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Globe Színház Révfülöpön?
Azt a feladatot kaptam, hogy ezt a

kérdést megválaszoljam. Ehhez a kérdés-
hez Önök is kellenek; révfülöpi lakosok. A
terv megvalósítása csak akkor jöhet létre,
ha színház nem idegenek által létre hozott
idegen test lesz a településen, hanem a
révfülöpiek szeretete veszi körül. Ezért
Önöket szeretném a tervrõl elsõnek tá-
jékoztatni az országos sajtó elõtt, mert 
higgyék el, hogy eljön az az idõ, mikor a
széles média foglalkozni fog az üggyel.

Milyen kérdések vetõdhetnek fel egy
ilyen hír hallatán?

Mi az a Globe színház?
A Globe színház a 1600-as évek végén

mûködött Shakespeare színházaként. A
színház 25 méter átmérõjû sokszögû, 9
méter magas építmény volt, ami fából
sövény falból és sárból épült. A közönség
szó szoros értelemben a nép volt. Az álló-
hely a kurtizánoké, matrózoké szegényeké,
míg az ülõhelyek a polgároké, nemeseké
voltak. Az elõadások napfényben, min-
imális díszletben színészcentrikusan tör-
téntek. Jelenleg a világban mûködõ Globe
színházak az adott települések névjegyévé
váltak, turisztikai látványosságként is tö-
megeket vonzanak az adott helyszínekre.
Tim Carroll világhírû rendezõ, - aki
hat évig volt a Globe színház
igazgatója és most min-
denben segíti mun-
kánkat - szerint a meg-
lévõ színházak fogya-
tékossága, hogy nem
egy csendes roman-
tikus helyen épültek.
Mi ezért választot-
tuk a Balaton partot
helyszínül. 

Miért Révfülöp?
Több balatoni

település mindent

megtett, hogy náluk épüljön a színház, a
legszebb helyek felajánlásával. Császár
Bíró Éva (Cseh Tamás felesége) mikor
megtudta a tervet, rögtön szólt,szerinte
nézzük meg Révfülöpöt, gyönyörû hely és
a képviselõk között tudható Kálomista
Gábor, kinek munkáját régóta ismerem és
tisztelem. Mikor családommal megérkez-
tem, olyan szeretetet kaptunk, ami semmi-
hez nem fogható.

Mi az elsõ lépés
Június végén Révfülöpre költözünk csa-

ládommal, három kisgyermekemmel, akik
a helyi iskolába és óvodába fognak járni.
Augusztus elsõ heteiben neves mûvészek
felajánlásával egy háromnapos fesztivált
rendezünk, minek keretében szeretnénk,
ha a mûvészekkel együtt a helyi lakosok el-
kezdenék együtt kiásni a színház alapjait.
Szeretnénk a tervezésben, a kivitelezésben
és a mûködtetésben a helyi erõket haszno-
sítani, ezzel is munkahelyeket biztosítani.

Révfülöpön hol?
A legmegfelelõbb helynek a színház

felépítéséhez a Semsei majort találtuk az
Önkormányzattal együtt. A jelenlegi álla-
potot felszámolva, mûvész sétányt hoznánk
létre, a kertben szoborparkot rendeznénk

be, ami kapcsolódna Shakespeare
világához. A kertet neves ker-

tészmérnökkel rendbe te-
tetnénk. A két romos
épületet felújítanánk, a
kisebbet gondnoki ház-
nak, a nagyobbat iro-
dának, szállásnak, ki-
állító teremnek.

Folytatás
a 3. oldalon.

R
Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

Globe színház Révfülöpön?

Az önkormányzat gőzerővel készül a
nyári turisztikai idényre, mint azt a fel-
túrt strandokon járva tapasztalhattuk. 

Pályázati támogatás nélkül, önerőből,
hatékony és költségkímélő megoldásokat
alkalmazva szépülnek, épülnek a révfülö-
pi strandok – tudtuk meg Müller Márton
műszaki főtanácsostól. Az önkormányzat
által felvett 20 millió forintos fejlesztési
hitelből jövőre is marad még fejlesztésre
és azt reméljük, hogy a bevételnövekedés
kitermeli a környezet „megszépítésének”
költségeit.

Folytatás a 2. oldalon.

Építés közben…
Készülődés a turisztikai idényre

Önkormányzati
ingatlan-gyarapodás

A Császtai strand melletti területbõl a
magyar állam tulajdonában lévõ Rév-
fülöp 8/5. és 8/6. hsz., mintegy 759+22 m2

= 781 m2 nagyságú 9.400.000 Ft forgalmi
értékû ingatlan a NVT. 906/2009. (XII.
16.) határozata alapján Révfülöp Nagy-
község tulajdonába került, ingyenes va-
gyonátadás keretében. A vagyonátadási
szerzõdés aláírásra, a terület átadásra, és
földhivatali bejegyzésre került.            -m-

Fotó: Müller

Fotó: Kalmár
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Foglalkoztatás bõvítés
Önkormányzatunk március 3-án meg-

tárgyalta a 2011. évi „Vasút-tisztasági,
idegenforgalmi” közfoglalkoztatási prog-
ram pályázaton való részvételt és önerõt
biztosított a részvételhez. Ezzel 6 fõ 9
havi és 1 fõ 3 havi foglalkoztatására nyílik
lehetõség. 

––––––––––––––––––––––––––––––––
Körjegyzõség létrehozása

Megkeresésük alapján március 28-án
tárgyalást folytattunk Salföld, Balaton-
rendes és Ábrahámhegy polgármes-
tereivel a közös körjegyzõség kialakítása
ügyében. A résztvevõk ismertették állás-
pontjukat és abban maradtak, hogy az
alkotmány, alaptörvény elfogadása, és
rendelkezései ismeretében továbbfoly-
tatják a tárgyalást.

––––––––––––––––––––––––––––––––
Finn testvér települési delegáció érkezése

Választ kaptunk a finnországi Sodankyle
település vezetésétõl, akik elfogadták a
helyi finn magyar egyesület és önkor-
mányzatunk által közösen javasolt idõ-
pontot (szeptember 8-15.) között a test-
vértelepülési együttmûködési megál-
lapodás aláírására. A finn delegáció tag-
jai: Sodankyla település-vezetõje, a kul-
turális titkár és két képviselõ lesz.

––––––––––––––––––––––––––––––––
Árvíz sújtott település támogatása

Aszaló község polgármestere levélben
tájékoztatta településünket az általunk
utalt 510.000 Ft adomány felhaszná-
lásáról, amit a 2010. tavaszi árvízsújtott
település megsegítésére utaltunk át.
További 5 támogatói adományt kaptak,
mindösszesen 2.002.500 Ft értékben. Ezt
267 árvízkárosult ingatlan tulajdonosnak,
ingatlanonként 7.500 Ft összeggel kiosz-
tották, egyúttal megköszönték telepü-
lésünk támogatását.

––––––––––––––––––––––––––––––––
Társulási ülések

Április 14-én ülést tartott a Révfülöp és
Térsége Társulás Társulási Tanácsa,
valamint a Révfülöpi Szociális Társulás
Társulási Tanácsa. Mindkettõ elfogadta
az általa mûködtetett intézmények 2010.
évi költségvetés teljesítésérõl szóló beszá-
molót.

Önkormányzati pályázati hírek

Pályázat benyújtása
Önkormányzatunk 2011. március 16-án

döntött „Az országos közutak átkelési
szakaszain a forgalom csillapítására, a
gyalogosok védelmének növelésére, a jár-
mûvek sebességének csökkentésére alkal-
mas beavatkozások társfinanszírozása” c.
pályázaton való részvételrõl és a
3.065.000 Ft bekerülési költséghez
307.000 Ft (10%) saját forrás biztosí-
tásáról. A pályázatot benyújtottuk.

––––––––––––––––––––––––––––––––
Sikeres pályázat

A 2010. évi vidéki rendezvények, prog-
ramok, fesztiválok megvalósítására 2009.
november 16-án benyújtott önkormány-
zati pályázatunk március 2-án kelt érte-
sítés alapján 782.000 Ft támogatást nyert
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatal Leader fejezetébõl. A támogatást
sajnos csak részben tudjuk lehívni, a meg-
valósult tavaly nyári program elszámolása
alapján.

––––––––––––––––––––––––––––––––
Pályázat eredményes lezárása

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Környezet és Energia Operatív Program
támogatási rendszerében benyújtott
KEOP-6-2.0 /A/09-2010-0019 azonosító
sz. pályázatunk megvalósítását a bonyo-
lító Környezetvédelmi Fejlesztési Igazga-
tóság mind szakmailag, mind pénzügyileg
elfogadta és eredményesnek minõsítve
lezárta. 

Ennek keretében ingyenesen kiosztásra
került a lakosság részére 370 db kom-
posztáló láda (170 db 390 literes, 200 db
800 liter ûrtartalmú). Az önkormányzati
intézmények részére átadásra került 20
db. 1000 literes komposztsiló. Beszerzésre
került 3 db ágaprító gép (ebbõl 1 db ben-
zinmotoros, 2 db elektromos) -m-

Önkormányzati hírek

A strandokra nagyon ráfért már a
megújulás, a szolgáltatásbővítés, amelyet
fokozatosan hajtunk végre – mondja
Miklós Tamás polgármester. Ugyan óva-
tosságból a képviselő-testület visszalépett
a nagyarányú strandfejlesztéstől, de min-
denki egyetértett a szerényebb felújítás
szükségességével. Az idei évre tervezett
munkákat Kondor Géza elnök vezetésé-
vel a Településfejlesztési és Pénzügyi Bi-
zottság tagjai készítették elő és a kivi-
telezést pedig pályázati úton Újvári
Miklós vállalkozó nyerte el.

