Minisztériumi kitüntetés az iskolának

Közmeghallgatást
tartottak
Révfülöp Nagyközség Képviselõ-testülete
január 24-én közmeghallgatást tartott az
Általános Iskolában.
Miklós Tamás polgármester beszámolt
az elmúlt év gazdálkodásának eredményeirõl, elmondta, hogy a költségvetés éves
bevétele 471 millió, míg kiadása 455 millió
forint volt és 16 millió Ft pénzmaradvány
keletkezett. Tavaly az Önkormányzat és intézményeinek kiadására 359, hiteltörlesztésre: 14,4, felhalmozásra, beruházásra 72
millió forintot fordítottak (16%). A köztisztviselõk, közalkalmazottak és állandó
munkavállalók béren kívüli bruttó cafetéria juttatására 268 ezer Ft jutott (étkezési
utalvány, üdülési csekk). A közmunka
keretében: 29 fõt, 187 hónapban foglalkoztattak.
Folytatás a 2. oldalon...

Tehetség segítõ tanács
Fotó: Iskola

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium és a
Magyar Diáksport Szövetség összefogásával díjazták a 2009/2010. tanévben a
Magyar Köztársaság Diákolimpiai Versenyrendszerében kiemelkedõen szereplõ oktatási intézményeket.
Január 20-án a Magyar Sport Házában
vehették át elismeréseiket a díjazottak.
Az elmúlt tanévben a 200 fõ alatti iskolák
versenyrendszerében a Révfülöp Általános Iskola az országos rangsorban a

második helyezést érte el. Az összesített
eredményt a Kisiskolák Diákolimpiájának
országos döntõjében elért fiú svédváltó elsõ, leány atlétika csapat második, leány kézilabda harmadik és leány svédváltó negyedik helyezéssel érték el. Az elismerõ oklevelet és a százhúszezer forint sportszer
utalványt Németh László igazgató-testnevelõ és Eitner József testnevelõ tanár vette
át Balogh Gábor miniszterelnöki megbízottól és Martinek János MDSZ alelnöktõl.

2010. december 10-én a Balatonfelvidéki
Szín-vonal Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény "Tehetségnapján", megalakult a
Tapolca Kistérség Tehetségsegítõ Tanácsa, s így a Társulás, elsõként Veszprém
megyében csatlakozott ahhoz az országos
hosszú távú programhoz, amelynek a célja a
tehetségek felismerése, segítése, gondozása.
Varga Béláné kistérségi közoktatási referens a Tehetségsegítõ Tanács titkára is
részt vett azon a konferencián amit a Magyar Géniusz Programiroda és az ELTE
BTK rendezett "Mûvészetekkel a tehetségekért" címmel január 29-én az ELTE
dísztermében.
Folytatás a 4. oldalon...

A Magyar Kultúra Napja Révfülöpön
1989 óta országszerte január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a
Himnusz megírását. Ezen a napon különféle rendezvények emlékeztetnek bennünket hagyományainkra és múltunkra, hiszen a magyar kultúra fennmaradásunk és
felvirágzásunk záloga.
A Magyar Kultúra Napja nem tartozik a
hivatalos pirosbetûs ünnepek közé, de már
évek óta egyre eredményesebben hívja fel a
figyelmet azokra a tárgyi és szellemi
értékekre s alkotóikra, melyek méltán
teszik teljesebbé életünket. Közhely, s
mégis igaz, ami az egyes embereknek levegõ, az a nemzetünknek a kultúra, nélküle
nem létezhet.
Mûvészetünk megtartó ereje nemzetünknek. Kötelességünk tehát óvni, gazdagítani. Ez a nap erre is figyelmeztet.
Rendezvényünk elején a Himnusz Csernák János színmûvész elõadásában történõ
meghallgatása után Iván Katalin mesélt
több szempontból is a Himnuszról, felelevenítve saját, nemzeti Himnuszunkhoz

Fotó: Herceg

kötõdõ gyermekkori élményeit is.
A Magyar Kultúra napján megemlékeztünk arról is, hogy 2011. Liszt
emlékév, Liszt Ferenc születésének 200.
évfordulója.
Az egyetemes zenetörténet egyik legnagyobb alakját az egész komolyzenei világ
ünnepli,
az UNESCO is beemelte a Liszt-évet a
kiemelt évfordulós programok sorába.
Az emlékév elsõ fele egybeesik
Magyarország európai uniós elnökségével,

ez lehetõséget kínált arra, hogy a jubileumi
Liszt-rendezvénysorozat élére álljunk.
A magyarországi Liszt-év "nagykövete"
Kocsis Zoltán zongoramûvész lett, aki
szerint "minél gyakoribb és hitelesebb
elõadásával kell adóznunk az egyetemes
kultúrtörténet meghatározó egyénisége, ha
úgy tetszik - Bartók szavaival élve - Liszt
Ferenc teremtõ erejének nagysága elõtt". A
hivatalos megnyitó szintén január 22-én
volt a Mûvészetek Palotájában a Nemzeti
Filharmonikusok, a Nemzeti Énekkar és
Kocsis Zoltán közremûködésével.
Az emlékév rendezvényei Liszt Ferenc
emberi és mûvészi alkatának sokrétûségét
kívánják bemutatni. A programokat öt fõ
téma köré csoportosították: Lisztet mint
ünnepelt világsztárt, zongoravirtuózt, magyar világpolgárt, keresztény gondolkodót
és mint zenepedagógust mutatják be.
Liszt Ferenc a XIX. századi romantikus
zenei élet legsokoldalúbb irányító egyénisége, a kor egyik szellemi vezére, és minden
idõk legnagyobb zongoramûvésze.
Folytatás a 3. oldalon...
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Meghívó

Önkormányzati Hírek
A Polgármesteri Hivatal január 6-án a
Gazdasági Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjainak bevonásával, a kivitelezõ, tervezõ, mûszaki ellenõr részvételével, a Rózsakert - Játszótér felújítással kapcsolatban helyszíni garanciális felülvizsgálatot tartott. A kivitelezõ a bejáráson észrevételezett garanciális hibák kijavítását május 31-i idõpontig vállalta.

Fotó: Müller

A Kempingtõl keletre lévõ, elkerített önkormányzati területen saját kivitelezésben
ideiglenes komposztáló létesült, ahol a
közterületen és parkokban összegyûjtött és eddig elégetett - nagymennyiségû falevelet, füvet, aprítékolt ágnyesedéket el
tudjuk helyezni. Az itt keletkezõ humuszt a
késõbbiekben visszaforgatjuk a közparkok
talajjavítására.

