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Téli Esték – Révfülöp családi ünnepe

Négy évtizednyi
közszolgálat

Fotó: Kalmár

Fotó: Herceg

Kapaszkodó szõlõkacsra emlékeztetõ inda
támasztotta 800-as jelzi "öreg-ifjú", örökifjú községünk ünnepi évét a meghívón,
amely a február 14-19. közt tartott 5 elõadásra és polgárok báljára invitálta valamennyi révfülöpit és másokat is.
Ennek az évfordulónak jegyében nyitotta meg Miklós Tamás polgármesterünk a
sorozatot, amely az estérõl-estére a hallgatóság által megtöltött terembõl ítélve, mindenkit érdekelt. Jó, okos, okulós elõadások
hangzottak el. Keresztül,- át kalandoztuk az
Atlanti óceánt vitorláson Tuss Miklóssal,
azután Dr. Sümegi Pál tanár úr kalauzolt a
földtan és a régészet világában egészen
mostani állapotunkig, környezetünk viszonylatában. Lehel László jóvoltából
megismerhettük, hogyan igyekszik a Magyar ökumenikus Segélyszervezet a hazai
tájakon és a nagyvilágban segíteni a bajbajutottakon a többi szervezettel együttmûködésben. A negyedik napon Dr. Bartos
László egészségünk megõrzésének titkairól beszélt, meg arról, mit tegyünk, ha netán baj van. De igazán az ötödikrõl szólnék

Fotó: Herceg

Ghéczy László, gordonka mûvész

részletesebben, amelynek címe Aurora
Borealis - Élet az Északi fény hazájában.
Ennek Ghéczy László gordonkamûvész
volt az elõadója, aki 15 évig a Lappföldi
Szimfónikusoknál játszott.
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Lehel László, a Magyar Ökümenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója

Igazi bensõséges családi est volt. Révfülöp évek óta, csaknem egy évtizede kapcsolatban van a finnországi Sodankyla községgel és népével, azaz testvérközségre lelt az
Északi fény hazájában. Õk is jártak itt, mi
is jártunk ott, s most a 800. évforduló ünnepi évében "hivatalosan" is összeölelkezünk. Azoknak is, akik még nem jártak rokonlátogatóban, alapos ismerkedési lehetõség volt ez az este. Megtudtuk, hogy a két
folyó összefolyásánál fekvõ község egy hal,
a "pénzes pér" ottani nevébõl származtatja
a nevét. Történetét is megismerhettük meg
azt, hogy az öreg, fából épült templomon
kívül 1944-ben, amikor Finnország kilépett
a háborúból, a németek szinte mindent felégettek Lappföldön, így ezt a községet is.
Folytatás a 6. oldalon...

Hamarné Szöllõsy Emília, Révfülöp jegyzõje az elmúlt évtizedekben az itt élõ közösséget szolgálta, most viszont nyugdíjba
vonulása okán beszélgettünk vele.
Úgy tudjuk, hogy negyven évnyi szolgálat
után nyugdíjba vonul. Pontosan negyven évet
töltött a közigazgatásban?
1971-ben érettségiztem a veszprémi Közgazdasági Szakközépiskolában. 1971. júniustól szeptemberig (3 hónapot) üdülõben dolgoztam adminisztrátorként, majd 1971. szeptember 22-tõl 1974. július 14-ig (3 évet) Balatonfüreden dolgoztam a Badacsonyvidéki
Pincegazdaságnál. Folytatás a 3. oldalon...

V. Révfülöpi Rianás
Február 12-én, szombaton már ötödik alkalommal került megrendezésre a Révfülöpi Rianás forralt bor fõzõ és sütemény
sütõ verseny.
Az alapanyagként használt fehér és vörös borokból különleges ízesítéssel készültek a Halász utcában a megmérettetésre
szánt forralt borok, melyet a Latorczai
László vezette zsüri értékelt. Eközben a
Tóparti Galériában 16 féle, finomabbnál
finomabb és szebbnél szebb süteményt lehetett megkóstolni, melyekbõl a Kóródi Ferencné mestercukrász elnökletével összeült bizottság választotta ki a legjobbakat.
Az idei évben elõször - nem kis meglepetést okozva - férfi induló is volt a versengésben.
Folytatás a 5. oldalon...

Fotó: Herceg
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Beiratkozás az
Általános Iskolába
Értesítés az 1. osztályosok beíratásáról a
2011/2012. tanévre.
A Révfülöpi Általános Iskola Igazgatója
értesíti a kedves Szülõket, hogy az 1. osztályosok beíratása az alábbi napokon lesz:
Április 5-én (kedden) 8.00-17.00 óráig
Április 6-án (szerdán) 13.00-17.00 óráig
A beíratáshoz az alábbi dokumentumok
szükségesek:
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget
igazoló tanúsítvány (óvodai szakvélemény)
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a szülõ, illetve a gyermek személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentum
• társadalombiztosítási kártya (TAJ kártya)
• diákigazolványhoz 1db igazolványkép és
550 Ft
Németh László igazgató

Önkormányzati Hírek
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy
Hamarné Szöllõsy Emília jegyzõ - nyugdíjazása miatt - 2011. március 1-tõl szabadságát és felmentési idejét tölti. A polgármester megbízása alapján ezen idõszak
alatt a jegyzõ helyettesítését Tóthné Titz
Éva fõtanácsos látja el.

PÉRINGER MIKLÓS
FALUGAZDÁSZ fogadóórája

a Révfülöpi Polgármesteri Hivatalban
minden második héten hétfõn
8.00- 10.00 óráig
Telefon: 06-30-34-88-363

Sikeres pályázat

A 2010. évi vidéki rendezvények, programok, fesztiválok megvalósítására 2009.
november 16-án benyújott önkormányzati
pályázatunk 2011. március 2-án kelt értesítés alapján 782.000,-Ft támogatást nyert
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Leader fejezetébõl. A támogatás sajnos
azonban csak egy, a pályázatban szereplõ
tavaly nyári program utólagos elszámolására vonatkozik! Szeretnénk és reméljük,
hogy a jövõben rövidebb idõ alatt fog döntés születni a hasonló pályázatokon.

Tisztelt Olvasók!

Köszönjük olvasóinknak, hogy figyelemmel kísérik munkánkat, köszönjük a gratulációkat és a felajánlásokat.
A Révfülöpi Képekben elhelyezhetik hirdetéseiket az Önök által meghatározott formában és méretben. A teljes (A4) oldalnyi
belsõ (egy vagy kétszínes) reklámfelület
ára bruttó 30.000,-Ft/ megjelenés, a méret
csökkenésével arányosan csökken a fizetendõ díj mértéke is. Apróhirdetést 20 szóig
teszünk közzé 1000 forintos áron. Megrendeléseiket személyesen leadhatják a könyvtárban, vagy (konyvtar@revfulop.hu) emailben. Számlázás a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán.

Megújul Révfülöp csatornahálózata Lakossági fórumot tartottak a beruházásról

A Tóparti Galériában tartották február
28-án azt a lakossági fórumot, amely a révfülöpi agglomerációban tervezett szennyvíztelep fejlesztési és bõvítési projekt részleteirõl tájékoztatta a lakosságot. Az eseményen jelen volt Miklós Tamás polgármester úr, a projektet ismertette és a felmerülõ kérdésekre a DRV Zrt. képviseletében Czipri András projektvezetõ és Fábrik Tamás fejlesztési fõmérnök válaszolt.
A révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének hatásköre Balatonszepezd, Kõvágóörs, Révfülöp és Zánka városára terjed ki.
A terület csatornázottsága közel 100%-os,
a rendszer azonban elavult és túlterhelt,
ami lehetetlenné tenné újabb ingatlanok
csatlakoztatását. Hosszú távon a technikailag alkalmatlan szennyvíztelep már
nem lenne képes ellátni feladatát, és mivel
az érintett települések mindegyike a
Balaton kiemelt üdülõkörzetéhez tartozik,
az agglomeráció pedig érzékeny vizek vízgyûjtõ helyén található, így környezetvédelmi és egészségügyi szempontok is
indokolják a beruházás létrejöttét.
A Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. a
Környezet és Energia Operatív Program
(KEOP) pályázatának köszönhetõen (KEOP-7.1.2.0-2008-0294) európai uniós forrásokból szeretné megvalósítani a szenynyvíztelep fejlesztését. Az elõkészítõ szakaszban elkészült a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és a vízjogi létesítési
engedélyezés is folyamatban van. A DRV
Zrt. jelenleg a második szakaszra vonatkozó pályázatát állítja össze, melynek nyertessége esetén megvalósulhat a kivitelezés is.
Az elõkészítõ munkák 2011. elsõ negyedévében befejezõdnek, a második szakasz, vagyis maga az építkezés és a megvalósítás elõreláthatóan 2014-ig tart majd.
A február 28-ai lakossági fórumon több,

Tisztelt Révfülöpi
Polgárok!
A Nemzeti Konzultációs Testület levélben
kereste meg önkormányzatunkat kérve,
hogy gyûjtsük össze a település polgárainak véleményét, javaslatát a készülõ alaptörvényrõl.
Tisztelettel kérjük, hogy az alkotmánykoncepció szövegével kapcsolatos véleményüket, javaslatukat március 11-ig a Polgármesteri Hivatal címére eljuttatni szíveskedjen. (E-mail: hivatal@revfulop.hu, levél: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.). A
dokumentum az interneten hozzáférhetõ.
Az összegyûjtött véleményeket, javaslatokat a kérésnek megfelelõen 2011. március 15-ig eljuttatjuk a Magyar
Országgyûlés címére.
A Nemzeti Konzultációs Testület levele
a honlapon (www.revfulop.hu) olvasható.
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a kivitelezési munkálatokkal kapcsolatos
kérdés tisztázására nyílt alkalom. Révfülöp
polgármestere, Miklós Tamás például az
iránt érdeklõdött, hogy a beruházás megvalósulása után várható lesz-e a csatornadíjak csökkenése. Czipri András, a
kivitelezõ DRV Zrt. képviselõje kiemelte,
hogy bár a csatornadíjak nem fognak
csökkenni, növekedésük a beruházás révén
lassulni fog, tehát hosszú távon ebbõl a
szempontból is elõnyt jelent majd a szenynyvíztelep korszerûsítése.
A lakosság részérõl felmerült az a kérdés
is, hogy várható lesz-e bármiféle fennakadás a szolgáltatásban a beruházás ideje
alatt. A beruházó ezt megelõzni igyekszik
az üzemeltetési feladatokkal összehangolt
kivitelezési ütemezés pontos megtervezésével, és nem számít fennakadásra, hiszen adottak a megfelelõ, kidolgozott technológiák ennek elkerülésére.
A lakosság pozitívan áll a szennyvíztisztító felújításának és bõvítésének tervéhez,
sõt háromnegyedük örül is neki, hiszen a projekt eredményeképpen tisztább víz kerül
majd a Balatonba és emelkedni fog a csatornázásba bevonható lakások száma is.