Idén a Szigeti strandon kiépítésre kerül
a strandi járda, amelyen a homokos partig
tudnak eljutni a mozgáskorlátozottak, de
megkönnyíti a babakocsival érkezők köz-
lekedését is. A régi öltöző épület felújí-
tását már évizedek óta tervezzük, most a
tetőszigetelés készül el. A falak kiszára-
dása után jövőre sor kerülhet az épület
külső-belső felújítására is. 

A Császtai strandon is épülnek a jár-
dák, strand öntözőrendszer készül, új pa-
dok, szemetesek kerülnek kihelyezésre.
Felújításra kerülnek a vizesblokkok, a
régi öltözők, épületek és a zuhanyozók,
kivülről megszépül a régi strandbejárat,
tetőszigetelésre is sor kerül. Új, „EU
komform” játszótér kerül kialakításra,
babapelenkázó és homokozó készül és a
felnőtteknek fitness gép is rendelke-
zésére fog állni. 

Bővül a Császtai strandi szolgáltatók
köre is. A keleti oldalon mindkét ven-
déglátó egység idén már üzemelni fog,
ezen kívül „Karibi koktélbár” fogja kínál-
ni a nyári melegben hideg különleges-
ségeit és a füves és homokos pályák mel-
lett egy új „embertpróbáló” „Beach Bob”
vízi játék is üzemelni fog a korábbi
vizibicikli kölcsönző mellett.

A strand keleti oldalán tóparti kerék-
páros és gyalogos pihenőhely kerül
kialakításra, míg nyugati felén elkészül a
hídfelújítás.

A munkálatok befejeződése után jú-
nius 4-ével nyitnak strandjaink és szep-
tember elejéig tartanak nyitva.            -m-

A Révfülöp Nagyközség Önkormány-
zati Képviselő-testülete 2011. április 18-i
ülésén a következő rendeletet alkotta
meg:

A rendelet száma: 6/2011.(IV.20.) ön-
kormányzati rendelet. A rendelet tárgya:
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat
2010. évi költségvetésének végrehajtásá-
ról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról.

Az önkormányzati rendeletek a Pol-
gármesteri Hivatalban és a Könyvtárban
minden érdeklődő számára rendelkezés-
re állnak és olvashatóak a település
honlapján.

Hamarné Szöllősy Emília
jegyző helyett

Tóthné Titz Éva
főtanácsos

Építés közben…
Készülődés a turisztikai idényre

Önkormányzati
rendeletek kihirdetése

Folytatás az 1. oldalról...

Révfülöpi Képek
Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdono-

sainak 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: Huszák László
(Ingyenes kiadvány) Lapzárta: május 25. 

Szerk. biz. ülés 2011. május 31. 17 óra; Megjelenik havonta.

Fotó: Müller
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Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodá-
si Rendszer keretében 2011 májusától
megindul a szelektív hulladékgyűjtés a
településeken.

Ezzel lehetőség nyílik a hulladékok
elkülönített gyűjtésére, aminek megfele-
lő működéséhez azonban szükséges az
ingatlantulajdonosok helyes magatartása.
A szelektív gyűjtőknél fontos a rend, tisz-
taság megtartására való törekvés, alap-
követelmény a hulladékok megfelelő
módon történő elhelyezése.

A gyűjtőszigeteken a következő hul-
ladékokat lehet elhelyezni, az alábbi
szabályok betartásával:

A kék színű konténerbe papír hulladé-
kok helyezhetők:

Fekete-fehér, színes folyóirat, újság,
kartonpapír, hullámpapír, füzet, könyv,
katalógus, irodai papír. A nagyobb mé-
retű darabokat laposan, összehajtva kell
behelyezni. Nem lehet a papírgyűjtőben
szennyezett, zsíros, műanyaggal, fémmel
kevert papírt, indigót, ismeretlen anya-
got, szemetet elhelyezni.

A sárga színű konténerbe műanyag
hulladékok helyezhetők:

PET palack (tiszta üdítős, ásványvizes
műanyagpalack), műanyag zacskó, fólia,
italoskarton doboz (tejes, üdítős), mosó-
szeres flakon, tejfölös, margarinos doboz,
alumínium doboz.

A PET palackot, alumínium dobozt és
az italoskarton dobozokat laposra tapos-
va, kupak nélkül kell elhelyezni. Nem
lehet a műanyag gyűjtőben vegyszerrel
szennyezett műanyaghulladékot, hunga-
rocellt, műanyag játékokat, bútorokat, is-
meretlen anyagokat, szemetet elhelyezni. 

A zöld színű konténerbe üveg hulladé-
kok helyezhetők:

Tiszta, kiöblített, ép- vagy törött fehér
vagy színes üvegpalack. Az üvegeket tető
illetve kupak nélkül kell elhelyezni. Nem
lehet az üveg gyűjtőben zsíros, olajos,
vegyszeres illetve mérgező anyaggal szeny-
nyezett sík- vagy fémszálas üveget vala-
mint ismeretlen anyagot, szemetet elhe-
lyezni. 

Kérjük, szíveskedjenek a fentiek szerint
eljárni a hulladékok elhelyezésénél, hoz-
zájárulva ezzel környezetünk védelmé-
hez.

PROBIO ZRT.

• Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
elfogadta április 18-i ülésén a 2010. évi költ-
ségvetés végrehajtásáról és a pénzmarad-
vány elszámolásáról szóló rendeletét. 

• Kiegészítésekkel elfogadta Révfülöp
Nagyközség Önkormányzatának 2011-2014
évi Gazdasági Programját (a részletes gaz-
dasági programot a 8-11 oldalon olvas-
hatják).

• A képviselő-testület, a tulajdonában
lévő Révfülöp Nagyközség közigazgatási
területén kiépült kábeltelevíziós rendszer
értékesítésére pályázatot írt ki. A március
16-i beadási határidőre egy darab ajánlat
érkezett be. A képviselő-testület döntése
értelmében a pályázatot eredménytelennek
nyilvánította. Felkérte Kálomista Gábor
urat a kábeltévé működtetésével kapcso-
latos anyag előkészítésére. 

• A képviselő-testület a Császtai – Szigeti
strand felújítás műszaki ellenőri munkáival
a legkedvezőbb árajánlatot adó Molnár
Tibort bízta meg.

• A képviselő-testület egyetértett a „He-
lyi önkormányzatok közművelődési érde-
keltségnövelő” pályázaton való részvétellel,
- a közművelődési intézmény eszközállo-
mányának gyarapítására támogatási igény
benyújtásával.

– Ehhez a 2011. évi költségvetésben – a
közművelődési tevékenység szakfeladaton
belül a dologi kiadásoknál - 610.000 Ft saját

forrást biztosít.
- Révfülöp Nagyközség Önkormányzata

a 3/2000. (III.20.) Ör. sz. rendeletében
foglaltaknak megfelelően az alábbi közös-
ségi színtereket működteti:

- Nyilvános könyvtár (Révfülöp Halász
utca 6.)

- Tóparti Galéria (Révfülöp Halász u. 6.)
- Honismereti Gyűjtemény (Révfülöp

Halász u. 6.)
- Általános Iskola – zsibongó, ebédlő, tor-

naterem – (Révfülöp Iskola u.5.)
A Képviselő-testület felhatalmazása alap-

ján a polgármester a közművelődési érde-
keltségnövelő pályázatot a Magyar Államk-
incstár Területi Igazgatóságához benyújtot-
ta.

• Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete nem támogatta külső
jegyző megbízását a jegyzői helyettesítési
feladatok ellátására, belső helyettes meg-
bízásával értett egyet. Március 1. naptól
Tóthné Titz Éva főtanácsos megbízásra
került a jegyző helyettesítésével kapcsolatos
feladatok ellátására.

• Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete felkérte az M27 Absol-
vo Consultingot, hogy az önkormányzat
részére küldje meg a kompenzációs számlát
és a megállapodás tervezetet.  Amennyiben
egy éven belül nem kerül megkötésre a
megállapodás a sikerdíjnak megfelelő ösz-
szegről, abban az esetben kifizetésre kerül a
teljes összeg.

A képviselő-testület felhatalmazása alap-
ján a polgármester a képviselő-testület dön-
téséről értesítette az M27 Absolvo Consul-
tingot.

• Egyéb információk:
A Képviselő-testület által átruházott

hatáskörben a két ülés között 2 fő részére
átmeneti segély (20.000 Ft-30.000 Ft), 1 fő
részére szülési támogatás (50.000 Ft) és 1 fő
részére temetési támogatás (62.400 Ft)
megállapítása ügyében döntöttem.

Ky

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtés szabályairól

Beszámoló a Képviselő-testület munkájáról

Mûvészeti tevékenység
A nyári idõszakban a 600 fõt befogadó

nagyszínpadon folynak az elõadások,
szem elõtt tartva Shakespeare vezetõ
mondatát: „a tetszés volt a célom”. A töb-
bi idõszakban stúdiószínházat mûködtet-
nénk 60 fõs nézõtérrel, és ezzel megoldva
azt a nagy hiányt, amit a balatoniak már
rég hiányolnak, hogy színház legyen év-
közben is a helyieknek. A gyerekeknek báb-
színházi elõadásokat hívunk meg. A szín-
ház tornyában csillagvizsgálót mûködtet-
nénk.