Révfülöp Nagyközség Polgármestere a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bekezdése
alapján Révfülöp Nagyközség Képviselõtestületének ülését 2011. február 15-én
(kedden) 14.00 órára összehívja. Az ülés
helye: Községháza Szontagh Tamás terme
Az ülés napirendje:
1.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetése.
2.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal
munkájáról.
3.) Településszépítés, településarculat,
településmarketing állapota és
fejlesztési lehetõségei.
4.) Révfülöp és Térsége Napközi
Otthonos Óvoda alapító okirat
módosítása tárgyában hozott

Pályázati felhívás
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat a
felsõoktatási intézményekben tanuló
fiatalok részére nyújtható ösztöndíj támogatás odaítélése céljából pályázati felhívást tesz közzé.
A részletes pályázati felhívás olvasható
képújság teletex oldalán és a település
honlapján (www.revfulop.hu), utóbbi
helyrõl a nyomtatvány is leölthetõ.
Polgármesteri Hivatalban információ
személyesen, vagy az 87/563-331-es telefonszámon kérhetõ.

Fotó: Müller

A Balaton befagyásával a településgazdálkodási dolgozók folyamatosan végzik a
tómederben lévõ nád, gyékény kaszálását,
a terület tisztítását. Több év után idén várhatóan a teljes tóparti szakasz nádvágására
és tisztításra kerül sor.

Tisztelt Vállalkozók,
Szolgáltatók!
2011. március 3-6 között kerül megrendezésre az UTAZÁS 2011. - 34.
Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás amelyre a Tourinform Iroda idén is
ingyen eljuttatja az Önök prospektusait,
kiadványait. Kérem, anyagaikat legkésõbb február 28-ig szíveskedjenek az
Irodába eljuttatni.

Tisztelt Révfülöpiek!
Fotó: Müller

Megkezdõdött az önkormányzat tulajdonában lévõ, volt Semsey major - több mint
0,8 hektárnyi elbozótosodott területének
rendbetétele, az elvadult növényzet kivágása.
Sor került a Szigeti strand nyugati napozó részének tereprendezésére,a füvesítés és
parkosítás elõkészítésére, melyhez az érintett területre földet szállítottunk.
-mm-

Elkészült Révfülöp Falinaptára,
szép kivitelben, gyönyörû képekkel,
s idén csak 1.400 Ft /db.
Még kapható a Tourinform Irodában
nyitva tartási idõben:
Hétfõ, kedd: 12.30 - 18.00
Szerda: 8.30 - 18.00
Csütörtök, péntek: 8.30 - 17.00
Szombat: 8.00 - 12.00
Dr. Szabóné Barsi Katalin
irodavezetõ
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határozat visszavonása.
5.) Szociális Alapszolgáltató Társulás társulási megállapodás módosítása.
6.) Császtai strandi helyiségek bérbeadására pályázat kiírása.
7.) Tihany Önkormányzatának megkeresése BAHART részvények
elõvásárlási jogának gyakorlásáról.
8.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
településszerkezeti tervének, Helyi
Építési Szabályzatának módosítása.
9.) Kábeltelevízió értékesítésére pályázati
felhívás közzététele.
10.) Császtai - Szigeti strand felújítási
munkáira adott árajánlatok elbírálása.
11.) Jegyzõ közszolgálati jogviszonyának
megszüntetése nyugdíjba vonulás miatt.
A Képviselõ-testület ülése nyilvános.
Folytatás a 1. oldalról...

Közmeghallgatás
A 2011-es évrõl szólva a polgármester
kiemelte, hogy idén ünnepli 800 éves fennállását Révfülöp, ezt szeretnék a turisztikai
rendezvényekben is megjeleníteni. A vagyongazdálkodás dinamizálása, racionalizálása során átalakul az önkormányzat
szerkezete, új bevételnövelõ gazdálkodási
lehetõségek feltárására törekszenek.
Az idei költségvetési terv 501 millió Ftos fõösszeget tartalmaz, mûködési hiánynyal nem számol, 25 millió Ft-os vagyonértékesítést, 20 millió Ft fejlesztési hitel
felvételét, 13 millió Ft hiteltörlesztést és
111 millió Ft értékben fejlesztést, beruházást irányoz elõ. Ezen fejlesztések, beruházások közé tartozik a közösségi ház
kialakítás (IKSZT), a Fülöp-hegyi kilátóhoz útépítés, a közvilágítás bõvítés II.
üteme, a Petõfi u. Platán u. támfal felújítása, a Szigeti strandi járdaépítés, a Szigeti
strandi régi öltözõ tetõjavítás, vakolás, a
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés,
felújítás, a Rózsakert felújítás II. ütem (világítás kiépítés), a Császtai strandfejlesztés
I. ütem. Tervben van a Lugas-köz
útfelújítása, köztéri emlékmû a 800 év
jubileumából, a csapadékvíz elvezetés tanulmánytervének elkészítése, a Halász u.
közterületek egységes tanulmányterve, a
volt ÉDÁSZ épület tetõtér tervezése, kommunális szállító jármû beszerzése, gázkazán beszerzés a Polgármesteri Hivatalba,
telefonközpont a Polgármesteri Hivatalba.
Miklós Tamás polgármester beszámolója után a lakossági hozzászólásokra,
javaslatokra került sor, amelyek zömmel
Révfülöp egyes területeinek fejlesztési
hiányosságaira mutattak rá.
Ky

PÉRINGER MIKLÓS
FALUGAZDÁSZ

fogadóórája a Révfülöpi Polgármesteri
Hivatalban
minden héten hétfõn 8.00- 10.00 óráig
Telefon: 06-30-34-88-363
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Folytatás a 1. oldalról...