Tisztelt olvasó!
Amennyiben úgy érzi, közérdeklõdésre számot tartó mondanivalója, javaslata, kérdése van, írja meg és küldje el
nekünk (kizárólag géppel készült írásokat veszünk át). Bárkitõl elfogadunk
közlésre alkalmas cikket, abban az esetben is, ha mondandójával nem mindenben értünk egyet. Helyi közéleti fórumot kívánunk ily módon biztosítani a
különbözõ véleményeknek.
A beküldött írásokon tartalmilag
nem változtatunk, viszont a nyelvi, helyesírási hibákat kijavítjuk. Nem közlünk rasszista, kirekesztõ, gyûlöletkeltésre alkalmas, a jó ízlést és az alapvetõ emberi jogokat sértõ, vagy trágár írásokat.
Kéziratot nem õrzünk meg és nem
küldünk vissza.
Kalmár György szerkesztõ
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Folytatás az 1. oldalról...

Négy évtizednyi közszolgálat

A jogelõd Nagyközségi Közös Tanácshoz 1974. július 15-én kerültem, és azóta a
közigazgatásban dolgoztam, tehát a 40 évbõl 37 évet.
Mennyit tesz ki ebbõl a jegyzõi munka?
A Nagyközségi Közös Tanácsnál a "ranglétrát" végig jártam. Adminisztrátorként
kezdtem, majd elõadó, fõelõadó, igazgatási
csoportvezetõ, a tapolcai Járási Hivatalnál 2
évig fõelõadó voltam. Elvégeztem 1976-1978
évben a Tanácsakadémiát, majd 1983-ban az
Államigazgatási Fõiskolán diplomát szereztem.
Jegyzõ a "rendszerváltással", az önkormányzatok megalakulásával egy idõben lettem. Az
"elsõ" képviselõ-testület 1990. novemberében
nevezett ki jegyzõnek 1991. január 1-i hatállyal. Jegyzõként tehát 20 évet dolgoztam.
Munkáját többször elismerték kitüntetésekkel, melyikre a legbüszkébb?
A tanácsi rendszerben többször kaptam

"Tanácsi Munkáért" kitüntetéseket, illetve
1981. évben "A Tanács Kiváló Dolgozója"
kitüntetést. Jegyzõi pályafutásom alatt egy
kitüntetést kaptam 2010. szeptemberében
a "Tapolca és Környéke Kistérség Közszolgálatáért" kitüntetést, melynek õszintén örültem. Az igazi elismerést azonban számomra
a lakosság szeretete, megbecsülése, tisztelete, a képviselõ-testületek, tanácselnökök és
polgármesterek megelégedettsége jelentette.
Mennyire érzi sikeresnek pályafutását?
A közigazgatásban eltöltött 37 év alatt sok
minden történt. Volt öröm, siker, de volt
kudarc is. A "közt", a települést, az embereket szolgálni nemes és nehéz feladat,
melyet tettem lelkiismeretesen, becsületesen, szorgalmasan. Pályafutásomat inkább
sikeresnek érzem, mint kudarcosnak, hiszen az elmúlt 20 év alatt a település rengeteget fejlõdött, mely fejlõdésnek munkám-

Nagyközségi Borverseny
A bor az emberek által fogyasztott legrégebbi élvezeti cikk. Ennek megfelelõen a
borászok több ezer éve arra törekszenek,
hogy minél jobb minõségû bort szolgáljanak fel a fogyasztók asztalára.

Fotó: Kovács

Kulka Gábor zsûri elnök és Gelencsér
Zoltán "ceremóniamester"

A borászok nagyon büszkék boraikra,- a
közmondás szerint is: van a jó bor, a jobb
bor és az én borom-, ezért a borok megmérettetésére évszázadok óta borversenyeket rendeznek. Valamennyi borverseny
jellemzõje, hogy a borok termelõjét nem
ismerve, a szakértõ borbírák a borokat
megkóstolják, és arról általában számokban kifejezett véleményt alkotnak, felállítva egy sorrendet.
A területi borversenyek idei sorát a Révfülöpön február 4-én megrendezett Nagyközségi Borverseny nyitotta meg.
A borverseny a minták beszállításával
már február 2-án elkezdõdött.
Figyelembe véve, hogy az elmúlt esztendõ sok-sok egyéb mellett a szõlõtermesztésnek sem kedvezett, szép "eredménynek"
tekinthetõ, hogy a péntek este tartott borversenyre 40 mintát neveztek a gazdák.

4-én kora délután a borokat az
elõkészítõ bizottság - Gelencsér Zoltán borász irányításával - a kóstolási sorrendnek
megfelelõen rendszerezte. Ez egy igen fontos, nagy szakmai tapasztalatot igénylõ
feladat, hiszen igen nagy jelentõsége van
annak, hogy a bírálók milyen sorrendben
kóstolják a borokat, miután egy intenzív
illattal-zamattal rendelkezõ bor után egy
könnyedebb, elegánsabb bor nagyon nehezen értékelhetõ. A besorolásnak alapvetõ
elvei -a teljesség igénye nélkül- a kóstolás
sorrendjében: fehérbor, rozébor, sillerbor,
vörösbor, borkülönlegesség, szénsavas bor,
likõrbor, borpárlat; emelkedõ cukortartalom; újbor, óbor, muzeális bor; kevésbé illatos, intenzív illatú; reduktív, oxidatív, különleges kezelésû.
A kóstolási sorrendnek megfelelõen teljesen letakart palackból kerültek felszolgálásra a borok. A mintákat Kulka Gábor
zsûrielnök vezetésével Baumann Csaba és
Borbély Gyula értékelte. A zsûri elnök s a
zsûri véleménye szerint a "rossz év" ellenére jó borok készültek.
A hagyományos 20 pontos pontozási rendszert alkalmazva születtek meg az eredmények:
5 aranyérem, 15 ezüstérem, 11 bronzérem.
A már kupával is jutalmazott helyezettek közül a megjelentek a Téli Esték programsorozatot lezáró, Tóth Vendéglõben
megtartott Révfülöpi Polgárok bálján vehették át díjaikat. Az eredmények: I. helyezett: Gelencsér Kálmán (Olaszrizling
2010.), II. helyezett Kuti Pincészet (Rose
Pinot Noir 2010.), III. helyezett: Kál-Vin
Pincészet (Késõi szüretelésû olaszrizling 2002.)
A borverseny közönsége is pontozhatott,
az általuk legjobbnak ítélt bor - Pinot Blanc
2000.- gazdája - Károly László - immár harmadik alkalommal közönségdíjat vehetett át.
Köszönet a résztvevõknek, a zsüri tagjainak és a segítõknek!
P.Zs.
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mal én is részese lehettem. Pályafutásom sikeréhez hozzájárult a mögöttem álló apparátus munkája is, hiszen egyedül soha nem
lehet az ember sikeres.
Egyébként is az emberek ritkán érnek el
sikert abban, amit nem szívesen csinálnak.
Milyen tervei vannak, jöhet a megérdemelt
pihenés vagy a munka van napirenden?
Mindkettõ. Szeretnék pihenni, kikapcsolódni, jogszabályokon kívül mást is olvasni.
Szeretném még sokáig 80 éves édesanyámnak gondját viselni, gyermekemnek segíteni, kertészkedni. És remélem mielõbb
élvezhetem unokáim szeretetét, illetve besegíthetek nevelésükbe, gondozásukba.
Köszönöm a beszélgetést, és nagyon jó
egészséget kívánok tervei megvalósításához
mindannyiunk nevében.
Ky

Balaton
Szupermaraton
A tavasz elején ismét a futók veszik a birtokukba a Balatont: március 17-én rajtol Siófokon a 4. BSI Balaton és FélBalaton Szupermaraton mezõnye, hogy négy nap múlva az indulók elmondhassák magukról,
körbefutották az ország legnagyobb tavát.
Az eseményen egyéniben, váltóban és
párban teljesíthetõ a 195,4 kilométeres táv,
a Siófoktól Siófokig tartó Balaton-kör. A
versenyen azonban rövidebb távok is
futhatók: a FélBalatont, vagyis a Badacsony-Siófok távolságot két nap alatt kell
teljesíteni, a Maraton+ nevû táv esetén
egy adott napra csatlakozhatnak a mezõnyhöz a vállalkozó szellemû futók, MaratonFüred néven pedig új táv debütál a versenyen, a Badacsonytomajtól Balatonfüredig tartó 42 kilométer.
Révfülöpön a verseny harmadik napján,
március 19-én, szombaton halad át a
mezõny. Az indulók a délelõtti órákban
érintik a települést. Azoknak, akik szurkolni szeretnének a futóknak, leginkább a Halász utcánál lévõ váltóhelyre érdemes kijönniük, ha buzdítani akarják a mezõnyt.