Kik ezek?
Sárkány Sándornak hívnak, a képzõ-

mûvészet irányból érkezve, - ahol frescót és
seccót tanultam - színház világába csöp-
pentem. Megnyerve a képzõmûvészeti
filmfesztivált, elõadásokat rendeztem majd
díszleteket terveztem számos elõadáshoz.
Utolsó rendezésem Dr. Zsivágó (Bereg-
szászi színház). Tizenhárom éve vezetem a
Paál István Stúdiószínházat.

Globe színház Révfülöpön? A mi vála-
szunk igen. Remélve, hogy az Önöké is, hisz
„Színház az egész világ”.           Kondor Géza

Globe színház
Folytatás az 1. oldalról...

Tisztelt olvasó!
Amennyiben úgy érzi, közérdeklõdés-

re számot tartó mondanivalója, javas-
lata, kérdése van, írja meg és küldje el
nekünk (kizárólag géppel készült írá-
sokat veszünk át). Bárkitõl elfogadunk
közlésre alkalmas cikket, abban az e-
setben is, ha mondandójával nem min-
denben értünk egyet. Helyi közéleti fó-
rumot kívánunk ily módon biztosítani a
különbözõ véleményeknek.

A beküldött írásokon tartalmilag
nem változtatunk, viszont a nyelvi, he-
lyesírási hibákat kijavítjuk. Nem köz-
lünk rasszista, kirekesztõ, gyûlöletkeltés-
re alkalmas, a jó ízlést és az alapvetõ em-
beri jogokat sértõ, vagy trágár írásokat.

Kéziratot nem õrzünk meg és nem
küldünk vissza.  Kalmár György szerkesztõ
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Tavasz az oviban
Nyuszi Gyuszi fekszik árokban, bojtos
hosszú füle van, kicsi piros szeme van...

A gyerekek lelkesen csinosították a cso-
portszobákat, az óvoda udvarát az általuk
készített húsvéti díszekkel, várva a nyuszit,
aki április végén meg is érkezett.

Nyúlanyó az udvarra hozta az ajándé-
kokat, amit a kicsik nagy örömmel gyűjtöt-
tek össze, a csoki nyuszi mellett, még tár-
sasjátékok is voltak amit ifj. Kellermayer
Sándornak köszönünk.

Óvodásainkat meglepték a szülők is
finom süteménnyel és origami nyuszival is.

Balatoni gyerekek készülnek a nyárra
Óvodásaink immár hetedik éve vesznek

részt  úszásoktatáson, idén Ajkán voltunk 9
alkalommal.

Az úszás alapjaival 14 gyermek ismer-
kedett. A bátrabb gyerekek a tanfolyam
végén háton és mellen is tudtak siklani a

vízen. A kincskereső játékot szerették a
legjobban, (ki tudja a legtöbb kincset fel-
hozni a medence aljáról.) A gyerekek na-
gyon ügyesek voltak, amit a szüleik az ok-
tatás utolsó napján meg is nézhettek. Kö-
szönjük az Önkormányzat, Horgászegye-
sület és a RIVE támogatását, reméljük
jövőre is segítik programunkat.

A legszebb vasárnap

Május első vasárnapján az édesanyákat
ünnepeltük.

Az óvodában pénteken került sor az éde-
sanyák köszöntésére. A feldíszített csoport-
szobában szerető gyermekeik egy szál vi-
rággal és az általuk készített ajándékkal
bújtak anyukájuk ölébe és mondták el
köszöntő verseiket, dalaikat. A könnyes
szemű anyukák boldogan ölelték maguk-
hoz gyermekeiket e meghitté varázsolt
napon.

A mi kertünk

Már kicsi korban el kell kezdeni a virá-
gok megismerésére, szeretetére, gondo-
zására nevelést. A kicsik rendszeresen
gazolják, rendben tartják a dajkanénikkel
közösen a szép tavaszi virágoskertet, a
gyomokat nagy lelkesedéssel szállítják a
komposztálóba.

Vókóné Bognár Ibolya 

Szín-Vonal eredmények
A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény révfülöpi
diákjai rendkívül eredményesen szere-
peltek a különböző projektfeladatokban,
tavaszi rajzpályázatokon, országos tanul-
mányi versenyeken.

Az erdő című országos rajzpályázaton I.
helyezést és értékes könyvjutalmat kapott:
Viszt Vanessza. A szedresi Lovas Udvarház
rendkívül népszerű III. Országos lovas
rajz- és fotópályázatára díjkiosztójára az
intézményből Benkő Alexandra és Nagy
Barbara is meghívást kapott. Az Apáti
pusztai rajzverseny eredményhirdetését
póni fogat versenyekkel, vadászhajtással és
citera zenekari bemutatóval színesítették a
rendezők.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által
meghirdetett III. Országos Makett- és pa-
pírtárgy-készítő verseny döntőjébe össze-
sen 40 kisdiák került be az ország közel
négyszáz alapfokú művészetoktatási intéz-
ményéből. A révfülöpi diákok közül dön-
tős: Vella Dániel, Kovács Cintia, Kovács
Rebeka és Csitos Bianka.

A minisztérium által meghirdetett III.
Országos Fémműves Verseny döntőjébe az
ország intézményeiből összesen 20 diák
került be. A révfülöpi diákok közül döntős:
Benkő Alexandra, Epress Virág, Péringer

Martina, Szoukup Eszter, Bódis Barbara,
Szentgróti Kitti, Pálfalvy Nikolett. Felké-
szítő tanáraik: Baranyai Zoltánné, Szabó
Zsuzsanna.

Baranyai Zoltánné

Csitos Bianka hulladékanyagból tervezett saját ruháiból

Fotó: Baranyai Fotó: Baranyai

Fotó: Kovácsné

Fotó: Kovácsné

Fotó: Kovácsné

Fotó: Kovácsné
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Mozgalmas tavasz

Matematika verseny
Az Alapműveleti Matematika Verseny

körzeti fordulóján iskolánk tanulói ismét
sikeresen szerepeltek. Vodenyák Alexa 7.o.
tanuló 1., Gosztola Anett 7.o. tanuló II.,
Benkő Alexandra 5.o. tanuló és Rácz
Mihály 8.o. tanuló V., Horváth Fanni 5.o.
tanuló VI. helyezést értek el. A megyei ver-
seny ünnepélyes eredményhirdetésére 2
tanuló kapott meghívást. Vodenyák Alexa
III., Gosztola Anett VI. helyezést ért el a me-
gyei rangsorban. Székelyné Burgyán Rita

Közlekedési vetélkedő
Veszprémben az Általános Iskolák

Országos Közlekedésre nevelési verseny
megyei fordulóján Epres Tamás 3.o. tanuló
X. helyezést ért el ugyanannyi pontszám-
mal, mint a VI. helyezett.

A 7. osztályosok között Csepei Ferenc
VI. lett, de ugyanannyi pontja lett, mint a
IV. helyezettnek. (Az azonos pontszámúak
között a feladatmegoldás gyorsasága dön-
tötte el a rangsort.)

Rajzpályázat
Az ORFK Országos Balesetmegelőzési

Bizottság által meghirdetett „Közlekedés-
biztonság gyermekszemmel” című gyer-
mekrajzpályázatára beküldött pályaművek
alkotói közül a megyei fordulón felső
tagozatos kategóriában Halász Dóra 6.
osztályos tanuló I. helyezést, Epres Virág 7.
osztályos tanuló II. helyezést értek el.

Az Ő rajzaikat küldte tovább a Veszprém
Megyei Balesetmegelőzési Bizottság az
országos fordulóra, ahol kategóriánként az
I. díj egy-egy kerékpár, de a II-VI. helyezet-
tek is értékes tárgyjutalmat kapnak.

Szabó Zsuzsanna

Házi sakkbajnokság
A december óta iskolánkban működő

sakkszakkörösök a diákolimpiával párhu-

zamosan házi bajnokságot rendeztek, me-
lyen korcsoportjuktól függetlenül minden
szakkörös részt vett. A többfordulós partik
után az első 3 helyezett oklevél és érem
díjazásban részesült, a többi versenyző pe-
dig oklevél, ill. tárgyjutalmat kapott.

I. helyezett: Janzsó Patrik 4.o., II.
helyezett: Bakos Balázs 1.o., III. helyezett
neve: Bereczki Ákos, 4. o.     Németh László

Sakk diákolimpia megyei egyéni döntő 
Az Ajkán március 26-án megrendezett

sakkversenyen iskolánkat legeredménye-
sebb versenyzője az I. korcsoportos fiúk
versenyén induló Bakos Balázs volt. Balázs
7 forduló után 6 pontot szerezve megnyerte
a megyei döntőt, így részt vehet a Deb-
recenben rendezendő diákolimpiai orszá-
gos döntőn. Juhász Judit Kővágóörsi óvo-
dás az 1-2. osztályosok versenyében indult,
és minden meccsét megnyerve I. helyezést
szerzett. Mivel a verseny óta iskolánk
beiratkozott leendő első osztályos tanulója,
ezért a Magyar Diákolimpiai Szövetségtől
engedélyt kértünk a versenyeztetésére.
Amennyiben ezt az engedélyt megkapjuk,
úgy Judit is részt vehet a Debreceni Orszá-
gos Döntőn. Versenyzőink felkészítője: Paréj
József. Németh László

Tapolca-Sümeg futóverseny
Április 28. került sor Tapolca-Sümeg

testvérvárosok közötti 16 km-es váltó futó-
versenyre. Iskolánk vegyes csapata lány-fiú
összetételben nevezett az Általános Iskolák
versenyére. 