A Magyar Kultúra Napja Révfülöpön

Fotó: Herceg

Kora legkiemelkedõbb zeneszerzõje, és
mégis? volt az, aki népszerûsítette, vezényelte kortársai mûveit. Törekvése az volt,
hogy a kultúra kincseit, a természet szépségeit mûveibe építve visszajuttassa a hallgatókhoz. Mindent úgy nézett, hogy amit
látott, az egy-egy alkotásában visszacsengett. Olyan alkotóelme volt, aki a látottakból hallhatót teremtett.
Mûveinek nagy részét zongorára komponálta, ezek zömének eljátszásához rendkívüli technikai tudás szükséges. Alkotásainak viszonylagos ismeretlensége azzal
magyarázható, hogy Liszt rengeteg darabot
komponált: mintegy 400 eredeti mûvének
zöme virtuóz zongoramû, szimfónia, szimfonikus költemény, mise. Összesen kb. 1400
mûvet komponált, mellyel minden idõk
egyik legtermékenyebb zeneszerzõje. Zenei átiratokkal is foglalkozott, és a legbony-

olultabb zenekari mûvekkel is megbirkózott, mint például Beethoven szimfóniái.
Mûvei a világ minden részén elmaradhatatlan elemei a koncertprogramoknak.
Zenei munkássága mellett Liszt rengeteg
esszét is írt.
"Én vagyok a magyar királyság elsõ
számú cigánya!" vallotta magáról büszkén
Liszt Ferenc, amikor megírta magyar rapszódiáinak jelentõs részét. A verbunkos
dallamkincsbõl merítve akart népének rapszodosza lenni a virtuóz zongoradarabokkal. A bánat, a fájdalom, a jókedv, a táncosság mind megjelenik a mûvek lassabbgyorsabb részeiben, fel-felvillantva egy-egy
máig ismert "nótát", köztük a Rákóczi induló témáját is. A magyar rapszódiák hamar ismertté tették e magyar zenét szerte
Nyugat-Európában, s - köszönhetõen a
mesterien megkomponált mûveknek valamint Liszt ördögi zongorajátékának nagyon kedveltté is váltak az "alapanyagul"
szolgáló dallamok. A programban a közönségnek lehetõsége volt meghallgatni ebbõl
egy részletet.
Miklós Zsófia szavalatát követõen megemlékeztünk Cseh Tamásról, aki a közelmúlt magyar kultúrájának meghatározó alakja volt és aki ezen a napon lett volna 68
éves. 1970-ben kezdett dalokat írni, melyben társa Bereményi Géza, aki egy lemez
kivételével, dalainak szövegírója. 1974-tõl a

25. Színházban majd a Várszínházban
adott önálló esteket. A Katona József Színházban 16 évig dolgozott, 1998-tól a Bárka
színház társulatának tagja.
Munkásságáért nem kevés díjat kapott.
1988-ban Az év lemeze díjat, 1992-ben a
Magyar Köztársaság Tisztikeresztjét, 1993ban pedig Liszt Ferenc díjat. 2001-ben
vehette át a Kossuth díjat. 2008. májusától
a VIII. kerület, 2009. áprilisától Bakonybél
község díszpolgára.
Cseh Tamás egész személyisége, mûvészete tisztaságot sugároz és követel. A hazugság, a cinizmus, az árulás, a nemzeti
felelõtlenség ellen küzdve adott példát arról, hogy a hagyományok gazdagságához
való kötõdés és újítás, erkölcs és esztétikum nem kizárják, hanem hitelesítik egymást a mûvészetben. Megtörhetetlen hite
legyen mindannyiunk magyar öröksége!
A Cseh Tamás dalait bemutató archív
filmösszeállítás után Koltay Gábor - a millecentenárium alkalmából 1996-ban bemutatott - Honfoglalás címû filmje zárta a
programot.
Köszönet a rendezvény lebonyolításában
való közremûködõknek, mindazoknak,
akik megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket, valamint Kovács Péternek, aki
az est folyamán vetítésre került hang- és
képanyagot összeállította, szerkesztette.
P.Zs.

Új adatok Pöltenberg Ernõrõl
Bizonyító adatok Pöltenberg Ernõ aradi vértanúról P. Miklós Tamás, a Révfülöpi
Helytörténeti Egyesület vezetõje, több alkalommal méltatta írásaiban Pöltenberg
Ernõt és az általa vezetett Helytörténeti
Gyûjteményben is találunk emlékeket.
Merényi-Metzger Gábor történész
könyve - Az aradi vértanúk anyakönyvi bejegyzései - 2010-ben jelent meg. Kiemelkedõ értékû adatgyûjtemény. A szerzõ sok elõddel szemben - végigjárta az állami
és egyházi intézményeket, éveken át
gyûjtötte a dokumentumokat. Gondos,
alapos, lelkiismeretes munkával könyvek,
lexikonok téves, hiányos közléseit korrigálta. A könyvben Pöltenberg Ernõ tábornokról is találunk dokumentumokat.
Részleteket emelünk ki.
"Pöltenberg Ernõ - pontosabban pöltenbergi Pölt Ernõ lovag, azaz Ernst Ritter
Pölt von Pöltenberg, vagy másképpen írva
Ernst Poelt Ritter von Poeltenberg vezérõrnagy a legújabb hadtörténeti szakirodalom szerint a felsõ-ausztriai Wienben,
azaz Bécsben, 1807-ben vagy 1814-ben,
Leopold Pölt - 1810. március 21-tõl Pölt
von Pöltenberg, 1827. május 8-tól pedig
Ritter Pölt von Pöltenberg - ügyvéd és földbirtokos, valamint Anna Kratochwill
fiaként láthatta meg a napvilágot és római
katolikus vallású volt.
Hosszas kutatás után, végül a bécsi Szent
István Fõszékesegyház Levéltárában
(Archiv der Metropolitan- und Domkirche

zu St. Stephan in Wien) sikerült megtalálni
az eredeti anyakönyvi bejegyzést, melybõl
kiderült, hogy dr. Leopold Pölt udvari és
törvényszéki ügyvéd, valamint Anna
Kratochwill fiát, Ernst Joseph Leopoldot
(Ernõ József Lipót) 1808. február 20-án - a
Szent István fõszékesegyházban, azaz
Stephansdomban - keresztelték meg."
"Wien, 1808. február 20.
Pöltenberg Ernõ keresztelési anyakönyvi
bejegyzése
A keresztelés dátuma: 1808. február 20.
A születés helye: [Wien], 785. számú ház
A neve: Ernst Joseph Leopold
A vallása: [Római] katolikus
A neme: Fiú
A törvényessége: Törvényes
A szülei: Leopold Pölt jogi doktor,
udvari és törvényszéki
ügyvéd és [felesége,] Anna Kradochwill
A keresztszülei: Josepha Kradochwill
A keresztelõ: [Karl] Oertl [káplán]
Megjegyzés: Josepha"
"Tarnopol (Ternopil), 1840. december 12.
Pöltenberg Ernõ és Paulina Kakowska
házassági anyakönyvi bejegyzése
Az esketés ideje: 1840. december 12.
Az esketés helye: Tarnopol
A võlegény: Ernest Ritter von Pöltenberg,151 másodkapitány a cs. kir. 4. számú
Sándor nagyherceg huszárezredben,
Leopold Ritter von Pöltenberg152 galíciai
földbirtokos és Anna Kratochwil153 fia,
ausztriai, bécsi szüle tésû, római katolikus
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vallású, 33 éves, nõtlen
A menyasszony: Nemes Paulina Kakowska, nemes Dismas Kakowski és
Ferdinanda Zabielska lánya, galíciai,
miskowicei154 születésû, római katolikus
vallású, 18 éves, hajadon
A tanúk: [Jakob von] Parrot ezredes a [cs.
kir. 4. számú] Sándor nagyherceg huszárezredben és Joseph Zawadski
Az
esketõ: P. Zaleski jezsuita szerzetes
__________________________________
Helyesebben Ernst Pölt Ritter von Pöltenberg.
Helyesebben Leopold Pölt Ritter von Pöltenberg.
153
Helyesebben Kratochwill.
154
Helyesebben Myslowicei."
151
152