Horgász közgyûlés
Meghívó a Révfülöpi Horgász Egyesület
közgyûlésére, melyet április 1-jén 18 órakor a Tóparti Galériában tartunk.
Napirendi pontok: - Elnökségi beszámoló, - Gazdasági bizottság beszámoló, Felügyelõ bizottság beszámolója, - Fegyelmi bizottság beszámolója, - 2012 évre tagdíj elfogadása, - vegyes ügyek megbeszélése.
Amennyiben a Közgyûlés határozatképtelen, úgy megismételt Közgyûlést tartunk április 1-jén 18:30-kor változatlan
helyszínen, amely a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.
Révfülöpi Horgász Egyesület
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Mûködésünk alapja az NCA
Egyesületünk mûködésének ráfordításai
két nagyobb szegmensre bonthatóak. A
mindennapi mûködéssel kapcsolatos költségek, valamint az éves szakmai munkánk,
programjaink során felmerülõ költségek.
Ez utóbbi érdekében minden évben
elkészítjük éves munka (szakmai) tervünket,
melyet mûködési területünk önkormányzatainak eljuttatunk. Ennek alapján dönthet a képviselõ testület a szakmai munka
támogatásáról. Ezúton is tisztelettel köszönjük immár hatodik évébe lépett egyesületünk közhasznú akcióival, programjaival, aktív és passzív természetvédelmi tevékenységével kapcsolatos támogatásokat.
A másik jelentõs rész az általános mûködési költségek (adminisztrációs, kommunikációs, postai, könyvelési, stb. ráfordítások) fedezése, illetve adott esetben tárgyi
eszköz beszerzése. Ebben nélkülözhetetlen

forrás a Nemzeti Civil Alap Közép-dunántúli Regionális Kollégiuma által évente kiírt mûködési költségek fedezését szolgáló
pályázat. Egyesületünk három alkalommal
élt ezzel a lehetõséggel, bár a pályázottnál
kisebb költségvetéssel de minden alkalommal eredményesen. Az NCA-KD-08-P-0221
azonosító jelû pályázatunkkal 110.000 Ft, az
NCA-KD-09-P-0233 azonosító számú pályázatunkkal 90.000 Ft, míg az NCA-KD10-P-0288 azonosító számú pályázatunkkal
180.000 Ft vissza nem térítendõ támogatást
nyertünk. A támogatások szakmai és pénzügyi elszámolását határidõben benyújtottuk, azok -esetenként a módosítások beépítésével- elfogadásra kerültek. 2011 évben
szintén élni kívánunk ezzel a támogatási
lehetõséggel, hálásan köszönjük a civil
szféra mûködését lehetõvé tévõ ezen
lehetõség fenntartását.
Vókó László

Zárszámadó Közgyûlés
A Gázló Környezet -és Természetvédõ Egyesület március 26-án tartja éves rendes közgyûlését. Valamennyi tagtársunkat az Alapszabályban meghatározott módon értesítjük.
A tisztelt olvasók a Közgyûlés által jóvá
hagyott 2011 évi programtervünket a következõ számban olvashatják, illetve azt a
www.gazloegyesulet.hu weblapunkon a

közhasznúságú jelentésünkkel egyetemben
közzé tesszük. Legközelebbi kirándulásunk a Gulács hegy meghódítását tûzte ki
céljául. Mivel március 19 szombat munkanap, a várható idõpont március 20. A
Képújságban illetve a weblapon a részleteket idõben közöljük.
Vókó László

Fogási tilalmak és
méretkorlátozások
Csuka (40cm)
február 15.-március 31.
Balin (40 cm)
március 1.-április 30.
Fogassüllõ (30 cm) március 1.-április 30.
Kõsüllõ (20 cm) március 1.-június 30.
Harcsa (80 cm) május 2.-június 15.
Ponty (30 cm)
május 2.-június 15.
Azt a 40 cm-nél kisebb pontyot, melynek
testmagassága kevesebb, mint 12cm.
(A testmagasság a has és a hát legmagasabb pontja közötti merõleges távolság.)

Adó 1%

Tisztelt Szurkolóink és Támogatóink!
A Révfülöpi Sport Egyesület köszönetét
fejezi ki azoknak, akik a tavalyi évben adójuk 1%-ával támogatták egyesületünket.
Adójuk 1%-át a 2011-es évben a sportpálya világításának megépítésre a sakk szakosztály mûködésére és tömegsport célokra
fogjuk felhasználni. Az idei évben is kérjük
Önöket, hogy adójuk 1%-val tiszteljék meg
egyesületünket, aminek a száma és neve a
következõ:
Révfülöpi Nagyközségi Sport Egyesület
19261818-1-19

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

Finnország magyar szemmel

(Forrás: Néprajzi Múzeum)

Ladik - a csónakok õse - A (M)ilyenek a
finnek? A Finnország magyar szemmel címû idõszaki kiállítás új kamarakiállítása
a Néprajzi Múzeumban május 1-ig látogatható.
A kiállítás megnyitóján köszöntõt mondott
Szarvas Zsuzsanna, a Néprajzi Múzeum mb.
fõigazgatója és Harriet Lonka, a Finnagora
igazgatója.
A kiállítást megnyitotta Jari Vilén, a Finn
Köztársaság nagykövete. Lahti városának
üdvözletét Heini Moisio, Lahti város komunikációs igazgatója tolmácsolta.
Fadarab lebeg a víz színén. Ebbõl a megfigyelésbõl indult ki minden. Kezdetben az
emberek rövid utakat tettek meg egy
szálfával, ám hamarosan megkezdték a fa
megdolgozását, hogy az jobban megfeleljen
igényeiknek. Amikor a szálfát farigcsálni
kezdték, lett belõle ladik. A nyárfaladik készítése során a könnyedségre és fürgeségre
törekedtek. A nyárfacsónakot ladiknak nevezték. Amikor az egyetlen fából készült ladikba egy vagy két deszkát tettek keresztbe,
készen volt a csónak. A ladikot bizony joggal nevezhetjük minden csónak õsének.
A finn hagyományok pontosan õrzik a
ladik készítését:

Kedves Tagok, Támogatók!

A Magyar - Finn Baráti Társaság köszönetet mond mindenkinek aki
személyi jövedelemadóját egyesületünknek ajánlotta fel.
Továbbiakban is kérünk mindenkit,hogy személyi jövedelemadója 1%-ának
felajánlásával támogassa közhasznú egyesületünket. Adószám: 19380489-1-19
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Egészséges nyárfából, amelynek kora
100-150 év és átmérõje olyan 15 hüvelyk,
kilenc sing méretû tönköt levágnak, amelyet lehántoltak. Az orrot és a fart szemmérték alapján fejszével és gyaluval alakították ki olyan formára, hogy a test kiszélesedése a hosszúkás részre essen. A
kivájás fejszével történt, majd hántolóval
folytatták a felületen kialakult tenyér szélességû sávban. A vájat nagyságát kopogtatással és árral való szurkálással állapították meg. A belsõ oldal elsimítását keresztirányú gyalulással oldották meg. Olyan fél
méterre a ladik méretével megegyezõ tüzet
raktak, annak fényénél szélesítették a vájatot. Ezzel egy idõben belülrõl kátránnyal
kikenték, a formákat nagy kövekkel alakították ki. Végezetül a ladikot bordákkal,
ülésekkel és deszkákkal szerelték fel. A
kátránnyal kezelt ladik négy csónak élettartamát is kiszolgálta. Annyira könnyû volt,
hogy egy ember könnyedén felkapott egy
nyolcsinges csónakot.
A csónak a finn hétköznapok elválaszthatatlan része, így természetesen szerepel a
mondák, a népköltészet és a találós kérdések között. A ladikkészítés technológiája
az 1940-es években szinte feledésbe ment.
A kiállítás bizonyítja, hogy ez a tudás továbbra is él, bár jellemzõ, hogy a fafaragómûvészekbõl álló, "Puunkuokkijat" elnevezésû csoport ápolja ezt a hagyományt. A
csónakkészítõ mûhelyekben már nem ismerik ezt a különleges eljárást.
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Szivacskézilabdázók sikeres szereplése

Fotó: Iskola

Február hónapban rendezték az ADIDAS
Szivacskézilabda-torna megyei döntõit.
Iskolánk mindkét korcsoportban indult a
versenyen. A 3-4. osztályosok versenyében iskolánk csapata az elõkelõ 2. helyezést érte el 6 csapat közül.
1. Veszprém Padányi Iskola; 2. Révfülöp
Általános Iskola; 3. Veszprém Deák Iskola;
4. Pápa Kilián DSE; 5. Badacsonytomaj
Általános Iskola; 6. Veszprém Báthory
Iskola. Az 1-2. osztályosok versenyében
szintén 6 csapat indult, itt iskolánk a 3.
helyezést érte el.

A végsõ sorrend: 1. Veszprém Padányi Iskola; 2. Veszprém Deák Iskola; 3. Révfülöp
Általános Iskola; 4. Pápa Kilián DSE; 5.
Veszprém Deák II.; 6. Badacsonytomaj
3-4. osztályos csapat tagjai: Sebõ Eszter,
Benkõ Alexandra, Bódis Barbara, Szabó
Friderika, Viszt Vivien, Kovács Rebeka,
Sarkanti Virág
1-2. osztályos csapat: Sarkanti Virág, Sárvári Nóra, Török Teodóra, Piros Laura,
György Anna, Galler Boglárka
Felkészítõ tanár: Eitner József

Nyelvi versenyek
Az idén is, immáron 2. alkalommal vettünk részt a ZALAMAT Tehetségekért
Alapítvány német-angol nyelvi- és országismereti versenyén, ahol mindkét nyelvbõl
nagyon szép eredményeket értek el iskolánk diákjai.
Német nyelvbõl
Szász Klaudia (6.o.) megyei 1.-országos 24.
Réti Kincsõ (6.o.) megyei 5.-országos 58.
Nagy Boglárka (8.o.) megyei 2.-országos 23.
Dobai Dominika (8.o.) megyei 6.-országos
63. és Hildesheim Barbara (8.o.) megyei 15.
- országos 117. helyen végeztek.
Felkészítõ tanár: Török Péterné
Angol nyelvbõl
Horváth Fanni (5.o.) megyei 2.-országos 29.
Szegi Mátyás (6.o.) megyei 19.-országos 249.
Pálmai Tamás (6.o.) megyei 22.-országos 288.
Vodenyák Alexa (7.o.) megyei 8.-országos
122. és Kiss Katalin (8.o.) megyei 2.-országos 6. helyezést értek el.
Felkészítõ tanár: Petõ Mária
A gyerekek sikeres eredményeik elismeréséül oklevélben részesültek megyei és országos szinten egyaránt. Kiss Katalin országos 6. helyezéséért külön könyvjutalomban is részesült. Gratulálunk!