A Szabó Dömötör, Pálmai Marcell,
Torda Gergő, Szegi Mátyás, Perger Máté,
Csepei Ferenc, Cséri Zoltán, Szőke
Gellért, Borbély Richárd, Tölli Gergő,
Szegi Vince, Dobai Dominika, Papp Dóra,
Veress Virág, Siffer Klaudia, Pálmai Diána,
Hajba Mirjam, Nagy Boglárka tanulókból
álló csapatunk a két város közti 16 km-es

távot 62 perc alatt tette meg, így a ver-
senyben az előkelő II. helyezést értük el. Csu-
pán 2 perccel előzött meg bennünket a 3 ta-
polcai általános iskolából álló összeváloga-
tott csak fiúkból álló csapat.  Németh László

Kistérségi focitorna II. korcsoportban
Balul sikerült csoportmérkőzések után

„csak” szerény eredményt értünk el a foci-
tornán. Nemesgulács 1:0-ás legyőzése után
2:0-ra kikaptunk Monostorapátitól, s mivel
Nemesgulács 3:1-re verte Monostorapátit,
így azonos ponttal, de rosszabb gólkülönb-
séggel már csak csoport harmadikként
küzdhettünk tovább. A Nyirád elleni 5:2-es
és a Tapolca Batsányi elleni 11:2-es
győzelmünk csak gyógyír volt sebeinkre. A
négy mérkőzés után 3 győzelmet szerző
csapatuk az összesített eredmények alapján
csak a VII. helyet szerezte meg. Németh
Bence, 10 gólt szerezve a torna gólkirálya
lett. A csapat többi tagja: Samu László,
Dencs Márton, Bereczki Ákos, Vella
Dániel, Janzsó Patrik, Tompos András,
Veress Noé, Szabó Renátó, Dalmai Szilárd.

Németh László

Tanulmányi verseny
Ebben a tanévben első alkalommal vet-

tek részt diákjaink a tapolcai Kazinczy tag-
intézmény által szervezett tanulmányi ver-
senyen. A felső tagozatosok kémiából és
matematikából, az alsó tagozatosok mate-
matikából, magyarból és matematika – ma-
gyar - környezetismeret tantárgyakból ver-
senyeztek. Iskolánkat 10 tanuló képviselte
az április 11-től 14-ig rendezett versenyso-
rozatban. Gosztola Anett 7. osztályos tanu-
ló kémiából II. helyezett, Kovács Rebeka 4.
osztályos tanuló matematika, magyar,
környezetismeret tantárgyakból III. helye-
zett, Tompos András 3. osztályos tanuló
matematikából szintén III. helyezett lett a
népes mezőnyben. Felkészítő tanárok:
Birkásné Dózsa Gabriella kémia 7. osztály,
Borbélyné Dégi Katalin matematika 3.
osztály, Kissné Hajdu Gabriella matemati-
ka – magyar – környezet ismeret  4. osztály.

Mesemondó verseny
Sajátos nevelési igényű tanulóknak ren-

deztek mesemondó versenyt a badacsony-
tomaji Tatay Sándor általános iskolában. A
diákoknak egy kötelező – A nap és a szél –
és egy szabadon választott mesét kellett
előadniuk. Iskolánkat Veress Noé 3. osz-
tályos és Sebő Bálint 4. osztályos tanulók
képviselték. Külön öröm volt számunkra,
hogy ezen a versenyen csak olyan tanulók
vehettek részt, akik tanulási nehézséggel
küzdenek, hiszen így ők is bebizonyít-
hatták, hogy ők is tehetségesek valamiben.
Mindketten III. helyezést értek el, és Sebő
Bálint még egy különdíjjal is büszkélked-
het.         

Kissné Hajdu Gabriella

Fotó: Szabó
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A Költészet Napja alkalmából ismételten
bensőséges hangulatú rendezvényt tartot-
tak a révfülöpi Általános Iskolában. 56
diák vállalkozott arra, hogy társainak és a
megjelent közönségnek elszavaljon 1-1
verset.

A zsűri dicsérő szavakkal illette a
versmondókat, sok kis szereplőt kiemeltek
szép, hangsúlyos beszéde vagy a hangulatos
versválasztása miatt.

Eredmények:
Könyvjutalomban részesültek: Szoukup

Eszter (7.o.), Szász Klaudia (6.o.)
Oklevelet kaptak: Piros Laura (2.o.),

György Anna (2.o.), Veress Noé (3.o.),
Horváth Fanni (5.o.), Dobai Dominika
(8.o.), Sárvári Barbara Diána (8.o.)

Alsósok közül: I. helyezett: Török
Teodóra (2.o.), II. helyezett: Pálffy Bianka
(1.o.), III. helyezett: Bakos Balázs (1.o.),
Epres Tamás (3.o.), Tompos András (3.o.)

Felsősök: I. helyezett: Török Julianna
(6.o.), II. helyezett: Nagy Boglárka (8.o.),
III. helyezett: Horváth Viktória (7.o.)

Gratulálunk a szép eredményekhez!
Miklósné Szabó Erzsébet

Az ébredező természet legszebb időszaká-
ban, május első vasárnapján köszöntjük
az Édesanyákat.

Őket ünnepeljük e napon, akik életet
adtak nekünk, akik az év minden napján
fáradtságot nem ismerve dolgoznak ér-
tünk. Április 29-én, pénteken délután a
révfülöpi Általános Iskolában, az alsó
tagozatosok Anyák Napi ünnepélyén
Németh László Igazgató Úr köszöntő
szavaiban a „gyermekek üzenetét” tolmá-
csolta a szülők felé, hogy mennyire fon-
tosak az „együttlét meghitt percei”, a be-
szélgetések, a közös séták, a gyermekkor
visszahozhatatlan pillanatai.

Az ünnep izgalmát átélve készültek ta-
nulóink erre a kedves délutánra. Verssel,
virággal, tánccal, ajándékkal köszöntötték
az édesanyákat-nagymamákat.

Édes anyák napján….

Édes anyák napján
Óh mit is mondjak én.
Mit mondhat egy gyermek
Anyák nagy ünnepén?

Szeretlek anyukám,
Óh, nagyon szeretlek.
Ahogy egy gyermekszív
Egy anyát szerethet.

Ameddig csak élek
Szívem érted dobog.
Élj nagyon sokáig
S legyél nagyon boldog!

B.D.K.

A diákönkormányzat húsvétváró nyuszi-
gyűjtést szervezett az iskolában, hogy e
szép ünnepet megelőzően megfelelő han-
gulatot teremtsenek.

A tanulók több száz nyuszit – plüssnyu-
szit, kicsi nyuszit, nagy nyuszit, csíkosat és
pirosat, papírból és műanyagból – hoztak,
és több kategóriában versengtek egymás-
sal.

A legnagyobb nyuszi tulajdonosa Muzsi
Márton, 2. osztályos tanuló, a legkisebb
nyuszik birtokosai: Réti Kincső, Szabó
Friderika, Benkő Alexandra. A legtöbb
nyuszit a 6. osztály gyűjtötte, illetve a 2.

osztályos György Anna, a legtöbb „élő”
nyuszit pedig a 7. osztály hozta.

Ezzel párhuzamosan a húsvéti rajzver-
seny képeit is meg lehetett csodálni, ahol
színes és látványos rajzokon örökítették
meg a tanulók a húsvét örömeit.

Az 1-2. osztály rajzai közül: I. helyezett
Török Teodóra (2.o.), II. helyezett Balog
Gergő (1.o.), III. helyezett Kirnbauer
Boglárka (1.o.); a 3. és 4. osztályosok
közül: I. helyezett Smidhoffer Martin
(3.o.), II. helyezett Bódis Barbara (4.o.),
III. helyezett Szentgróti Kitti (4.o.) lett.

Kissné Hajdu Gabriella

Húsvétváró nyuszigyűjtés
Anyák Napján

Réti Kincső 6.o. tanuló áprilisban részt
vett az Országos Kaán Károly Természet-
ismereti verseny megyei fordulóján, ahol
IV. helyezést ért, 1 ponttal lemaradva a
holtversenyt elért két II. helyezettől.

A felkészülés során a Természetbúvár
2010 és 2011-ben megjelent számainak
cikkeit, Kaán Károly életét, a hazai
növény- és álltavilág sok-sok eddig nem
közismert fajait kellett megtanulni, felis-
merni. Eredménye azért is dícsérendő,
mert az elmúlt évi eredményénél 6 ponttal
többet teljesített.

Felkészítő tanár: Eitnerné Rózsa Ágnes

Természetismereti verseny

Szavalóverseny az iskolában

Bensőséges, meghitt hangulatban ün-
nepeltük Mezriczky Imréné utolsó mun-
kanapját április 15-én, a Polgármesteri
Hivatalban. Megköszöntük hosszú évtize-
des szorgalmas munkáját, rá mindig min-
denki számíthatott, az óvodások ellátá-
sában is kivette a részét az utóbbi hó-
napokban. Köszönjük!