Pöltenberg Ernõ tábornok fiatalon a magyar nép szabadságáért küzdött és halt
meg. Emlékének õrzése etikai kötelmeink
közé tartozik.
Dr. Vértes László

RÉVFÜLÖPI KÉPEK XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR

Folytatás a 1. oldalról...

Széchényi Kupa

Mûvészetekkel a tehettségekért

A zsúfolásig megtelt teremben az ország
minden pontjáról érkeztek tehetséggondozó szakemberek.
A köszöntõk után prof. Dr. Csermely
Péter biológus, a Tehetségsegítõ Tanács
elnöke a mûvészeti tehetségre nyitott iskola jelenét és jövõjét vázolta, hangsúlyozva
azt a tényt, hogy a gyermekek számára a
mûvészetekkel tudjuk csak megnyitni a
világot. Elmondta, hogy a tehetséggondozás az elkövetkezõ húsz év kiemelt és elfogadott kormányprogramja.
Dr. habil Gyarmati Éva pszichológus
elõadása megerõsítette azt a tényt, hogy
az-az oktatás, amely elhanyagolja a jobb
agyfélteke (a mûvészetekkel fejleszthetõ
terület) erõsítését, az komoly károkat okoz.
Hangsúlyozta, hogy a tudományokhoz is
csak a mûvészeteken át vezet az út. A négy
mûvészeti ág (zene, tánc, szín- és képzõmûvészet) oktatásának bemutatására az
ország egy-egy szaktekintélye kapott
felkérést.

Fotó: Szabó

Az országos konferencián a képzõ- és
ipamûvészeti nevelés, a tehetséggondozás
fejlesztõ hatását Baranyai Zoltánné mûvészetoktatási szakértõ, a Tapolcai kistérségben eredményesen mûködõ Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatója mutathatta be.
A nagy érdeklõdéssel várt és elismerést
kiváltó elõadás hatását tovább erõsítette,
hogy az intézmény kiállítás keretében is
szemléltethette tanítványai munkáit,
melyet Gyulai Líviusz Munkácsy- és
Kossuth-díjas grafikusmûvész elismerõ
szavai nyitottak meg. Az anyagot Sipos
Endre festõmûvész a magas szintû
mûvészetoktatás, az ideális tanári attitûd
példájaként méltatta. A munkához külön
gratulált Dr. Balogh László a Magyar
Géniusz Program szakmai vezetõje, a
Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács alelnöke
Az intézmény ezen országos jelentõségû
rendezvény nyitójára diákjai egy csoportját
és a pedagógusait is felvitte a Tapolcai
kistérség autóbuszával, hogy a tanárok és a
tanulók is átérezhessék munkájuk eredményességét, elismertségét. Saját anyaguk
megtekintését követõen a tanulók szülõi
kísérettel, a képzõmûvész Igaz Anikó

Iskolánk harmadszor nyerte meg a tapolcai Széchényi István Szakképzõ Iskola által meghirdetett "Széchényi Tudás Kupa"
elnevezésû természettudományos versenyét.

Fotó: Iskola
Szabó Dömötör, Mezei Gábor, Rácz Mihály

Fotó: Kalmár

anyuka kalauzolásával megtekintették a
Nemzeti Galéria és a Nemzeti Múzeum
anyagát, hogy a következõ országos tanulmányi versenyre való felkészülésükhöz
megfelelõ elméleti alapokkal rendelkezzenek. A konferencia résztvevõi nagy
örömmel vették kézbe a TÁMOP 3.4.3.
pályázat támogatásával megjelentetett, az
intézmény mûvészetoktatási gyakorlatát
hétszáz alkotással szemléltetõ "Színvonal a
mûvészetoktatásban" címû kiadványt.
A konferencia zárásaként megalakult a
Tehetséggondozás Országos Mûvészeti
Tagozata. A rendezvényt követõ héten, a
450 tehetséggondozó részvételével zajló
"Tehetségpontok II. Országos Konferencián" Kormos Dénes kutató fejlesztõ,
elõadásában példaként hivatkozott az
intézmény által a Tapolcai Kistérségben
mûködtetett "Szín-Vonal Tehetségpont"
példaértékû munkájáról, mûhelyeirõl,
Tehetségnapjáról.

Tapolca és térsége általános iskoláinak
nyolcadikosai matematika, fizika, és informatika tantárgyakból mérték össze tudásukat. Matematikából Szabó Dömötör,
fizikából Rácz Mihály, informatikából
Mezei Gábor képviselte iskolánkat. Nagyszerû egyéni teljesítményükkel összesítésben a legjobbak lettek, és nagy örömmel
vették át az elsõ helyezettnek járó kupát,
oklevelet és a tárgy jutalmakat. Felkészítõ:
Székelyné Burgyán Rita
Székelyné Burgyán Rita

Dr. Németh Csaba: Télvégi alkony

Révfülöpi Képek

Fotó: Szabó

A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény által mûködtetett Szín-Vonal Tehetségpont pályázatát
az Oktatásért Közalapítvány is támogatja.
Varga Béláné
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulása közoktatási referense, a Tapolcai
Kistérség Tehetségsegítõ tanácsának titkára
4

Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja; Felelõs kiadó: Révfülöp Nagyközség
Önkormányzatának megbízásából Kalmár György;
Szerkeszti: a Szerkesztõbizottság (Bogdán Katalin,
Dianovics Béla, Domonkos Aladárné, Kondorné
Pintér Zsuzsanna, Kovács Péter, Miklós Tamás,
Rádóczy Kálmánné, Slemmer József, Szegi János,
Török Péter, Varga Márta, Vókó László,
Zsitnyányi István) Felelõs szerkesztõ: Kalmár György
(+36/309 016 194); Fotó: Herceg Zoltán
Szerkesztõség: 8253 Révfülöp, Halász u. 6. Telefon:
87/563-080; E-mail: revfulopikepek@revfulop.hu
Internet: www.revfulop.hu Készült a Kölcsey
Nyomdában 600 példányban
Tördelõszereksztõ: Péczer Márk
(Ingyenes kiadvány) Lapzárta: február 25. Szerk. biz.
ülés 2011. február 22. 17 óra; Megjelenik havonta.
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Megemlékezés a Kultúra Napjáról a Révfülöpi Általános Iskolában
"Csonka ember az, és üres az élete bármily
gazdag külsõleg-, ha nincs érzéke a mûvészetekhez." (Kodály Z.)
2011. január 21-én - immár hatodik alkalommal - került megrendezésre iskolánkban a Balaton-felvidéki Színvonal Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény kiállítása,
az iskola tanulóinak zenei és mûvészeti bemutatójával egybekötve.

Fotó: Kalmár

Hagyomány teremtõdött, amikor hat
évvel ezelõtt Kissné Hajdu Gabriella kolléganõnk elõször szervezte meg a kis
alkotómûvészek kiállítását, és a hangszeres
zenét tanuló gyerekek bemutatkozását.
A rendezvényt akkor is a Szülõk érdeklõdése kísérte, és bíztatást adott arra, hogy
bõvüljön a bemutatkozók köre.
Örömmel láthattunk az elmúlt években
néptáncos csoportokat, az idei évben pedig
elõször bemutatkoztak a balettet tanuló
diákjaink is.
Kissné Hajdu Gabriella üdvözlõ gondolatai után Németh László igazgató úr
köszöntötte a vendégeket, szülõket és
gyerekeket. Örömét fejezte ki, hogy éppen
a Magyar kultúra Napjához kötõdik
iskolánk rendezvénye: "A megemlékezés
alkalmat ad arra, hogy nagyobb figyelmet
szenteljünk évezredes hagyományainknak,
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erõsítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idézõ tárgyi és szellemi értékeket.
A képzõmûvészek, a zenét tanulók, a táncosok, a hajómodellezõk igazolni akarják
Kodály Zoltán örökbecsû szavainak
jogosságát és örök aktualitását, mely így
szól: Ne legyen kultúra magyarság, és magyarság kultúra nélkül. … Fontos, hogy megtaláljuk azokat, akik a kultúra mai õrzõi.
Õk azok, akik a régi nagyságok emlékeire
építve, gondolva biztosítani tudják számunkra azt a lelki és szellemi feltöltõdést,
amelyre szükségünk van."
Beszéde további részében elismeréssel
szólt kollégáiról, munkatársairól, akik a
gyerekek mûvészeti nevelésében, személyiségének formálásában részt vállalnak. Befejezésül Kosztolányi Dezsõ szavait idézte:
Az a tény, hogy anyanyelvem magyar és
magyarul beszélek, írok, életem legna-

gyobb eseménye, melyhez nincs fogható."
Az igazgatói üdvözlés után Varga Béláné
alpolgármester, oktatási referens nyitotta
meg a kiállítást. Visszaemlékezett a
mûvészetoktatás kezdeteire a kõvágóörsi
iskolában, majd méltatta a mûvészetoktatást végzõ pedagógusok tevékenységét.
Beszéde befejezõ részében egy gyerekekhez szóló, de a felnõtteket is elgondolkodtató idézettel dicsérte és bíztatta a kis
mûvészeket.
Baranyai Zoltánné igazgató asszony a
tõle megszokott közvetlenséggel rövid tárlatvezetést tartott, majd két kis "manöken"
(Csitos Bianka, Péringer Martina) közremûködésével bemutatta, a "mûvészet egy
újabb sajátos megjelenési formáját", az
újrahasznosított anyagokból (szemetes
zsák, tea filteres tasak, szaloncukor papír,
stb.) tervezett "alkalmi ruhákat".
Ezt követte a gyerekek bemutatkozása.
Gyönyörködhettünk Török Teodóra, Török Julianna, Szabó Friderika, Veress Luca,
Koncz Brigitta, Tompos András zongorajátékában.
Újra és megint büszke örömmel hallgattuk - vendégként visszatért régi tanítványaink -, Antal Vanda és Kiss Péter gitárjátékát, Molnár Lúcia és Veress Jónás zongorázását.
Ugyancsak vendégként lepett meg bennünket érdekes, szép énekhangjával Horváth Georgina, a Nivegy-völgyi Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény diákja, akit
Bauer Ilona tanárnõ kísért zongorán.

Fotó: Kalmár

Üdítõ pillanata volt a programnak a szolfézst tanuló kislányok és fiúk (Boros
Szandra, Németh Dalma, Pálfy Bianka,
Galler Boglárka, Sárvári Nóra, Török
Teodóra, Szabó Friderika, Veress Luca,
Török Julianna, Bakos Balázs, Péringer
Márk, Tompos András, Veress Noé) által
elõadott népdalcsokor.
Új színfoltja és igazi meglepetése volt az
estnek a "kis balerinák" bemutatkozása. Az
alsósok (Török Teodóra, Czakó Luca,
Németh Dalma, Piros Laura, Boros
Szandra, Dalmai Kamilla, Kirnbauer
Boglárka, Pálfy Bianka) "mesés" tánca,
ahol a tündértõl a kis boszorkáig mindenki
ügyesen mozgott, és nemcsak a Jótündér,
5

hanem az összes apró lány varázsolt!
Minket nézõket legalábbis elvarázsoltak!