Játékos ismerkedés az iskolával

Fotó: Iván

Március 5-én szerveztük meg a 2011/12. tanév leendõ elsõseinek az elsõ, játékos ismerkedést az iskolával.
Amíg a kis óvodások (5 kislány és 6 kisfiú)
tanító nénijükkel Kissné Hajdu Gabriellával
"tanultak", játszottak, a szülõk Németh László
igazgató tájékoztatóját hallgatták meg az iskoFolytatás az 1. oldalról...

Fotó: Herceg

la tevékenységérõl, pedagógiai programjáról.
Blázsi Ibolya tanító, gyógypedagógus az
iskolaérettségrõl, az 5-7 éves gyermekek
életkori sajátosságairól, értelmi, érzelmi
szociális jellemzõirõl beszélt.
Elõadását irodalmi és gyakorlati példákkal tette színessé. Pihenésképpen a kávé,
ásványvíz elfogyasztása után a szülõk körbejárták az iskolát Németh László vezetésével. Közben a gyerekek is elkészítették Gabi néni segítségével a kis pillangót és a virágot, valamint játszhattak a tornateremben
is. Mire elfáradva, megéhezve visszatértek
a tanterembe, Török Péterné Marika néni
(a leendõ napközis tanító néni) finom, frissen sült süteménye várta õket.
Kellemes hangulatú volt a délelõtt, és
reméljük, szeptemberben találkozunk a kis
elsõsökkel és szüleikkel!
Iván Katalin

Fotó: Varga

Újabb német nyelvi siker
A "Spiel und Gewinn" német nyelvi országos levelezõ versenyen Szász Klaudia,
Török Julianna és Réti Kincsõ 6. osztályos
tanulók vettek részt. A közel 1500 fõs mezõnybõl Szász Klaudia és Török Julianna
országos 3. és Réti Kincsõ országos 20.
helyezést értek el. A lányok oklevélben és
külön jutalomban részesültek. Gratulálunk!
Török Péterné

V. Révfülöpi Rianás
A résztvevõk az eredményhirdetés során
az emléklapokat, okleveleket és a díjakat a
zsûri elnököktõl és Miklós Tamás polgármestertõl vehették át.
A forralt bor fõzõ verseny eredményei: I.
Ma-Fi-Ba-Tar (vörös bor); II. Bor-Szívók
(fehér bor); III. Ma-Fi-Ba-Tar (fehér bor);
A süteménysütõ verseny eredményei: I. Némethné Kovács Katalin (barackos szelet);
II. Slemmer József (kapros-túrós fánk); III.
Nagy Ferdinándné (forgácsfánk)
P.Zs.
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Fotó: Varga
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"Liszt" mûvek Érdi Tamás
zongoramûvész elõadásában

Fotó: Szabóné

A Liszt emlékévre tekintettel Érdi Tamás
zongoramûvész adott koncertet 2011. február 21-én az Ordass Lajos Evangélikus
Oktatási központban.
A koncertet Dr. Hafenscher Károly, az
Oktatási Központ intézményvezetõje nyitotta meg.
Hazánkban egyre szomorúbb a helyzet,
Kodály országában az általános iskolákban
lecsökkentek az énekórák, a közszolgálati
televíziókban megszûntek a komolyzenét
népszerûsítõ sorozatok. Érdi Tamás személyisége azért is erõsítheti különösen a
komolyzene iránti lelkesedést, mert a felnõtteket és a gyerekeket egyaránt meglepi,
hogy egy vak ember mire képes. Liszt
muzsikája pedig mindenki számára érthetõ, általa könnyû a komolyzenét megszeretni. Sokan ismerik a mondást, hogy lehet
élni Mozart, Chopin és Liszt muzsikája
nélkül, csak nem érdemes!
A mûsorban a következõ Liszt mûvek
hangzottak el: Sposalizio; Villa d'Este szökõkútjai; Funérailles; Desz dúr Consolation; Mefiszto keringõ; 6. Magyar Rapszódia.
Érdi Tamás 1979-ben született, s koraszülöttként, egy hibás inkubátorkezelés következtében vesztette el a látását.
Zenei érdeklõdésére hamar felfigyeltek.

Tanárai Becht Erika és Kollár Zsuzsa egy
speciális módszerrel 'láthatóvá' teszik számára mindazt, ami a kottában található.
8 évesen a Vigadóban lépett elõször pódiumra. 15 éves volt, amikor a Tavaszi Fesztiválon nagy sikerrel eljátszotta Vásáry Tamás vezényletével Mozart: A-dúr zongoraversenyét.
19 éves korára megjelent két Mozart
CD-je, ugyancsak Vásáry Tamás irányításával.
17 évesen Moszkvában elsõ helyezést ér
el a Louis Braille Nemzetközi Zongoraversenyen, majd felvételt nyert a Bécsi Zeneakadémiára. Alig volt 20 éves, amikor
két Mozart CD-je Kanadában is megjelent
és nagy sikert aratott. 2002-ben a Torontói
Royal Conservatórium ösztöndíjasaként
mûvészdiplomát szerzett Leon Fleisher tanítványaként.
Napjainkban rendszeresen koncertezik a
világ különbözõ pontjain. Torontói tanulóévei alatt koncertezett a Torontói Szimfonikusokkal, fellépett a Carnegie Hallban, valamint a Lincoln Centerben. S amire talán a legbüszkébb, az megszámlálhatatlan jótékonysági koncertje - sorstársaiért.
2003-ban Schubert CD-je, 2004-ben pedig Chopin CD-je látott napvilágot, amiért a LIONS Klubok Szervezetétõl Nívódíjat kapott. 2005-ben a Mûvészetek Palotájában nagy sikert aratott koncertje
DVD-n a Palota elsõ komolyzenei lemeze
volt. 2006-ban Liszt-Bartók CD-je és elsõ
Mozart lemezének 3. kiadása jelent meg.
2008-ban Junior Príma díjat, 2011-ben
Prima Primisszima díjat kapott.
A Révfülöpön megtartott koncert az
Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közmûvelõdési Intézet, valamint a Nemzeti
Kulturális alap támogatásával valósult
meg.
P.Zs.

Fotó: Iskola

Téli Esték

Révfülöp családi ünnepe

Fotó: Herceg

Dr. Sümegi Pál, tanszékvezetõ egyetemi tanár

Teljesen újonnan kellett építeni. Az öreg
templom Andreas Alariesto lappföldi naiv
festõ festette képe (reprodukció) itt nálunk az evangélikus templom elõcsarnokában látható. Ízelítõt kaptunk az Északi
fény hullámzó gyönyörûségeibõl s az általa
ihletett zenébõl Unno Klami finn zeneszerzõ mûve által. A fénynek hangjai is
vannak. Mivel a finnek és a természet talán
évezredek óta szeretetben élnek egymással, két másik nagy finn zeneszerzõ mûve is
megszólalt. Jean Sibelius gyönyörû képek
kíséretében a darvak kiáltozását foglalta
zenébe. Eino Juhanis Rautavaara pedig a
tájat, az erdõket, mocsarakat, tavakat. A
finn ember pedig a nem éppen simogató
körülmények közt élve igyekszik élhetõvé
megõrizni környezetét, otthonát, hazáját.
Éljen! Elaköön!

Fotó: Herceg

Dr. Bartos László, osztályvezetõ fõorvos

Sakkozóink versenye
Mint már korábban beszámoltunk róla,
december elsõ felétõl megkezdõdött a
sakk játék oktatása iskolánkban.
A 10 alsó tagozatos tanulót Paréj József,
tapolcai sakkmester vezeti be a játék

Folytatás az 1. oldalról...

rejtelmeibe. Jóska bácsi heti 1 órában
foglalkozik a gyermekekkel, akik közül az
utóbbi idõszakban szinte mindenki több
versenyen is megmutathatta tudását.
Február 26-án, szombaton rendezték
meg a Megyei Diákolimpia I-II. korcsoportosainak döntõjét Pápán, az Erkel
Ferenc Általános Iskolában.
A nyolc induló csapat közül iskolánk
tanulói a 6. helyezést érték el. 7 pontot
szereztek, amit az elsõ táblán játszó
Bereczki Ákos és Dalmai Dániel (1 p), a
II. táblán játszó Bakos Balázs (3 p) és a III.
táblán játszó Janzsó Patrik (3 p) nyertes
pontjainak összesítése alapján értek el.
Eredményeikhez gratulálunk, további
sok sikert kívánunk!
M.V.
6

Az elõadás végén kis vendégasztal várta
ismerkedésre az estén jelenlévõket apró
lazacos, halas falatkákákkal, meg az északon elmaradhatatlan meleg "glögi" itallal.
Ez ugyan svéd eredetû, de sebaj! Jól esett!
Együtt lenni is.
Kristó Judit

Fotó: Herceg

Tuss Miklós vitorlázó, olimpikon
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Az alkotás öröme

Tavaszvárás az Óvodában

Fotó: Vókóné

Február 23-án volt az óvodai karnevál.
Nagyon ötletes jelmezeiket tréfás rigmusokkal mutatták be a gyerekek.
Versekkel, énekekkel és vidám farsangi
tánccal próbálták elkergetni a telet óvodásaink, szüleik nagy örömére.
A felvonulás után az elsõosztályosokkal
együtt tapsolták végig a bûvész produkciót.
Bárcsak az év minden napja ilyen vidáman telne verselték gyermekeink, és már a
jövõ évi jelmezeiket tervezgették.
Köszönjük a sok finomságot a kedves
szülõknek, nagyszülõknek.