Pannikát
köszöntöttük

Fotó: Szabó

Fotó: ???

Fotó: Varga

Török Julianna, a felsősök I. helyezettje
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A tavalyi tanév végén szinte 100%-os tel-
jesítménnyel tették le iskolánk tanulói a
Német Junior Nyelvvizsgát (Kiss Ágnes,
Molnár Lúcia, Molnár Nikoletta, Kardos
Klaudia és Slemmer Balázs).

Az idén is készülünk rá. A Katedra
Nyelviskola ELTE ITK Junior Tehetség-
kutató versenyén három 8. osztályos tanuló
vett részt. Dobai Dominika III. helyezést
ért el, és ezzel ingyenes nyelvvizsgázási
lehetőséghez jutott. Hildesheim Barbara
IV. helyezésével 2500 Ft és Nagy Boglárka
VI. helyével 1500 Ft kedvezményt nyertek
a nyelvvizsga díjából. Gratulálunk!

Török Péterné

Németverseny

A Város- és Faluvédők Szövetsége 18. éve
hirdette meg a „Fiatalok az épített és ter-
mészeti környezet védelméért” című
országos rajzpályázatát.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is
nagy örömmel készítettek a nagyobb
gyerekek rajzokat, festményeket a lakó-
helyük nevezetes épületeiről, természeti
értékeiről. A kisebbek pedig „az én vilá-
gom” címmel készítettek alkotásokat.

A beérkezett 3000 pályaműből 70-et
díjaztak. A díjakat a Budapesti Történeti
Múzeumban adtak át. 

A Balaton-felvidéki Szín-Vonal művé-
szeti iskola diákjai közül Péringer Martina
/7.o./ III. helyezett, Török Teodóra /2.o./
pedig II. helyezett lett. 

Szabó Zsuzsanna

Értékmentés
Az iskolaszék társadalmi munkát szer-
vezett április 9-én az iskolába járó gyer-
mekek, szüleik, és az iskola alkalmazottai
részére.

A jelen lévő 33 fő (15 szülő, 5 tanuló, 13
iskolai alkalmazott) kellemes időben sok
értékes munkát végzett el ezen a napon. A
virágosítás keretében a szülők által hozott
virágok kerültek kiültetésre, de sok-sok ró-
zsatőnek is találtunk a réginél jobb helyet.
A tavasz beindultával megerősödött gaz
kikapálása és a sövénytisztítás is megtör-
tént. Ismételten kitakarítva és megtisztítva
várja a kerti tó a még hozható halakat.
Megtörtént ismét a padok és asztalok fes-
tése és kis ugróiskolák is kerültek felfes-
tésre a lebetonozott részre. 

Elkészült a kültéri pingpong asztal alap-
ja is. Délben egy kis pihenésként elfogyasz-
tottuk az ismételten Eitner József által
készített jóízű pincepörköltet. 

Bár nem voltunk annyian mind ameny-

nyire a szervezők számítottak, a jelen lévők
jó hangulatban végezték el a sok hasznos
munkát. Köszönet nekik, valamennyi gyer-
mek nevében.

A társadalmi munkán volt tanítványunk,
és leendő első osztályos tanulónk is részt
vett Szász Martin és Kovács Máté szemé-
lyében.  

Németh László

Társadalmi munka

A Révfülöpi Önkormányzat minden segít-
séget megad a Révfülöpi Általános Isko-
lának, hogy a modern eszközök segítsé-
gével megoldhassa a már összegyűlt hul-
ladék újra hasznosítását.

Cövek Illés az önkormányzat dolgozója
fontosnak tartotta, hogy az iskolásoknak
minél több ismeretet átadjon az anyagok
újrahasznosításáról. Azért sietett technika
órán a segítségünkre, mivel a fiatalokkal
népszerűsíteni akarta az ágdarabolót. A
munka megkezdése előtt a 6. és 8. osztályos
tanulóknak a következő hasznos dolgokat
mondta el segítőnk, Illés:

„Egyre inkább városiasodó környeze-
tünk mindinkább fontossá váló tevékeny-
sége a komposztálás. Környezetvédelmi és
takarékossági szempontok egyaránt indo-
kolják, hogy a háztartásban és a ház körül
keletkező növényi maradványokat kom-
posztáljuk. Nem kell viszonylag nagy távol-

ságra szállítani az újra hasznosítható
növényi hulladékot és nem szaporodik a
szemétköbméter.

A fák metszésekor keletkező gallyakkal,
a cserjék nyesedékével, a rózsák levágott

ágaival sokan nem tudnak mit kez-
deni, ugyanakkor ledarálva elősegíti
a komposztálás folyamatát.

A Révfülöpi Önkormányzat a
komposztládákkal együtt hozzáju-
tott ágdarálókhoz is, ezeket ingyen
kölcsönözheti a helyi lakosság.”

Természetesen a balesetvéde-
lemre is nagy hangsúlyt helyezett
Illés és felhívta mindannyiunk fi-
gyelmét azokra a dolgokra, amit a
munka közben be kell tartani. Az
ágdaraboló elektromos berendezés,
ezért csak kikapcsolt állapotban le-
het az elakadt fadarabokat eltávolí-
tani. 

A gép adagolójánál pedig tilos a
nyílásba nyúlni. A tanulók kesztyű-
ben dolgoztak az órán és jelentős

mennyiségű fát felaprítottak, majd az
önkormányzattól kapott komposztládákba
lapátolták a fadarabkákat. Az iskolás fiúk
és lányok többségének tetszett, ahogy a gép
átalakítja az anyagokat, és a nagy kupacból
egy kisebb és kompaktabb kupac keletke-
zik, így téve az iskolánk udvarát rendezet-
tebbé.

Cövek Illésnek külön köszönjük, hogy
segítségünkre volt, és gondosan ügyelte a
balesetmentes munkálatot. A Révfülöpi
Önkormányzatnak is köszönjük, hogy ren-
delkezésünkre bocsátotta az ágdarabolót,
mivel a tanulók közül sokan most láttak
ilyen eszközt először.

Pálné Rácz Rita

A komposztálás nagyon lényeges

Fotó: Varga

Fotó: Varga

Fotó: Iskola

Fotó: Herceg
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
Gazdasági Programja 2011-2014

1. Révfülöp Nagyközség gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló
körülmények

1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései
A kormány gazdasági programja kitér az állam, a gazdaság, az egész-

ségügy, az oktatás és a közigazgatás reformjára. A modern, szolgáltató
közigazgatás reformja keretében a kormány:

• általánossá kívánja tenni az elektronikus önkormányzati szolgáltatást,
• egyablakos ügyintézést kíván bevezetni,
• növelni kívánja az önkormányzatok kistérségi társulásait és kezde-

ményezi a kötelező társulás alkotmányos feltételeinek megteremtését,
• felülvizsgálja az önkormányzatok és a hivatalok által ellátandó felada-

tokat,
• kistelepülések körjegyzőségekbe való tömörülését kívánja ösztönözni,
• járási rendszer felállítását tervezi.
A gazdasági reform keretében a kormány a költségvetési egyensúly

helyreállítását célzó intézkedéseket kíván hozni és szerkezet-átalakító
reformokat dolgoz ki. Az oktatási reform keretében a kormány célja, hogy
esélyegyenlőséget teremtő korszerű közoktatás jöjjön létre, melyben meg-
valósul a színvonalas oktatás és az esélykülönbségek csökkennek. A prog-
ram további célja, hogy piacképes tudást adó szakképzés, illetve verseny-
képes minőségi felsőoktatás valósuljon meg.

1.2. A kormány fejlesztési irányai
A kormány a fejlesztési elképzeléseit a fejlesztő állam, a fejlődő ma-

gyar vállalkozások, az innováció és tudomány, az új energiapolitika, a fej-
lődő vidék, a területfejlesztés, a növekvő foglalkoztatás témakörében ha-
tározta meg, amelyek kihatnak az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseire is.

A kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai a modern ipar, az
innovatív ágazatok, az üzleti és kereskedelmi szolgáltatás és az idegenforga-
lom.

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése során cél az ország egységének
megteremtése, az életformában létező csoportok elszigeteltségének
csökkentése, ezért várható a közúthálózat bővítése, a vasútközlekedés
korszerűsítése. 

A kormány fejleszteni kívánja az építőipart, és meg kívánja teremteni a
tisztább és egészségesebb környezetet.

2. Révfülöp Nagyközség gazdasági helyzete és a várható változások
2.1. A vagyoni helyzet
Az Önkormányzat vagyona a 2010. évi záró-mérleg alapján nettó

2.447.504.000 forint. A vagyon mértéke az elmúlt négy évben növekedést
mutat (1. sz. diagram), amelynek oka az Önkormányzat sikeres va-
gyongazdálkodási politikája, konkrétan:

• saját erőből, önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott meg-
valósítani, 

• sikeres pályázaton vett részt, és annak eredményeképpen nőtt a vagyon.
Az Önkormányzat hosszúlejáratú hitele a 2010. évi zárómérleg alapján:

96.111.000 forint. Nagy összegű hitel felvételére 2005-ben került sor,
amikor is a zárómérleg alapján 120.847.000 forint volt az Önkormányzat
hitel visszafizetési kötelezettsége.

Az elmúlt években többször került sor fejlesztési hitel felvételére, de
ennek ellenére 2010-ig összességében közel 25 millió forinttal csökkentettük
a 2005-ben felvett hitelt.