Fotó: Kalmár

A felsõs nagylányok (Birtalan Ildikó,
Szabó Friderika, Horváth Fanni, Szász
Klaudia, Hajba Mirjam, Török Julianna,
Réti Kincsõ) egy kicsit más stílusban, de
gyakorlottan, ügyesen mozogtak, reméljük,
még sokszor tapsolhatunk Nekik!
Köszönet illeti a felkészítõ tanárokat,
Óriás Imrénét, Szõkéné Nyizsnyánszky
Nórát, akik a zongoristákkal foglalkoztak,
a szolfézs tanításáért Rábaközi Ritát, a kis
balerinák mozgásának formálásáért Dévényi Szilviát, a sokszínû képzõmûvészeti
munkákért Baranyai Zoltánnét és Szabó
Zsuzsannát, a hajómodellekért Biczók Józsefet. Kissné Hajdu Gabriellának pedig a
rendezvény elõkészítését, lebonyolítást köszönjük, és várjuk a következõt!
Pablo Picasso így fogalmazott: "Minden
gyermek mûvész. A gond csak az, hogyan
maradjon mûvész felnõtt korában is." A mi
iskolánkban minden kis és nagy gyereknek,
lánynak és fiúnak megvan az esélye és lehetõsége, hogy megõrizze magában a mûvészt felnõtt korára is.
Miért fontos, hogy megõrizzék magukban a mûvészt, a mûvészetet? A mûvészet
része kultúránknak, és ahogy Wass Albert
mondja:
"A nemzet élete a kultúrával azonos,
nem a politikai történésekkel, melyek csak
átfutnak fölötte, mint a szél. A kultúra és a
nemzet azonossága az a mindeneken
felülálló erõ, mely ellen tehetetlenek a
fegyverek, és mellyel szemben értelmüket
vesztik a szögesdrótok".
A révfülöpi iskola hajdani diákjaként, jó
ideje pedagógusaként tapasztalom, hogy az
idõk változnak, emberek, gyerekek jönnek,
mennek, visszatérnek, de hosszú távon
minden révfülöpi diáknak megvan a
lehetõsége, hogy megérlelõdjék benne
Arisztotelész gondolata: "A mûveltség jó
sorsban erény, balsorsban menedék."
Iván Katalin
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Tevékeny évet zárt a Gázló Egyesület
Tisztelt Olvasó!
Engedje meg hogy röviden tájékoztassam
a Gázló Környezet-és Természetvédõ
Egyesület 2010. évi tevékenységérõl;
Programjaink az elmúlt évben:
Káli-keringõ túrasorozat;
Immár évek óta eredményes, sokakat
vonzó, természeti értékeinket bemutató,
környezet-tudatos viselkedést ösztönzõ
programunkra négy alkalommal került sor.
Május 22-én a Mindszentkálla-Kopaszhegy-Mindszentkálla, május 29-én a
Monoszló-Tar-hegy-Fekete-völgy, november 20-án a Gyulakeszi-Csobánc-Kõmagas
útvonalon, végül december 28-án ismét
Mindszentkálla környékén kirándultunk.
Fentihez hasonló rendezvényeinken átlagosan 30-45 fõ aktív természetjárót üdvözölhetünk. Valamennyi túrán egy téma köré fonódó (hidrológia, geológia, botanika
stb.) interaktív elõadásokat tartottunk, a
programot ezzel kapcsolatos tudáspróba
zárta, a kiválóan teljesítõket ajándékokkal
(szakkönyvekkel, határozókkal) jutalmaztuk.
A visszajelzések egyértelmûen pozitívak.
Lomtalanítási akció:
Szintén hagyományos „Takarítsuk ki a
Káli-medencét” elnevezésû programunkra
2010. április 10-én került sor. Örömmel tapasztaltuk, hogy idén valamennyi település
–így Salföld is részt vett közhasznú
akciónkban, bár sajnos Kékkút határban
ismét más falvakból származó aktivistáink
tevékenykedtek.. A résztvevõk létszáma
megközelítette Salföldön jelentõsen
meghaladta az elõzõ évit. Majd 100 fõ
takarított településeink határában. A jó
hangulatú –viszont elgondolkodtatómunka eredménye 100 zsák vegyes hulladék. A „zsákolt árut” a tagtelepülési
önkormányzatok segítségével jutattuk a
Kornyi-tó melletti parkolóba, innen
Közútkezelõ Kht. tehergépkocsival szállította a tapolcai lerakóba. Tevékenységünket a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság is támogatta.
Tegyünk a minõségi turizmusért akció:
2010. november 27-én 21 fõ aktivista a
Mindszentkállai Kõtengerben, illetve
néhány fõvel Kõvágóõrsön tevékenykedett.
Bozótirtással, hulladékgyûjtéssel, nyomvonal javítással igyekeztünk közösségi vállalásainknak eleget tenni. 2008-ban egyesületünk írásos szándéknyilatkozatot juttatott
el a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósághoz.
Ebben a Mindszentkállai Kõtenger
„örökbe fogadásával” vállaltuk, hogy a
geológiai természeti értéket évente legalább két alkalommal megápoljuk. Kezdeményezésünket kedvezõen fogadták. Az
immár harmadik éve sikeres programunk
területi kiterjesztését tervezzük.

Túravezetések:
Mint az bizonyára Önök elõtt is ismert,
egyesületünknek számos környezeti, természeti értékeinket kiválóan ismerõ szakember tagja. Így vált lehetõvé a támogató
települések lakói számára ismeretterjesztõ
kirándulások lebonyolítása.
2010. augusztus 5-én Kõvágóõrsön biztosítottunk a falunap keretében szakvezetést.
2010. október 18-én 15 szepezdi nyugdíjassal karöltve buszos programon nyújtottunk bepillantást a Káli-medence csodáiba.
Terveink szerint jövõre a kõvágóõrsi és -lehetõség szerint- a zánkai szépkorúakkal túrázunk.
Ismeretterjesztõ elõadások:
Egyesületünk „Közös kincsünk a Kálimedence” multimédiás elõadását 2010.
május 30-án az „Aranyhíd Fesztivál” keretében mutattuk be Révfülöpön, osztatlan
sikerrel.
Programok általános iskolásoknak:
Mint közösségi céljaink iránt legfogékonyabbak az általános iskolás korosztály
kiemelt célcsoport szervezetünk mûködése
során. Sajnos immár csak két oktatási
intézmény mûködik területünkön; Zánkán
és Révfülöpön. E célcsoport irányába is
törekszünk közhasznú programkínálatunk
folyamatos bõvítésére.
Ennek egyik jó példája a június 10-i
„Gázló Jutalom” elnevezésû egész napos
kirándulás. A révfülöpi tanulók a Kis-Balaton természeti értékeivel ismerkedhettek
meg kiváló szakvezetés mellett.
Szintén az új programjaink közé tartozik
az „Évnyitó Fásítás” elnevezésû is. Ennek
keretében elképzelésünk szerint minden
tanév elején az elsõs nebulókkal és az utolsó évüket kezdõ kamaszokkal egy-egy fát
ültetünk el a révfülöpi és zánkai iskola
udvarán. Mivel a révfülöpieknél a nyolcadikasok tavaly év végén már búcsúztak
fácska földbe helyezésével, itt most csak
egy, majd májusban a következõ, míg Zánkán két darab õshonos fát ültettünk el a
helyi pedagógusok és a tanulók rátermett
segítségével.
Célunk kettõs; Reméljük hosszú évek
múlva is az iskolákban töltött szép idõk
emlékét idézik fel a visszalátogatókban
ezen növekedõ fák, de nem utolsó sorban
az udvarok sokszínûségének növelésében is
segítséget kívánunk nyújtani.
Az „Erdõk Hete” rendezvénysorozat
keretében október 13-án gyönyörû kiránduló idõben vágtunk neki Zánkáról 130 fõs
csapattal a Hegyestû felé vezetõ élménydús
gyalogtúrának. A célállomáson a Hegyestûn rövid pihenõ után egyesületünk tagjainak közremûködésével ismeret átadó vetélkedõn méretett meg a lelkes csapatok tudása. Számot adtak környezetünkkel, az erdõvel kapcsolatos tudásukról. Az izgalmas
vetélkedõ végén nem volt már más felada6