A veszprémi Kabóca bábszínház elõadásában február 21-én a Csipkerózsika, március 1-én Jancsi meséi c. történetet tekintették meg a gyerekek Zánkán.
Mindkét elõadás nagyon színvonalas,
humoros volt, amit a gyerekek tapssal jutalmaztak.
Jancsi meséi nem olyan ismert mû. Nádori Lídia kortárs írónõ meséi egy mai, városi óvodás kisfiú élményeirõl szólnak.

Fotó: Vókóné

Fotó: Vókóné

Itt a farsang áll a bál.

Süss fel nap, fényes nap...
A tél utolsó próbálkozásait tapasztalhattuk tavasz elején.
A gyerekek nagy lelkesedéssel készítették
a hógolyókat, számolták és nagyság szerint
próbálták sorba rakni. Nándinak sikerült a
legnagyobb hógolyót gurítania.
Reméljük ezzel már véget ért a tél, és jön
a jó idõ.
Vókóné Bognár Ibolya

Fotó: Pálné

Réti Tibor ismételten meghívta a 7. és a 8.
osztályos fiúkat asztalos mûhelyébe. Január végén a Kõvágóörsi Önkormányzat
kisbuszával sikerült megoldani a tanulók
szállítását Kõvágóörsre. Ez úton szeretnénk megköszönni a segítségüket.
Elõször a mûhelyben a különbözõ gépekkel ismerkedtünk meg. Megfigyelhettük, hogy a zajártalom elkerülése érdekében a dolgozók fülvédõt viseltek. Megismerkedtünk a kemény-, és a puhafával. A
tisztaságra is ügyelve az érdeklõdõk kipróbálták a levegõvel mûködõ pisztolyt, ami a
por lefúvására alkalmas. A dolgozók ajtókat készítettek, s bemutatták milyen hasznos a szögbelövõ, amivel az ajtóelemeket
rögzítették.

Farsang az "Õszirózsa" Nyugdíjas Klubban

Fotó: Kovács

Volt egy másik váratlan, de kedves vendégünk is: Gelencsér Zoltán (borász), aki
szintetizátorral kísért jobbnál jobb dalaival.
Valódi báli hangulat alakult. Fáradhatatlanul táncolt a társaság estig.
A vidám farsang tombolázással fejezõdött be, sok értékes, szép tárgy cserélt gazdát. Dömötöriné Joli finom tortája is.
Köszönjük Kondorné Pintér Zsuzsa, Kovács Péter segítségét, tagjaink finom szendvicseit, a süteményeket, az italokat és a vidám hangulatot!
Dankóné Németh Mária

Tagságunk közkívánatra ebben az évben is
megrendezte a már hagyományosnak
mondható "farsangi bált" 2011. február 9én délután.
Hét lelkes asszony vállalta a jelmezes
szereplést. Benéné Marika betanította a
táncokat, Horváthné Erzsike, Kovácsné
Erzsike, Szíjártóné Pannika, Nagyné Terike, Dankóné Marika pedig sikerrel elõadták azokat.
Meglepetésként tsgjainkon kívül megjelent Miklós Tamás polgármester úr, aki egy
nagy táska tombolatárggyal támogatta rendezvényünket.

Fotó: Pálné

Réti Tibor tudta, hogy a tanulóknak az
alkotás öröme a legfontosabb, ezért elõrajzolt virágokat, és leveleket, és egy csacsit.
Mindenki választhatott kedvére, és kivéshette a mintát. Szebbnél szebb munkadarabok születtek. Majd ezeket maguk kifúrhatták a diákok, hogy otthon faliképként
használják. Rétiné Ági almával kedveskedett a fiúknak.
Réti Tibornak nagyon köszönjük, hogy a
gyerekekkel nemcsak megismertette az
asztalos munkát, hanem az alkotás örömében is részesítette õket.
Pálné Rácz Rita

Révfülöpi Képek

Fotó: Kovács
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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: március 25.
Szerk. biz. ülés 2011. március 22. 17 óra; Megjelenik havonta.
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Beszámoló a Polgármesteri hivatal munkájáról
A Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló
beszámolót a képviselõ-testület 2011. február 15-i ülésén tárgyalta. A terjedelmes
beszámoló rövidített változatát az alábbiakban teszem közzé.
(A beszámoló teljes terjedelemben olvasható a www.revfulop.hu weblapon.)
A községháza 1995 óta biztosít az apparátus számára megfelelõ munkakörülményeket és kulturált ügyfélfogadást.
Minden ügyintézõ rendelkezik számítógéppel és 2005-tõl internet kapcsolattal.
A hálózati rendszeren minden dolgozó
által elérhetõek a szabályzatok, rendeletek, iratminták, nyomtatványok. Néhány gép már korszerûtlen, cseréje szükségesnek mutatkozik.
A jövõt illetõen elõ kell készíteni, meg
kell kezdeni az e-közigazgatás és az információszabadság megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtését.
Külön számítógép áll a rendelkezésre a
pénzügyi utalások teljesítésére (OTP
felé), valamint központilag külön (csak)
anyakönyvezésre, illetve a választások
idején a választással kapcsolatos feladatok ellátására használható számítógépet
bocsátottak rendelkezésünkre. A DVD-n
érkezõ jogtár minden ügyintézõ rendelkezésére áll, mely folyamatosan frissítésre kerül, és minden számítógéprõl
elérhetõ.
A település honlapját külön törvényben
elõírtaknak megfelelõen rendszeresen
frissítjük a közérdekû adatokkal és egyéb
aktuális információval. Szükséges a telefonközpont korszerûsítése.
Az önkormányzati és államigazgatási
feladatok ellátására, az állampolgárok
rendelkezésére áll két tisztségviselõ (polgármester, jegyzõ), nyolc köztisztviselõ
(ebbõl egy közterület-felügyelõ) és egy
ügykezelõ.
A jegyzõ és két köztisztviselõ fõiskolai
végzettségû, három köztisztviselõ felsõfokú szakmai végzettségû. A közigazgatási alapvizsgával, ügykezelõi vizsgával
valamennyi köztisztviselõ rendelkezik. Az
apparátusban a jegyzõn kívül további két
köztisztviselõ rendelkezik közigazgatási
szakvizsgával is.
Az Önkormányzat mûködésével kapcsolatos feladatok
A Képviselõ-testület 2009-ben 18 ülést
(ebbõl nyolc rendkívüli) és 2 közmeghallgatást tartott. A zárt ülések száma 4
volt. 2010. évben 19 ülés (ebbõl 8 rendkívüli) és 2 közmeghallgatás került megtartásra. A zárt ülések száma 5 volt.
A képviselõtestület 2009. évben 152,