(1. sz. diagram)

Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következő (bruttó):

2.2. A pénzügyi helyzet
Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt 4 évben az

alábbiak jellemezték: Az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntar-
tásához:

• külön állami támogatást nem kellett igénybe vennie,
• működési hitel felvételére nem került sor,
• fejlesztési hitel felvételére sor került,
• a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt.

2.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák
Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti főösszege az elmúlt 4

évben 450 és 500 millió forint között mozgott (2. sz. diagram).

Kiadások. A költségvetési kiadások folyamatosan emelkedtek. A költ-
ségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy:

• A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát
és arányát növeli a kötelező munkabéremelés (minimálbéremelés,
kötelező átsorolások, jubileumi jutalmak, stb.), az önkormányzati bérstop
várhatóan 3-4 év utáni felszabadítása.

(2. sz. diagram)

• Dolgozóink jelentős részénél bérfeszültségek jelentkeznek a három
éve történt kormányzati bérbefagyasztás és szinten maradt alacsony bérük,
valamint az emelkedő minimálbérek közeledése, összeérése miatt.

• A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát
és arányát csökkenti a csökkenő munkáltatót érintő járulékfizetés.

• A dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát növeli az infláció,
csökkentheti a szervezeti struktúra átalakítása, a takarékosabb, gazdasá-
gosabb, racionális gazdálkodás. 

Bevételek. A költségvetési bevételek szerkezete várhatóan az alábbiak
szerint alakul:

A költségvetési bevételek közül:
• A 2011-2014. évi önkormányzati forrásszabályozásban továbbra is

jelentős arányt fog képviselni a normatív állami hozzájárulások és az SZJA
visszajuttatások bevételi összegei.

• A kormányzati tervek egyrészt számolnak önkormányzati adóbevé-
telek „államosításával”, másrészt az önkormányzati hitelfelvételek megszi-
gorításával.

Vagyonelem megnevezése
Az összes va-
gyonból a va-
gyon mértéke

Az összes va-
gyonból a va-

gyon részaránya
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem ér-
tékesíthető, nem terhelhető, a kötelező
feladatok ellátását biztosító vagyon)

1.110.967 39,8%

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
(meghatározott feltételekkel értékesít-
hető, illetve megterhelhető vagyon)

1.472.560 52,7%

Egyéb (forgalomképes vagyon, amely
szabadon értékesíthető és megterhel-
hető)

207.795 7,5%
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• Az óvodás- és főleg az iskoláskorú gyermeklétszám csökkenésével
várhatóan tovább csökkennek az önkormányzat költségvetési támogatása
jogcímen kapott bevételei, illetve működési bevételei, növekedni fognak a
fajlagos intézmény-fenntartási költségek.

• A helyi adóbevétel (3. diagram) az elmúlt 4 évben nem nőtt,
lényegében szinten maradt.

• Az infláció leértékeli a nominálértékben számított állami támogatási
és saját bevételt, míg a fenntartási és működtetési költségek folyamatosan
emelkednek.

• Törekedni kell az önkormányzati intézmények saját bevételeinek évről
évre, legalább az inflációval, vagy azt meghaladó egyenletes növelésére.

A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorol az, hogy a költ-
ségvetési támogatások reálértéke évek óta és várhatóan a jövőben is
csökken, intézményeink (óvoda, iskola, hivatal) fenntartás fajlagos költ-
ségei emelkedni fognak. Ezért további működési racionalizálásra (pl.
körjegyzőség, önkormányzati kft., stb. létrehozása) van szükség. Fejlesz-
téseinket elsősorban bevételeink növelésével, illetve pályázati források
bevonásával tudjuk megvalósítani.

(3. sz. diagram)

2.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése
Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések

megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a
következő feladatokat rögzíti:

• A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rend-
szert, és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a
támogatási rendszer nyújtotta előnyöket. 

• Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehető-
ségeit meg kell keresni. A kormányzat a helyi adó növelésére ösztönzi az
önkormányzatokat. Révfülöpön az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz,
az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok
teherviselő képességéhez igazodóan kell megállapítani. A törvényi szabá-
lyozással párhuzamosan fontossá válik adóstruktúránk újragondolása,
átgondolása, a helyi viszonyokra történő adaptálása.

• Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasz-
nosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési
költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak
megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, (pl.
bérbeadás lehetőségre), valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.

• Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában
meghatározott célkitűzéseket minél több pályázati forrás bevonásával,
végső esetben hitelfelvétellel valósítsa meg. 

2.5. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések:
Az Önkormányzatnál a következő beruházások, fejlesztések folynak

jelenleg: 
• Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása (a volt ÉDÁSZ

épületben),
• Császtai strand önerős fejlesztése.
Eredményes pályázat esetén:
• A Fülöp-hegyi Millenniumi kilátóhoz vezető út felújítása.
Az önkormányzat az elmúlt években eredményesen vett részt az Új

Magyarország Fejlesztési Program pályázatain (Császtai szabadidő-, sport 
és fürdőkert komplex fejlesztése, Környezettudatos hulladékgazdálko-
dás, komposztálás népszerűsítése Révfülöpön), az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Programjában – Leader programban (Rózsakert és ját-
szótérfejlesztés Révfülöpön, Révfülöpi Zenei Napok rendezvénytámo-
gatás).

Az önkormányzat felhalmozás és beruházási tevékenysége az elmúlt
időszak kormányzati megszorításai és a nemzetközi gazdasági válság
negatív tendenciái ellenére is eredményesen alakultak (4. sz. diagram).

(4. sz. diagram)

Tény, hogy az elmúlt években szinte az összes pályázaton elindult önko-
rmányzatunk, ahol elindulhatott. Volt eredményes pályázatunk, amely for-
ráshiány miatt nem valósult meg. 

Tény, hogy mivel nem vagyunk város, illetve nagyközségként nem
rendelkezünk 5.000 főnél több állandó népességgel, ezért a pályázati
lehetőségek túlnyomó többségén nem vehettünk részt.

Tény, hogy az Új Széchenyi Terv pályázatain az önkormányzatok
pályázati lehetőségei beszűkültek, ezért is tartjuk szükségesnek önkor-
mányzati gazdasági társaság létrehozását, amelyek szélesebb körben
fognak tudni jövőbeni pályázatokon indulni.

3. Révfülöp Nagyközség 2011-2014. évi gazdasági programjának prioritásai
Gazdasági Program a 2011-2014 közötti választási ciklusra szól, de

olyan stratégiai jellegű célokat is tartalmaz, amelyek hosszabb távon
megszabják az önkormányzati döntések irányát.

E program a feladatcentrikus működtetés és fejlesztés stratégiai terve,
olyan célkitűzések összehangolt összegzése, amelynek célja, hogy Révfülöp
lakosai életének komfortja biztosítható maradjon, a település fejlődése
meginduljon, a környező települések körében elért pozíciója megtartható,
illetve javítható legyen. 

A Gazdasági Program prioritásnak tekinti a kötelező önkormányzati
feladatok teljesítését, a jogkövető magatartást, ezért elsőbbséget biztosít a
törvény által előírt kötelezettségek teljesítését szolgáló programoknak. 

A lehetséges fejlesztési irányok között elsőbbséget biztosít a forrás-
teremtő pályázati, illetve partneri együttműködésben megvalósuló programok-
nak. Megkülönböztetett módon értékesnek tekinti azokat a célkitűzéseket,
amelyek a magán-, a civil és a közszféra érdekegyesítése által jönnek létre.

A Gazdasági Program a működésre és a fejlesztésre fordítható források
arányának reális szintű kiegyensúlyozására törekszik. Révfülöp fejlődése,
jövedelemtermelő kapacitása szempontjából meghatározó jelentősége
van népességmegtartó, azt növelő kezdeményezéseknek. 

A Gazdasági Programban meghatározott célkitűzések megvalósítása
során elsőséget ad a dinamikus, a személyes boldogulásra is esélyt adó, a
Révfülöpön élők komfortérzetét javító, identitásának, érzelmi azonosulás
kialakulását elősegítő programoknak.

Ennek során fokozott erőfeszítést teszünk a helyi üdülőtulajdonosok
település köz- és gazdasági életébe való bevonására, a vállalkozók és vál-
lalkozások településünkre vonzására, működésük élénkítésére.

4. Révfülöp Nagyközség vagyongazdálkodásánák elvei
4.1. Nem lakáscélú ingatlanok. A nagyközségnek a fenntartható fejlődés

érdekében a racionális terület-felhasználásra kell törekednie. Ezzel össze-
függésben kiemelt hangsúlyt kell adni az épített és a természetes
környezet rehabilitációs folyamatainak.

Feladat az ingatlan vagyon áttekintése mind a forgalomképes, mind a kor-
látozottan forgalomképes ingatlanok tekintetében. Az adott évi költ-
ségvetési forrásszükséglet biztosítása érdekében – a Balaton-parti ingat-
lanok önkormányzati tulajdonban tartása mellett – a piaci alapon jól
értékesíthető ingatlanokat szükség esetén el kell idegeníteni. 

Meg kell vizsgálni a kisebb területű, nem frekventált helyen lévő ingat-
lanok elsődlegesen helyi fiatalok számára letelepedést elősegítő kedvezmé-
nyes értékesítését. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az ingatlanpiac
változásait és az önkormányzat feladatellátásához szükséges ingatlanva-
gyon alakulását.