tunk, mint a legjobbakat természetismeretei szakkönyvekkel, határozókkal jutalmazni annak reményében hogy évek óta
sikeres együttmûködésünk a támogatóknak
köszönhetõen a jövõben tovább bõvül!
A „Gázló Karácsony” program keretein
belül december 15-én ~ 80 fõ révfülöpi
általános iskolásnak tartottunk elõadást
„Veszélyesek vagyunk?!” címmel. Ennek
során – környezettudatos életmód fontosságának nyomatékosítása jegyében azon
emberi hatásokról beszélgettünk, melyek a
természeti értékeinket veszélyeztethetik. A
program tudáspróbával zárult, melynek
legjobbjai határozókat, szakkönyveket nyertek az iskola számára.
Szintén lehetõségünk nyílt december 10én a révfülöpi, 20-án pedig a kõvágóõrsi és
köveskáli óvodák számára környezetismereti társasjátékok határozatlan idõre
történõ használatba adására, illetve természetismereti képes könyvek ajándékozására. A terepi sétára az óvodák vonatkozásában az intézményvezetõkkel egyeztetett idõpontban jövõ év elején kerül sor.
Egyéb programok;
A révfülöpi székhelyû Magyar-Finn Baráti Társaság Egyesülettel karöltve immár
harmadik alkalommal bonyolítottunk le jó
hangulatú bált december 4-én Révfülöpön
a Tóth vendéglõben.
A Révfülöpi Horgászegyesülettel együttmûködve aktívan vettünk részt a helyi közösségi rendezvényen december 23-án.
Fenti programjainkon csillogó szemmel,
örömmel és az újabb meglepetések várakozásával részt vevõ gyermekek (és felnõttek) százainak nevében hálásan és tisztelettel köszönjük az alábbiak támogatását!
Véleményünk szerint tizenhárom – a települési közösségek egyre nagyobb hányadát
érintõ- közhasznú program lebonyolításával egyesületünk patronálásukra rászolgált!
2010. évi tevékenységünket támogatta:
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság: program költség támogatás
Balatonszepezd Önkormányzata: 90.000 Ft
Kõvágóõrs Önkormányzata: 25.000.-Ft,
terem biztosítása
Magyar Közút Kht. Tapolcai Üzemmérnökség: együttmûködõ partner a hulladékgyûjtõ akcióban
Mindszentkálla Önkormányzata: program költség támogatás, terem biztosítása
Nemzeti Civil Alap: 90.000 Ft mûködési
költség támogatás a 2009-06-01 – 2010-0531 közötti idõszakra, 180.000 Ft a 2010-0601 – 2011-05-31 közötti idõszakra. (pályázat)
Révfülöp Önkormányzata: 100.000 Ft,
terem biztosítása
Sz.j.a. 1 %-os támogatás: 34.924 Ft
Zánka Önkormányzata: 20.000 Ft
Vókó László elnök

RÉVFÜLÖPI KÉPEK XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR

Területi horgászengedély árak
Balatoni, Kis-Balatoni és Nyugati-övcsatornára érvényes területi
horgászengedély árak 2011. évre:
______________________________________________________
felnõtt 16-65.
65. életév
gyermek
életévig
feletti
16. életévig
______________________________________________________
Általános balatoni1
éves
60 000
48 000
15 000
10 napos
18 000
14 400
4 800
72 órás
7 500
6 000
1 900
24 órás
4 000
3 200
1 000
______________________________________________________
Partközeli balatoni2
éves
26 000
20 800
6 000
10 napos
6 700
5 400
1 700
72 órás
4 000
3 200
1 100
24 órás
2 500
2 000
700
______________________________________________________
Nyugati-övcsatorna
éves
8
000
______________________________________________________
1. Az "ÁLTALÁNOS" területi engedély, érvényes a Balaton
egész területére, beleértve a befolyók meghatározott szakaszait
is, a Kis-Balatonon a kijelölt területekre és partszakaszokra,
valamint a Nyugati-övcsatornán is a meghatározott szakaszra.
2. AZ "PARTKÖZELI BALATONI" területi engedély
érvényes a Balatonon a parttól a víz felé 1500 méter távolságig,
valamint a befolyók meghatározott szakaszain a Kis-Balatonon a
kijelölt területekre és partszakaszokra, valamint a Nyugati-övcsatornán is a meghatározott szakaszra.
3. A "NYUGATI ÖVCSATORNA" területi engedély tulajdonosa a Nyugati Övcsatorna Pálmajori híd és a 7-es közút hídja
közötti szakaszán valamint a Sári és Cigány-belvízcsatornán a somogyszentpáli bekötõúttól a Nyugati-Övcsatornáig horgászni.
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Családi sport- és egészségnap

Révfülöpi Téli Esték
Február 14-19.
Révfülöp nagyközség Képviselõ-testülete szeretettel meghívja Önt és családját
az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási
Központba (Révfülöp, Füredi út. 2.) a
XXI. Révfülöpi Téli Esték rendezvényeire.
Február 14. (hétfõ) 17.00 óra
Ünnepélyes megnyitó
A rendezvénysorozatot településünk 800
éves évfordulója jegyében megnyitja:
Miklós Tamás polgármester
A megnyitót követõen:

"Átkelés az Atlanti óceánon és
egyéb történetek egy vitorlázó
életébõl"