2010. évben 131 napirendet tárgyalt meg.
A Képviselõ-testület 2009. évben 16,
2010. évben 20 rendeletet alkotott, 2009.
évben 131, 2010. évben 119 határozatot
hozott.
A Gazdasági, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság 2009. évben 10 alkalommal ülésezett a település pénzügyeit, fejlõdését, fejlesztését érintõ kérdésekben, mely üléseken 80 határozatot
hoztak. 2010. évben a Bizottság 8 ülést
tartott, melyen 64 határozat született.
Az Oktatási, Szociális és Kulturális
Bizottság 2009. évben 9 nyilvános ülést és
7 zárt ülést tartott, összesen 74 határozatot hozott, egyrészt a feladatkörébe tartozó ügyekben, másrészt zárt ülésein
átruházott hatáskörben szociális és gyermekvédelmi ügyekben. 2010. évben szintén 9 nyilvános ülést és 7 zárt ülést tartott
a bizottság, melyeken összesen 78 határozatot hozott.
Választás
A beszámolási idõszakban a választással kapcsolatosan több jelentõs feladat
hárult a Hivatalra. 2009. június 7-én az
Európai Parlament tagjainak megválasztására, 2010. április 11-én az országgyûlési képviselõ választásra, 2010. október
3-án az önkormányzati képviselõ- és polgármester választásra került sor.
Polgárvédelmi ügyekben fõ feladatunk
a különbözõ tervek (megalakítási, riasztási-, berendelési és készenlétbe helyezési) naprakészen tartása, felülvizsgálata,
pontosítása, illetve a különbözõ intézkedési tervek elkészítése, valamint a polgárvédelmi szolgálatra kötelezés, technikai igénybevétel elrendelése. A település
polgári védelmi szervezetébe 31 fõ került
beosztásra.
Államigazgatási - hatósági feladatok
A Polgármesteri Hivatalban az ügyiratok iktatását 2003. január 1-tõl számítógépes iktatással végezzük.
2009. évben 3.597, 2010. évben 4387
ügyiratot iktattunk. 2009. évben államigazgatási hatósági ügyben 2394, 2010.
évben 3421, 2009. évben önkormányzati
hatósági ügyben 154, 2010. évben 136 határozatot hoztunk.
Általános igazgatás
Anyakönyvi igazgatás
Anyakönyvezés az események (születés, házasság, halál) helye szerint történik, ennek figyelembevételével az egyes
anyakönyvekbe az alábbi számú bejegyzés
történt:
A születési anyakönyvbe egyik évben
sem volt bejegyzés, a házassági anyakönyvbe 2009. évben 8, 2010. évben 7 db,
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a halotti anyakönyvbe 2009. évben 12,
2010. évben 7 bejegyzést teljesítettünk.
Népesség-nyilvántartás
A lakcímek változásával kapcsolatos
ügyintézés hivatalunkban történik, melyet
lakcímbejelentõ lapon nyújt be az ügyfél.
Az ügyintézés keretében a lakóhely, illetve a tartózkodási hely létesítés, változás,
megszûnés, külföldi letelepedés, ideiglenes külföldön tartózkodás bejelentése
és intézése történik. Lakcímváltozás bejelentése és regisztrációja 2009. évben 60
esetben, 2010. évben 63 esetben történt.
Címnyilvántartási rendszer
2007. áprilistól kezdõdõen címnyilvántartási rendszer került bevezetésre. 2009ben 6 új cím került felrögzítésre a rendszerbe, mely helyi átvezetéssel történt.
2010-ben 10 új cím került felrögzítésre
szintén helyi átvezetéssel.
Hatósági bizonyítvány
Adatok, tények, körülmények fennállásának igazolására hatósági bizonyítvány
kerül kiállításra: 2009-ben 39 db, 2010ben 48 db került kiállításra.
Hagyatéki ügyintézés
A hagyatéki ügyintézés során a 2009ben 25 db, 2010-ben 27 db hagyatéki
leltárt vettünk fel (melynek mellékletét
képezi az adó és értékbizonyítvány révfülöpi ingatlanok esetében az adóügyi
ügyintézõ állítja ki, más közigazgatási
területek esetében az illetékességgel rendelkezõ hivatal kerül belsõ jogsegély
útján megkeresésre az adó-és értékbizonyítványok kiállítására).
Talált tárgyként leadásra került 2009.
évben 6 db., 2010. évben 4 db. tárgy. (Nagy
részben strandokon, közterületeken talált
személyi iratok, kerékpár)
Mezõgazdasági igazgatás
A belterületen lévõ mûveletlen, gondozatlan területek valamint a parlagfû tekintetében - a szomszédos tulajdonosok
bejelentésére, közterület felügyelõ ellenõrzésére - 2009. évben 31, 2010. évben
26 ingatlantulajdonossal szemben történt
- helyszínelést követõen - intézkedés.
Fizetõvendéglátás
Legutóbbi beszámolónkban regisztrált
fizetõvendéglátó engedéllyel 226 fõ rendelkezett. A szobák száma 551, az ágyak
száma 1177 db volt.
Jelenleg 141 szálláshely-üzemeltetési
engedély szerepel nyilvántartásunkban, a
nyilvántartás a település honlapján a
Polgármesteri hivatal/Közérdekû adatok
menüpont alatt érhetõ el.
Nem üzleti célú szabadidõs szálláshelyet 217 ággyal 4 üzemeltetõ mûködtet.
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Beszámoló a Polgármesteri hivatal munkájáról
Kereskedelmi igazgatás
Révfülöp Nagyközség területén bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységet 11 üzlet végez, mûködési engedélylyel 53 üzlet rendelkezik.
Az elmúlt évben 4 üzlet szüntette meg
tevékenységét, ebbõl 3-at a Humán-Jövõ
2000 Nonprofit Kft.
Birtokvédelem területén 2009. évben 7
db, 2010. évben 8 birtokvédelmi ügyben
jártunk el. A beszámolási idõszakban 4
esetben kértük az illetékes hatóságot
(Közigazgatási Hivatal, Államigazgatási
Hivatal) eljáró hatóság kijelölésére. Végrehajtási eljárás lefolytatására 1 ügyben
került sor.
A szabálysértési eljárások területén az
elmúlt beszámolási idõszakhoz képest
szintén több változás volt.
2009. évben 13, 2010. évben 12 feljelentés érkezett, Hivatalunkhoz. Mindkét évben 3-3 esetben került pénzbírság kiszabásra, 3 illetve 5 esetben figyelmeztetést
alkalmaztunk. A további intézkedések az
áttétel, illetve megszüntetés volt.
A kiszabott pénzbírság összege 5.000.Ft-tól 15.000.-Ft-ig terjedt.
Szociális igazgatás
A közgyógyellátási jogosultság megállapítását jellemzõen az alanyi jogon jogosultak veszik igénybe, de megnövekedett
azon igénylõk köre is, akik a magas gyógyszerköltség és jövedelmi helyzetük miatt
kérik a méltányos közgyógyellátás megállapítását. Közgyógyellátásban 2009-évben
27 fõ, 2010. évben 28 fõ részesült.
A rendszeres szociális segélyezés szabályai 2009. évben teljesen átalakultak. Bevezetésre került az aktív korúak ellátása
fogalom, ezen belül a rendszeres szociális
segély, illetve a rendelkezésre állási támogatás kerülhetett megállapításra a jogosultsági feltételeknek megfelelõen.
Aktív korúak ellátására 2009. évben 24
fõ, 2010. évben 26 fõ volt jogosult.
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában 2009. évben 4 fõ, 2010. évben 3 fõ részesült.
Lakásfenntartási támogatást 2009. évben nem igényeltek, 2010. évben 2 fõ
igénylõ volt.
Átmeneti szociális segélyt 2009. évben
36 fõ részére 695.500.- Ft, 2010. évben
szintén 36 fõ részére 842.925.- Ft összegben biztosítottunk.
Fûtési támogatást 2009. évben 45 fõ részére 1.282.500.- Ft, 2010. évben 56 fõ részére 1.596.000.- Ft összegben utaltunk ki.
Szülési támogatást 2009. évben 7 fõ,
2010. évben 5 fõ kapott.
Temetési támogatást 2009. évben 13 fõ
részére 739.600.- Ft, 2010. évben 8 fõ
részére 470.400.- Ft összegben biztosítot-

tunk.
Ápolási díj 2009. évben 3 fõ részére
került folyósításra 37.050.-Ft/hó, 28.500,Ft/hó, 25.650,-Ft/hó összegben. 2010.
évben 3 fõ részére került folyósításra,
melynek összege megegyezik a 2009-es
összegekkel.
Idõskorúak járadéka 2009. évben 2 fõ részére 8.075.-Ft/hó, illetve 9.075.-Ft/hó öszszegben. 2010. évben 1 fõ részére 9.075.Ft/hó összegben került folyósításra.
Szociális rászorultság igazolására egészségügyi ellátás igénybevétele miatt 2009ben 4 fõ részére, 2010-ban 5 fõ részére
adtunk ki hatósági bizonyítványt.
Köztemetés elrendelésére 2009. évben
és 2010. évben nem került sor.
A településen 2009. évben és 2010.
évben 2 fõ hadiözvegyet tartunk nyilván.
Gyámügyi igazgatás
A gyámügyi igazgatás hatásköreinek
jelentõs részét a tapolcai Gyámhivatal
gyakorolja. A települési jegyzõk hatáskörébe tartozó ügyeket az alábbiakban foglalom össze:
Ügygondnok és eseti gondnok kirendelése: 2009. január 1 napjától a jegyzõ eseti gondnok és ügygondnok kirendelése
iránt csak abban az esetben intézkedhet,
ha erre az elõtte folyó eljárásban van
szükség. Az elmúlt két évben ügygondnok, eseti gondnok kirendelésre nem
került sor.
Környezettanulmányt megkeresésére
2009. évben 2 alkalommal végeztünk.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt azon szülõk gyermekei részére
lehetett megállapítani, akiknek az 1 fõre
jutó jövedelmük nem érte el a 37.050.-Ftot, illetve a 39.900.-Ft-ot, és megfelelt a
törvényi elõírásban rögzített vagyoni
feltételeknek.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma mindkét évben
31 fõ volt.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 2009. évben a hatáskörrel rendelkezõ
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
iskola kezdéskor 30 fõ részére 387 e Ft
összegben, 2010. évben 36 fõ részére 486
e Ft összegben biztosított. (tankönyvtámogatásként)
Iskolai napközi térítési díjak tekintetében 2009. évben 2 fõ részére, 2010.
évben 1 fõ részére állapított meg hozzájárulást. Egyéb célból rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a két évben 60 e
Ft összegben került kifizetésre.
A gyámügyi igazgatásban önállóan
védelembe vételi eljárás 2009. és 2010.
évben nem indult.
Állami vagy intézeti nevelt, ideiglenes
beutalt gyermek nincsen.
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Rendezetlen családi jogállású gyermek
nincs a településen.
Munkaügyi igazgatás - közfoglalkoztatás
A munkaügy tekintetében végezzük az
önkormányzat, valamint intézményeink
dolgozóinak munkaviszonyával kapcsolatos ügyeket - intézményi kifizetések
számfejtését (számfejtõ programmal),
egyéb juttatások elszámolását, a kapcsolatos nyilvántartások vezetését - ellátjuk
az év végi adózással, nyugdíjazás elõkészítésével kapcsolatos teendõket.
A közhasznú foglalkoztatással kapcsolatosan elkészítjük az igénylést és havi
elszámolásokat, negyedévente a Munkaügyi Központ felé elkészül a jelentés az
aktuális, illetve várható foglalkoztatásról.
2009. évben 8 fõt 9 hónapon keresztül,
2 fõt 8 hónapon keresztül, 4 fõt 6 hónapon keresztül foglalkoztattunk a közcélú
munkaprogram keretén belül.
Pályázat útján további két fõt foglalkoztattunk 3 hónapon keresztül közhasznú
munkavégzés keretében. A PROBIÓ által
szervezett "Balaton Közmunkaprogram"ban 3 fõ foglalkoztatására került sor 6
hónapon keresztül.
2010. évben a korábbi éveknél is több
álláskeresõ munkanélkülit sikerült bevonni a közfogalkoztatásba, mely több problémát is jelentett.
Közcélú foglalkoztatás keretében: 2 fõ
településõrt 12 hónapon keresztül, 1 fõt 3
hónapon keresztül, 6 fõt 9 hónapon, további 14 fõt 7-8 hónapon keresztül foglalkoztattunk.
A Munkaügyi Központnál elnyert
pályázaton 4 fõ közhasznú foglalkoztatására nyílt lehetõség 3 hónapon keresztül. A Probió által szervezett közfoglalkoztatásban 2 fõ RÁT-os személy és
2 fõ regisztrált munkanélküli személy
foglalkoztatására került sor.
Építéshatósági, mûszaki ügyek
Építéshatósági ügyekben (pl. építési
engedély, használatbavételi engedély, fennmaradási engedély, telekalakítás, megosztás, összevonás, használati/rendeltetési mód változás stb.) hatáskörrel hivatalunk nem rendelkezik, a tapolcai Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Csoportja jár el.
Közcélú vízi állás (horgászstég) engedélyezése 2008. júniusától a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség (Székesfehérvár) hatáskörébe tartozik, így Hivatalunk engedélyt az elmúlt két évben már
nem adott ki.
Kábel-televíziós szolgáltatás terén az
elmúlt két évben feladataink nem voltak,
mivel úgy a mûszaki, mint a számlázási
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feladatok ellátása 2008. évben átadásra
került a szolgáltatónak.
Útfelbontási engedélyek kiadása a
DRV Zrt. részére 2009. évben 24, 2010.
évben 19 esetben került sor.
Magánszemélyek részére közmûbekötések miatt 2009. évben 9, 2010. évben 11
útfelbontási engedélyt adtunk ki, fõleg
utólagos gázbekötés, szennyvízcsatorna
rákötés, elektromos földkábel elhelyezése
tárgyában.
Az elmúlt két évben a településen öszszesen 3 db kútfúrási engedélyt adtunk ki
magánszemélyek részére.
2009. évben egyedi szennyvíztisztítómû
vízjogi létesítésére és használatbavételére
3-3 engedélyt adtunk ki zártkerti ingatlanokon.
Mindkét évben az önkormányzati utak
felmérését követõen lebonyolítottuk a
kátyúzási munkákat, terveztetés után
megvalósult 2009. évben a Szepezdi utca,
2010. évben a Jancsi utca, Óvoda utca
felsõ szakaszának burkolat felújítása.
Közvilágítás
A közvilágítási hálózat meghibásodásait folyamatosan jeleztük a karbantartást
végzõ KÖZVIL RT. felé. Tavaly 28 alkalommal jelentettünk be a szolgáltató felé
közvilágítás meghibásodást.
Intézményfenntartás
Az önkormányzati intézmények részérõl beérkezõ karbantartási igényeket folyamatosan nyilvántartottuk és az ehhez
kapcsolódóan szükséges megrendeléseket, javításokat elvégeztettük.
Évente megszerveztük a településen a
lomtalanítást, téli idõszakban a hó eltakarítást.
KEOP pályázat keretében megszerveztük a lakosság részére az ingyenes
komposztládák kiosztását, aprító gépek
kölcsönzését.
Fejlesztések, beruházásokkal kapcsolatos feladatok a tervezés elõkészítése,
ezzel kapcsolatos hatósági egyeztetések,
engedélyek, pályázati lehetõségek felkutatása, pályázatok elkészítése, támogatási
szerzõdések megkötésének elõkészítése,
pályázatok maradéktalan elszámolása. A
beruházások megindítása elõtt közbeszerzési eljárás lefolytatása, munkaterület- mûszaki átadás, üzembe helyezés.
Közterületekkel kapcsolatosan 2009.
évben 37, 2010. évben 32 db közterületfoglalási engedély került kiadásra. Az
engedélyek nagy része vendéglátóipari
elõkert, alkalmi és idényjellegû árusítás,
reklámtábla kihelyezés, mozgóárusítás,
cirkuszi tevékenység gyakorlása, sportrendezvények lebonyolítása tárgykörben
került kiállításra.
Az önkormányzat tulajdonában lévõ