9



RÉVFÜLÖPI KÉPEK XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. MÁJUS

4.2. Önkormányzati tulajdonú egyéb vagyon hasznosítása
Megvizsgáljuk a helyi kábeltelevíziós rendszer értékesítésének lehetőségét,

előnyös esetben értékesítjük azt.
Költségcsökkentés és racionális működés érdekében megvizsgáljuk az

Általános Iskola konyhájának önkormányzati vállalkozásban, vagy
vállalkozói jellegű esetleges kiszervezését, a Tourinform iroda civil
szervezeti működtetésének lehetőségét.

4.3 Ingatlangazdálkodás. Erőfeszítéseket teszünk – főleg tóparti – állami
és egyéb tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba történő voná-
sára, megvételére.

5. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata pénzügyi gazdálkodásának elvei
A Gazdasági Program készítésének egyik feltétele a kiszámítható, sta-

bil pénzügyi háttér. Az önkormányzatok gazdálkodása elválaszthatatlan az
államháztartástól, annak egyik alrendszerét jelenti. Ennek kormányzati
tartalmi és finanszírozási átalakítási tervei a jelen pillanatban nem tesznek
lehetővé hosszú távú kiszámítható pénzügyi prognózist.

Az Önkormányzat egyik legfontosabb feladata a működőképesség biz-
tosítása, költségvetési egyensúlyának megtartása. 

A saját bevételek növelésére kell és szükséges törekedni, az állami
szabályozás átalakítása során fel kell készülni a helyi adórendszer
esetleges átalakítására.

Az egyre szűkülő költségvetési források valamint a növekvő társadalmi
szükségletek miatt jelentkező beruházási, fejlesztési feladatok egyre na-
gyobb mértékben igénylik az önkormányzatoktól a hitel, mint külső forrás
igénybevételét. Erre a jövőben központi, kormányzati ellenőrzéssel
kerülhet sor. A következő években az Önkormányzatnak elsősorban olyan
beruházásokhoz indokolt hitelt felvenni, amelyek a hitel futamideje alatt
megtérülnek. 

Az Önkormányzat saját forrásait egészítik ki a pályázati források. Sikeres
településfejlődés feltétele, hogy ne a pályázati kiírásokhoz igazítsuk fej-
lesztési elképzeléseinket, hanem meghatározott céljainkat készítsük elő,
és biztosítsuk a pályázatokhoz szükséges önrészt. A pályázati önrészül szol-
gáló általános tartalék mértékét lehetőség szerint a jelenleginél magasabb
összegben – részben az ingatlanértékesítésekből befolyt összegből – szük-
séges meghatározni a következő években.

A megalapozott gazdasági döntések legfontosabb feltétele a gyors és
pontos információ. Ennek érdekében a következő években új, az ön-
kormányzati működés munkaterületeit lefedő integrált önkormányzati
program beszerzésével, e-önkormányzat mielőbbi kialakításával, számí-
tógépes szoftver és hardver beszerzéssel számolunk. Ezek révén nemcsak
a központi költségvetési szervek részére nyújtandó információ-szolgáltatás
válik hatékonyabbá, hanem a helyi döntési mechanizmusokhoz kapcso-
lódó adatszolgáltatás is. 

6. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2011-2014 közötti feladat- és
célkitűzései

6.1. Térségi feladatellátást megvalósító Polgármesteri Hivatal működtetése
Célkitűzés: 
• A helyi polgárok és üdülőtulajdonosok számára, mikró körzeti terü-

leti központként teljes körű, ügyfélbarát, gyors ügyfél kiszolgálás biztosí-
tása. 

• A közigazgatásban az elektronikus ügyintézésre való átállás. 
Feladat:
• A jogszabályok és partneri együttműködési lehetőségek szerint Rév-

fülöp székhelyű körjegyzőség, vagy körjegyzőségi feladatellátást biztosító
jegyzőség kialakítása, működtetése.

• A Polgármesteri Hivatal belső működési struktúrájának átalakítása,
köztisztviselők és közalkalmazottak továbbképzése.

• A Polgármesteri Hivatal irodai és számítástechnikai eszközparkjának
fejlesztése.

• A községháza és az önkormányzati fenntartású intézmények akadály-
mentesítése.

• Révfülöpre vonatkozóan digitális közműtérképek, ingatlan-nyilván-
tartások elkészítése.

6.2. Szociális ellátás
Célkitűzés: 
• Kiemelt figyelem fordítása a legrászorultabb révfülöpi családok, a

hátrányos helyzetű gyermekek szociális helyzetére, lehetőség szerinti segít-
ségnyújtás. 

• A házi szociális ellátórendszer kiterjesztése, színvonalának továbbfej-
lesztése.

Feladat:
• A térségi feladatot ellátó Révfülöpi Szociális Szolgálat működésének

biztosítása.
• A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a védőnői tevé-

kenység helyi működésének biztosítása.
• A helyi házi szociális gondozás munkakörülményeinek javítása, tech-

nikai eszközfejlesztés, autóbeszerzés.

6.3. Települési önkormányzati közterületek és infrastruktúra fejlesztése
Célkitűzés: 
• A meglévő önkormányzati épületek fokozatos felújítása, a közterü-

letek esztétikusabbá tétele, parkok és kerékpáros pihenők létesítése, az
üdülőhelyi környezet ápoltságának javítása.

• Önkormányzati tulajdonú tóparti területek gyarapítása.
• Épített és természeti értékeink megvédése, a környezet megőrzése,

kevesebb beton, több fa, virág és zöld felület/terület létesítése.
Feladat:
• A Kővágóörs irányából érkező csapadékvíz elvezetés komplex ren-

dezésének előkészítése, sikeres pályázat esetén megvalósítása (Káli út).
• Műszaki lehetőségek szerint járdaépítés a közlekedési szempontból

balesetveszélyes Káli úton. 
• A Révfülöpi Turisztikai Központban (Halász u.-móló) sétálóutca

kialakítása, ehhez kapcsolódóan új parkolóhelyek létesítése a település
több pontján.

• A helyi rendezési terv korrigálása, pontosítása a jogszabályi változá-
sok átvezetése.

• Helyi piac kialakítása a nagyközség területén.
• Az önkormányzati tulajdonú épületek felújítása (óvodaépület fel-

újítása, községháza, egészségház tető, faveranda, stb.)
• Nem önkormányzati tulajdonú Balaton-parti területek tulajdonjogá-

nak lehetőség szerinti megszerzése.
• A „Rózsakert” park felújítás II. ütem folytatása. (világítás, stb.)
• A közvilágítás lakossági igények szerinti fejlesztése (II. ütem), illetve

energiatakarékos közvilágítási rendszer kiépítése.
• A Halász utcai csapadékvíz elvezető rendszer kitisztítása, lehetőség

szerinti útfelújítás.
• A települési ivóvízhálózat vezetékrendszere rekonstrukciójának foly-

tatása.
• Települési fásítási programterv terv elkészítése, ütemezett megvaló-

sítása.
• Fokozott virágosítás a vasút- és autóbuszállomástól a Káli úti útke-

reszteződésig tartó szakaszon.
• Közpark tervezése a Posta, Egészségház, Óvoda, Evangélikus temp-

lom és a Polgármesteri Hivatal által határolt területen.
• A Szigeti és Császtai strandok között egybefüggő, kivilágított parti

sétány megvalósítása. 
• Gyalogos és kerékpáros pihenő létrehozása a régi kisrév kikötőnél, a

Császtai strand mellett.
• Közpark és kerékpáros pihenő terveztetése a Füredi úti útszakasz

mellett.
• Forgalomlassító sebességjelző lámpa elhelyezése a 71-es balatoni főút

településhatárain.
• Új közúti parkolóhelyek létesítése. (Cséplő üzlet mögött, telepü-

lésközpont stb.)
• Az autóbuszvárók felújítása.
• Közterületeinken emléktáblák és köztéri szobrok elhelyezése.

6.4. Színvonalas oktatási, nevelési intézmények
Célkitűzés: 
• Magas színvonalú nevelést és oktatást, térségi ellátást nyújtó intéz-

mények (óvoda, általános iskola) működésének biztosítása, fejlesztése.
Feladat:
• Széleskörű igény esetén a helyi bölcsőde alapítás és működtetés

lehetőségének megvizsgálása, megvalósítása.
• Az óvodaépület felújítása, korszerűsítése, fenntartási költségeinek

csökkentése, lehetőleg pályázati támogatással.
• A körzeti iskola pozíció erősítése a társközségekkel, a Balaton-parti

és a Káli-medence településeivel közösen.
• Az óvodai és iskolai gyermeklétszám növelése.
• Az általános iskola épületében felnőttképzések, átképzések, illetve

szakképzések megszervezésének elősegítése, támogatása.

6.5. Művelődés, kultúra, identitás
Célkitűzés: 
• Egyrészt a helyben élő polgárok közösségerősítése, szórakoztatása,

művelődésének, közös programjainak elősegítése, másrészt a kulturális
nagyrendezvények turisztikai vonzerőként, programlehetőségként való
biztosítása.
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• A hagyományos programok, rendezvények megszervezése, a közmű-
velődés színtereinek biztosítása, a helyi Könyvtár és Honismereti
Gyűjtemény működésének biztosítása.