Elõadó: Tuss Miklós többszörös magyar
bajnok, olimpikon, volt szövetségi kapitány, az MVSZ örökös tiszteletbeli tagja
Házigazda: Zsitnyányi István a Révfülöpi Fürdõegyesület elnöke

Az iskolaszék egészség- és sportnapot
szervezett január 15-én a révfülöpi Általános Iskolában. A rendezvény keretén belül a Magyar Vöröskereszt erre a délelõttre szervezte meg szokásos véradását is. A
révfülöpi lakosok a sportnapon résztvevõ
szülõkkel együtt összesen 27-en adtak vért.
Volt, aki a többiek példamutatásának, és
kis rábeszélésnek köszönhetõen életében
elõször segített embertársainak ilyen formában.
Közben a tornateremben elkezdõdtek az
események, ahol Szeginé Balogh Emília, az
iskolaszék elnöke köszöntõjével nyitotta
meg a sportnapot, majd a közös bemelegítés után sorversenyen mérhették össze
tudásukat a gyermekek szüleikkel együtt.

Február 15. (kedd) 17.00 óra

"Ember és környezet hosszú távú
kapcsolata"

Elõadó: Dr. Sümegi Pál tanszékvezetõ
egyetemi tanár Szegedi Tudományegyetem Földtani és Õslénytani Tanszék
Házigazda: Eitner József önkormányzati
képviselõ
Február 16. (szerda) 17.00 óra

"Kolontártól Haitiig, Angyalföldtõl
Af-ganisztánig Katasztrófák és a
mélyszegénység mindennapjai"

Elõadó: Lehel László a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója
Házigazda: Dr. Hafenscher Károly az
Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ vezetõje
Február 17. (csütörtök) 17.00 óra

"Stroke a mindennapokban"

Elõadó: Dr. Bartos László osztályvezetõ
fõorvos Veszprém Megyei Csolnoky
Ferenc Kórház Ideggyógyászati és Agyérbetegségek Osztálya
Házigazda: Dr. Németh Csaba háziorvos
Február 18. (péntek) 17.00 óra

"Aurora Borealis - Élet az Északi
fény hazájában"

Elõadó: Ghéczy László gordonkamûvész, 15 évig a Lappföldi Kamarazenekar
szólógordonkása
Házigazda: Kálomista Gábor önkormányzati képviselõ

Február 19. (szombat) 19.00 óra
Révfülöpi Polgárok Bálja a Tóth Vendéglõben Belépõdíj: 5.500 Ft/fõ
Üdülési csekk elfogadóhely. Asztalfoglalás, részletes tájékoztatás: Telefon/fax:
06-87-464-406, Mobil: 06-30-94-60-344

Könyvtár nyitva tartása
Hétfõ, szerda, péntek:
11-17 óráig

Fotó: Varga

Az egészségnap keretén belül Kelemen
Helga mentõtiszt bemutatót tartott az újraélesztésrõl, Molnár András rendõrfõhadnagy pedig a Drogmegelõzésrõl szóló elõadása után válaszolt a szülõknek ezzel kapcsolatos kérdéseikre. Maurer Tamásné egészségfejlesztõ, és Zsifkovics Szilvia védõnõ
vérnyomás- koleszterin, vércukor- PSA
(prosztataszûrés) mérést végeztek, amelyre a szülõk többsége, ha más alkalommal nem
is, de évente egyszer ilyenkor legalább sort kerít.
A zsibongóban közben elkezdõdtek az
asztalitenisz mérkõzések, a tornateremben
pedig kézilabda, futball, gyermek ügyességi

Meghívó
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
szeretettel vár minden érdeklõdõt február 21-én (hétfõn) 17.00 órára az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központba a Liszt évforduló alkalmából, a
Faluról falura "Barangolás a mûvészetekben" programsorozat keretében szervezett zenei programra.
Vendégünk:
Érdi Tamás zongoramûvész.
A mûsorban elhangzó Liszt Ferenc mûvek: Sposalizio; Villa d'Este szökõkútjai;
Funérailles; Desz dúr Consolation; Mefisztó - keringõ; 6. Magyar Rapszódia.
A koncert az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár és Közmûvelõdési Intézet és az
NKA - Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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Fotó: Varga

versenyszámokban jeleskedtek a résztvevõk. Az energia pótlására az iskola ebédlõjében felállított asztalokon lévõ ételek
nyújtottak lehetõséget. A finomabbnál finomabb, és egészséges ételek gyakran vonzották ide a sportolókat. A gyömölcstálak,
sajtok, szendvicsek, savanyúságok, Rétianyuka féle padlizsán- és májaskrém, körözöttek, barna kenyér, mangalica-zsíros
kenyér lilahagymával, kolbász, erõs paprika…(még most is összefut a nyál a számban) újabb energiát adott a versenyzéshez.
A meleg tea mellet a felnõttek forralt
bort is kortyolhattak, ami a már szinte tavaszias idõben is jólesett.
Ha valaki nagyon elfáradt, vagy izmait kívánta ellazítani, igénybe vehette Antal Lajosné frissítõ masszázsát is. A gyerekek
jutalmul sportszeletet kaptak, a különbözõ
versenyszámokban elért legjobb sportolók
pedig oklevéllel térhettek haza.
Igaz, nem volt teltház ezen a napon (kb.
50 szülõ jött el gyermekeivel együtt), de aki
eljött, kellemesen elfáradt.
Ennek a napnak mindenki gyõztese volt,
hiszen a programon nem egy olimpiai
aranyérem, nem egy Európa Bajnokság
megnyerése volt a cél, hanem az együttlét,
a gyermekek egészséges életmódra való rávezetése, odafigyelése, a véradással pedig
embertársaink megsegítése.
Varga Márta
"Aki a lényeget látja a jövõt látja."

Új Széchenyi Terv

Tájékoztató - konzultáció
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
február 25-én, pénteken 16.00 órától
Tóparti Galéria épületében (Révfülöp,
Halász u. 5.) az ADITUS Tanácsadó Zrt.
munkatársainak bevonásával.
Az Új Széchenyi Terv pályázati
lehetõségei a vállalkozásoknak és a helyi
turisztikai desztináció menedzsment létrehozásának lehetõsége címmel rendezvényt
szervez a helyi és környékbeli vállalkozók,
érdeklõdök számára.
*
Sikeres projekt és pályázat bonyolító cég,
tapasztalt pályázatírók válaszolnak kérdéseire.
Várjuk Önt, hogy formáljuk a jövõt!