bérleményekre hosszabb (általában 5
éves) megállapodások készülnek, testületi döntésnek megfelelõen.
2008. október 30-val a Császtai strandi
helyiségek 10 éves bérleti szerzõdése lejárt, 2009. évre a bérleti szerzõdések meghosszabbításra kerültek. Majd 2010. évben pályáztatás során csupán egy helyiséget tudtunk bérbe adni.
A Szigeti strandi helyiségek bérbeadása
szintén 2010. évben került pályáztatásra,
6 helyiségre a bérleti szerzõdés megkötésre került.
További három nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerzõdését meghosszabbítottuk.
Pénzügy
A Tisztelt Képviselõ-testület a költségvetési gazdálkodásunkról évente több
alkalommal önálló napirend pont keretében rendszeresen kap tájékoztatást,
illetve a tervezés és végrehajtás folyamatában részt vesz.
Gazdálkodásunkat könyvvizsgáló kíséri
figyelemmel, és záradékolja (auditálja)
éves költségvetési beszámolóinkat.
A költségvetési év során likviditási
probléma nem merült fel. Intézményeink
zavartalan mûködését racionális gazdálkodással biztosítani tudtuk.
2009. január l-vel bevezettük könyvviteli rendszerünkben a vevõ- szállító analitika használatát. Ezzel egy idõben a Magyar Államkincstár (MÁK) által ingyenesen biztosított és a könyvelõprogramunkkal teljesen kompatibilis számlázóprogramot üzemeltünk be, nyilvántartásaink
és kintlévõségeink, pontos és naprakész
nyilvántartása érdekében. A bejövõ számlák rendszeresen és idõben OTP Elektra
terminálon keresztül maradéktalanul
kiegyenlítésre kerültek, késedelmi kamatot fizetnünk nem kellett.
A tevékenységünkkel kapcsolatos adó
és járulékbevallások (tartozások- viszszaigénylések) idõben beküldésre és
kiegyenlítésre kerültek. Vagyonkataszterünk folyamatosan kerül frissítésre az
önkormányzati ingatlan, szellemi termékek, és tárgyi eszközök úgynevezett
vagyont növelõ eszközök beszerzésével
egy idõben.
A belsõ ellenõrzés feladatainak ellátása
társulás keretén belül is rendszeressé vált,
a feltárt hiányosságok megszüntetésre
kerülnek.
A házi pénztári teendõk nagyon idõigényes feladatnak bizonyultak Önkormányzati szinten, és továbbra sem sikerül
az a törekvés, hogy csökkentsük a készpénzforgalmat számlapénz forgalomra.
Havi átlagban 1.000.000.-1.400.000.-Ft a
készpénz forgalom. A házi pénztárban
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maximum 100.000.-Ft tartható, a munkaidõ végén a maradványt a postán vezetett
készpénzforgalmi betétkönyvünkbe viszszahelyezzük.
A befejezett víziközmû beruházással
kapcsolatosan a gáz-, csatorna közmûfizetésekrõl igény szerint igazolást adunk
ki az állampolgároknak, és a kapcsolódó
állami támogatást igényeljük és utaljuk az
érdekelteknek.
A kábel televízió szolgáltatás számlázását 2008. december 31-ig végeztük,
ezt követõen átkerült a szolgáltató feladatkörébe. A szolgáltató a hátralékot
nem vette át, annak behajtását hivatalunk
végzi.
Hivatalunk 2006. március 1-tõl látja el
az általános iskolai konyha élelmezésvezetésével kapcsolatos feladatokat is. Az
élelmezésvezetõi feladatokat osztott
munkakörben egy köztisztviselõ látja el.
Adóigazgatás
A helyi adók tekintetében az egyes
adónemenként számlánkra beérkezett
befizetések 2010. évben az alábbiak szerint alakultak: építményadó 41.876 eFt,
telekadó 11.364 eFt, idegenforgalmi adó
19.730 eFt, iparûzési adó 14.770 eFt,
gépjármûadó 8.461 eFt, pótlék, birság
469 eFt, talajterhelési díj 176 e Ft.
Egyéb bevételünk 2009-ben 41.368 Ft,
2010. évben 36.368 Ft volt, (rendõrhatóság által behajtásra átadott helyszíni
bírságok befizetése, amely önkormányzatunk bevételét képezi).
Idegen bevételünk 2009-ben 90.639 Ft,
2010-ben 109.980 Ft volt, (a bíróság által
kiszabott pénzbírság, Földhivatal által
megállapított igazgatási szolgáltatási díj,
valamint a Rendõrség által behajtásra átadott közigazgatási bírság, amelynek beszedése esetén 25%-a önkormányzatunkat illette meg.)
2009-ben kérelemre 4 fõ részére 95.028
Ft építményadót, 4 fõ részére 90.700 Ft
telekadót engedtünk el méltányosságból.
2010-ben szintén kérelemre 3 fõ részére 40.900 Ft építményadót, 6 fõ részére
188.200 Ft telekadót engedtünk el méltányosság címén.
Adóigazolást magánszemélyek, társasvállalkozások leginkább pályázat benyújtásához kértek.
Adó és értékbizonyítványt 2009-ben 60,
2010-ben szintén 60 esetben állítottunk
ki. Az ingatlanok értékelését elsõsorban
hagyatéki eljárás keretében kérik a társhivatalaink vagy közjegyzõ, de egyre több
esetben fordul elõ végrehajtási eljárás
keretében kért értékbecslés.
A Révfülöp kártya strandokon történõ
használata megjelenik adóhatóságunk
számítógépén is. 2009-ben 58 adózó 3151

RÉVFÜLÖPI KÉPEK XXI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. MÁRCIUS

Beszámoló a Polgármesteri hivatal munkájáról
alkalommal, 2010-ben 53 adózó 1778
alkalommal használta az igényelt, felvett
kártyákat.
2010. novemberében tájékoztatást adtunk az adó kintlévõségeinkrõl, miszerint
az 1000 Ft feletti hátralékunk 28.650 ezer
forint volt.
2011. január 25-ig a különbözõ adóhátralékokra összesen 5.645 eFt hátralék
folyt be, a hátralék összege 23.005 ezer
forintra csökkent.
A hátralék behajtására ajánlatot kértünk Credit Controll Kft-tõl. A Kft. a napokban küldte meg követeléskezelési árajánlatát, melynek értékelése folyamatban
van. A behajtási eljárást folytatjuk és a
hátralék alakulásáról rendszeresen tájékoztatjuk a képviselõ-testületet.
A beszámolási idõszakban többcélú kistérségi társulás belsõ ellenõre által 2009.
évben az Általános Iskolánál és a Napközi Otthonos Óvodánál pénzügyi-szabályszerûségi ellenõrzésre került sor.
2010. évben a tapolcai Városi Ügyészség a lakásfenntartási támogatások megál-

lapításának törvényességét vizsgálta.
2010-ben a tapolcai Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Irodája (mint
mûködést engedélyezõ hatóság) - az illetékes módszertani intézmény, szakértõjének bevonásával - a szociális szolgálatnál végzett ellenõrzést. A Magyar Államkincstár 2010. évben vizsgálta 2007, 2008.
és 2009. évekre vonatkozóan a szociális
alapszolgáltató társulás, illetve szociális
szolgálat által nyújtott ellátások után
igényelt állami normatívák jogosságát.
2010. évben a veszprémi Államigazgatási
Hivatal (idéntõl Kormányhivatal) a közszolgálati nyilvántartást, közszolgálati
szabályzatot, a személyzeti anyagok kezelését ellenõrizte.
Önkormányzati Társulással kapcsolatos feladatok
Önkormányzatunk három társulásnál
tölti be a gesztor szerepét. Társulásban
mûködik a Napközi Otthonos Óvoda, az
Általános Iskola és a Szociális Szolgálat.
Rendszeres feladatot jelent ezen társulások Társulási Tanácsának mûködtetése,

Folytatódik a labdarúgó bajnokság
A 2010/2011. évi Labdarúgó Bajnokság (Megyei III. osztály) tavaszi
fordulóinak sorsolása.
A Révfülöp SE csapata a tavaszi
szezonban a hazai bajnoki mérkõzéseit szombati napon a forduló idõpontjában játssza.
1. forduló: március 27. 15.00 óra
Nemesgulács - Gyulakeszi
Révfülöp - Szigliget /március 26-án/
Káptalantóti - Lesenceistvánd-Uzsa
Sümegprága - Balatonederics
2. forduló: április 3. 15.30 óra
Balatonederics - Monostorapáti
Lesenceistvánd-Uzsa - Sümegprága
Szigliget - Káptalantóti
Gyulakeszi - Révfülöp
3. forduló: április 10. 15.30 óra
Révfülöp-Balatonszepezd /április 7./
Káptalantóti - Gyulakeszi
Sümegprága - Szigliget
Monostorapáti - L.istvánd-Uzsa
4. forduló: április 17. 16.00 óra
L.istvánd-Uzsa–Csabrendek II
Szigliget - Monostorapáti
Gyulakeszi - Sümegprága
Balatonszepezd - Káptalantóti
Nemesgulács - Révfülöp
5. forduló: április 24. 16.00 óra
Sümegprága - Balatonszepezd
Monostorapáti - Gyulakeszi
Csabrendek II - Szigliget
Balatonederics - L.istvánd-Uzsa
Káptalantóti - Nemesgulács

6. forduló: május 1. 16.30 óra
Szigliget - Balatonederics
Gyulakeszi - Csabrendek II
Balatonszepezd - Monostorapáti
Nemesgulács - Sümegprága
Révfülöp - Káptalantóti/ápr. 30./
7. forduló: május 8. 16.30 óra
Csabrendek II - Balatonszepezd
Balatonederics - Gyulakeszi
Lesenceistvánd-Uzsa - Szigliget
Sümegprága - Révfülöp
8. forduló: május 15. 16.30 óra
Gyulakeszi - Lesenceistvánd-Uzsa
Balatonszepezd - Balatonederics
Nemesgulács - Csabrendek II
Révfülöp–Monostorapáti /máj. 14/
9. forduló: május 22. 17.00 óra
Lesenceistvánd-Uzsa
Balatonszepezd
Szigliget - Gyulakeszi
Monostorapáti - Káptalantóti
Csabrendek II - Révfülöp
10. forduló: május 29. 17.00 óra
Balatonszepezd - Szigliget
Nemesgulács - L.istvánd-Uzsa
Révfülöp–B.ederics /május 28./
Káptalantóti - Csabrendek II
Sümegprága - Monostorapáti
11. forduló: június 5. 17.00 óra
Gyulakeszi - Balatonszepezd
Csabrendek II - Sümegprága
Balatonederics - Káptalantóti
Lesenceistvánd-Uzsa - Révfülöp
Szigliget - Nemesgulács
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mely Tanács több jogosítvánnyal, döntési
hatáskörrel rendelkezik. (pl. az intézmények alapdokumentumainak, költségvetéseinek, éves, évközi költségvetési beszámolóinak elfogadása stb.) A társulási ülések elõkészítése, az elõterjesztések, jegyzõkönyvek elkészítése határidõre megtörtént.
Közterület-felügyelet
A képviselõ-testület 2008. évben határozott a közterület-felügyelõ alkalmazásáról. A közterület-felügyelõ az elõírt szakképesítéssel és közigazgatási vizsgával
rendelkezik. A közterület-felügyelõ 2009.
évben 166 esetben, 2010. évben 144 esetben intézkedett. Intézkedései zömmel a
figyelmeztetés, felszólítás volt, feljelentésre 15, bírságolásra 8 esetben került sor.
Megítélésem szerint a türelmi idõ lejárt.
A jövõben a nagyobb közterületi rend megteremtése érdekében nem szabad megelégedni a figyelmeztetéssel, élni kell a
helyszíni bírságolás, illetve súlyosabb esetben a szabálysértési feljelentés lehetõségével. Hamarné Szöllõsy Emília jegyzõ
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Farsang a suliban

Fotó: Kissné

A diákönkormányzat február 26-án, rendezte hagyományos farsangi mulatságát az Általános Iskolában.
A felvonulást a 8. osztályosok gyönyörû
keringõje nyitotta meg. Az alsó és felsõ tagozatos tanulók közül sokan öltöttek magukra jelmezt, ki verssel, ki énekkel vagy
tánccal tette színesebbé produkcióját. Az
iskolánkban a balettoktatásban részt vevõ
tanulók 2 csoportja is bemutatkozott. A
humoros és érdekes álarcosok felvonulását a végzõs diákok vidám country tánca
zárta. A jelmezbemutató után a zsûri hosz-

Rock & Roll Circus

szas tanakodása elõzte meg az értékelés
sorrendjét.
A konferálásért köszönet illeti Iván
Katalint, aki immár 35 éve segíti, színesíti a
diákönkormányzat rendezvényeit. A délután folytatásában a disco-é volt a hangsúly,
de a kisebb gyerekek a tombolahúzást várták jobban. A büfében a szülõk által készített finomságok kényeztették a kedves vendégeket, amelyek kiegészültek a konyhás
nénik által sütött farsangi fánkkal. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a rendezvény elõkészületeiben, lebonyolításá-

ban, és bármi módon hozzájárult tanulóink
farsangi délutánjának megszervezéséhez.
Különdíjat kaptak a balettosok, és Pálné
Rácz Rita kolléganõnk (vámpír jelmezéért).
Egyéni I. helyezett: Szoukup István (törpe), II. helyezett: Balog Gergõ (kiskakas),
III. helyezett: Csitos Bianka (páva).
Csoportos I. helyezettek: 6.osztály csapata, II. helyezettek: Party-lányok 7.osztály, a
"Break-es fiúk" (Hajba Roland, Kirnbauer
Bálint)5.osztály, III. helyezettek: a "Kacsalányok" (pálmai Diána és Veress Virág).
Kissné Hajdu Gabriella

"Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe!
Oly sokáig vártunk rád epedve,
Annyi éjen által, mint kísértet,
Bolygott lelkünk a világban érted."
(Petõfi Sándor: A szabadsághoz)

MEGHÍVÓ
Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az

1848-49-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulója
Fotó: Kovács

The Rollings Stones - Jethro Tull
Rock történeti elõadás

A Zenebarátok Klubja 2011. március 26án 18.00 órai kezdettel folytatja nagysikerû elõadás sorozatát a Tóparti Galériában.
Harmadik alkalommal lesz vendégünk
Farkas "Shulcz" Tibor rock történész, az est
folyamán közremûködik dr. Racskó Gábor, az ország egyik legnagyobb hanglemezgyûjteményének tulajdonosa.
Az eddigiekhez hasonlóan értékes lemezritkaságok, különleges zenei élményt nyújtó filmrészletek, archív fotók, újságok kerülnek bemutatásra.
A programot az elõzõ két alkalomhoz hasonlóan zenei teszt zárja, melynek a kitöltõi közül a legszerencsésebbek CD lemezeket nyerhetnek. Az est házigazdája:
Kovács Pepi. Mindenkit szeretettel várunk,
a belépés díjtalan.

alkalmából tartandó községi megemlékezésre,

mely 2011. március 15-én (kedden) 17.00 órakor
kerül megrendezésre a Tóparti Galériában.
Program:

- Himnusz
- Ünnepi beszédet mond: Varga Béláné alpolgármester
- A Révfülöpi Általános Iskola tanulóinak - Koncz Ramóna, Horváth Petra
és Török Julianna - verses összeállítása
- Zenés - irodalmi összeállítás
- Filmvetítés

A sportegyesület közgyûlése
Meghívó a Révfülöpi Nagyközségi Sport
Egyesület közgyûlésére, melyet április 1jén 19.30-kor a Tóparti Galériában tartunk.
Napirendi pontok: - Elnökség beszámolója; - felügyelõ bizottság beszámolója;
- közhasznúsági beszámoló és jelentés elfogadása; - Fegyelmi bizottság beszámolója; Gazdasági bizottság beszámoló; - 2011 ter12

vek, programok elfogadása; - vegyes ügyek
megbeszélése.
Amennyiben a Közgyûlés határozatképtelen, úgy megismételt Közgyûlést tartunk
április 1-jén 20:00-kor változatlan helyszínen, amely a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.
Révfülöpi Nagyközségi Sport Egyesület