Feladat:
• Az Integrált Közösségi Szolgáltatói Tér beruházás megvalósítása, a

közösségi ház működésének biztosítása, fenntartása.
• A Honismereti Gyűjtemény raktározási problémájának megoldása.
• Az Ecséri templomrom kezelői jogának megszerzése.
• A civil szervezetek és vállalkozók program és rendezvényszervezésé-

nek erkölcsi és anyagi támogatása.
• Kulturális „Rév-agora” tervezése és lehetőség szerinti létrehozása,

amely tartalmazza:
- a Tóparti Galéria megnagyobbítását, Múzeummal történő belső
összenyitását,
- az állandó hely és fürdőtörténeti kiállítás áthelyezését és felújítását,
- a Fülöp Kert és régi telephely területén állandó fedett szabadtéri
kulturális színpad és szolgáltatási környezet hangszigeteléses
kialakítását.

• 800 éves Révfülöp évforduló maradandó értékű, közös megünneplése
2011-ben,

6.6. Sport 
Célkitűzés:
• A település lakóinak szabadidő-sportolási lehetőségeinek, kereteinek

biztosítása, a helyi fiatalok sportolási színtereinek működtetése. 
Feladat:
• A település sportéletéhez, a helyi sportegyesület működéséhez szük-

séges infrastruktúra és anyagi támogatás biztosítása.
• Új kondicionáló edzőterem létesítése.
• A gyermek és ifjúsági vitorlássport fejlesztése, egy ifjúsági vízi

sportlétesítmény terveztetése, civil szervezet bevonásával megvalósítása. 

6.7. Környezetvédelem, településtisztaság 
Célkitűzés: 
• Révfülöp természeti környezetének megőrzése, növény és állatvilágá-

nak védelme, a zöldfelületek megtartása.
• A településtisztaság érzékelhető javítása.
Feladat:
• Révfülöp Környezetvédelmi Programjának kidolgozása, az abban

foglaltak megvalósítása.
• Parlagfű irtás és a telkek gondozásának rendeleti úton való

érvényesítése.
• Szelektív hulladékgyűjtés helyben való megvalósítása.
• Külterületi ingatlantulajdonosok bevonása a szemétszállítás rend-

szerébe.
• Közös településtisztítási rendezvények, akciók szervezése.

6.8. Egészségügyi ellátás
Célkitűzés: 
• Az egészségügyi ellátás terén magas színvonalú, állandó és sokrétű

egészségügyi szolgáltatási rendszer működtetése.
Feladat:
• A jelenleg működő egészségügyi szolgáltatások – háziorvosi, fogszak-

orvosi, védőnői – hatékony működési feltételeinek jövőbeni biztosítása. 
• Szűrővizsgálatok szervezése, az egészséges életmóddal, életvitellel

kapcsolatos előadások szervezése. 
• Önkéntes véradás népszerűsítése.

6.9. Idegenforgalom és turizmusfejlesztés
Célkitűzés: 
• Az üdülőhelyi (fürdő)települési jelleg erősítése, a helyi turisztikai

szolgáltatások körének szélesítése, színvonalának emelése a munkahely-
teremtés, valamint a lakossági és vállalkozói bevételnövelés érdekében.

Feladat:
• A Révfülöp Turisztikai Központ (Halász u.-móló) egységes arculatá-

nak terveztetése, kiépítése.
• A Császtai és a Szigeti strand fejlesztése. 
• Révfülöpi vitorláskikötő építés lehetőségének megteremtése a Rév-

fülöp Turisztikai Központ - régi teherkikötő térségében, a területre
hasznosítási pályázat kiírása.

• A „Semsey major” területének turisztikai, kulturális attrakció
létesítésére történő hasznosítása.

• A kilátóhoz vezető gyalogút felújítása, a kilátó környezetének
fejlesztése.

• A révfülöpi Napfény Camping területének hosszú távú turisztikai
hasznosítása, a 2014-től való önkormányzati turisztikai vállalkozás
keretében történő működtetés megvizsgálása. 

• Csónakkikötő építése önkormányzati, civil összefogással a Császtai
strand keleti szélén.

• Révfülöpöt és szolgáltatásait bemutató egyedi turisztikai honlap létre-
hozása.

• Kedvezményeket nyújtó turisztikai Révfülöp Kártya rendszer
működtetése.

• Tourinform Iroda fenntartása, a települési marketingtevékenységbe
való hatékonyabb bekapcsolása.

• Panoráma sétaút, Ördögszikla-tanösvény és a Káli-medencébe vezető
bicikliút tervezésének támogatása, lehetőség szerinti megvalósítása.

• Turisztikai kiadványok, program információs p-r. anyagok kiadása.
• Helyi strandi program-, és sport-animátori szolgáltatások bevezetése.
• Horgászturizmus fejlesztése a Révfülöpi Horgászegyesület bevonásá-

val.

6.10. Testvér-települési kapcsolatok
Célkitűzés: 
• Révfülöp külföldi- és belföldi kapcsolatrendszerének erősítése,

magánszemélyek, intézmények, közösségek, civil szervezetek közötti
kapcsolatok kiépítésének elősegítése, támogatása.

Feladat:
• Testvér települési kapcsolat(ok) létesítése. (Sodankyle, stb.)

6.11. Közrend, közbiztonság
Célkitűzés:
• Az állandó és üdülő lakosság biztonságérzetének, vagyonbiztonságá-

nak folyamatos biztosítása.
Feladat:
• A helyi rendőrőrs, KMB munkájának támogatása.
• A közterület-felügyelet fenntartása.
• A polgárőrség újjáalakulásának elősegítése.
• Egyes közterületeken térfigyelő kamera elhelyezése.

6.12. Kommunikáció
Célkitűzés: 
• Hatékony többirányú helyi információáramlás, sokrétű információ-

szerzés és közreadás biztosítása a helyi közélet kiteljesedése, a gazdasági
lehetőségek kihasználása érdekében. 

Feladat:
• Internetes kommunikáció, ügyintézés biztosítása a helyi ügyek

intézésében.
• Településünkre érkező vendégeink számára a turisztikai infor-

mációszerzési lehetőség biztosítása a hagyományos és modern eszközök
felhasználásával. 

• A Révfülöpi Képek helyi lap önkormányzati kiadása.
• A Villa Filip Televízió működtetése, a képújság szolgáltatás esztéti-

kusabbá és informatívabbá tétele, új lehetőségek megvalósítása (Inter-
netes TV, stb.).

6.13. Munkahelyteremtés
Célkitűzés: 
• A közigazgatási, oktatási szerkezetváltások miatt a legfőbb célkitűzés

az önkormányzati munkahelyek megőrzése, valamint struktúraátala-
kítással lehetőleg új munkahelyek létrehozása.

Feladat:
• Munkahelyteremtő vállalkozások, elsősorban turisztikai beruházások

megvalósulásának elősegítése.
• Révfülöpi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. létrehozása, kere-

tében új munkahelyek létesítése.
• Közmunka lehetőség biztosítása a helybelieknek.
• Térségi állásbörzék szervezése.

Határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2011-2014. évi időszakra vonatkozó gaz-
dasági programját megtárgyalta és azt elfogadta.

Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: folyamatos

Révfülöp, 2011. április 18.
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A hosszúra nyúló tél után tavaszi kirán-
dulásunkat tervezzük, már régebben aján-
lottam klubtársaimnak, hogy jó lenne a
budapesti Állat- és Növénykertben eltöl-
teni egy kényelmes, sétás kirándulást. 

A külön busz költsége láttán azonban
úgy döntöttünk, hogy - élve nyugdíjas ked-
vezményünkkel - vonattal vágunk bele
május 4-én, a felújított állatkert megte-
kintésének. Reméljük, jó időnk lesz, mint
mindig az elmúlt 13 évben tett kirándulá-
saink során.

Április elején a badacsonytördemici klub
tett nálunk látogatást. Kellemes együttlét
volt ez, a Révfülöpről szóló vetítés pedig
nekünk is meglepetés volt. Köszönet érte
Kondorné Pintér Zsuzsának és Kovács
Pepi Péternek. Finom pincepörkölttel vár-
tuk kedves vendégeinket, valamint a kima-
radhatatlan énekkari produkciónk tette
hangulatossá ezt a délutánt.

Klubtársainkkal beszélgetve felmerült
annak igénye, hogy készíttessünk hivatásos
fényképésszel csoportképet, jó lesz később
kezünkbe venni, amikor már egészségünk
nem engedi, hogy mindenkivel találkozhas-
sunk. Antalné Zsuzsa gépe elé 32 társun-
kat sikerült összetoborozni.

Tavaszi programunkhoz tartozik még 
egy kellemesnek ígérkező Ivó-nap, melyet
Máté Antalné (Ducika) invitálására május
18-án a pincénél fogunk megtartani. Talál-
kozás a vasútállomáson 14:20-kor. Bővebb in-
formáció a 06-70/376-7124-es telefonszámon.

A nyári révfülöpi programok előtt még
egy boglári közös ünnepség várható, ahol a
túlpartiak vendégei leszünk. Énekkarunk
Bene Marika vezetésével folyamatosan
tartja énekpróbáit, hogy ha kell és igény
van ránk, ne valljunk szégyent.

Kuczogi Lászlóné

A révfülöpi majálissal egybe-
kötött szabadtéri főzőversenyt
április 30-án, a Fülöp-kertben
rendezte az önkormányzat. 

Elsősorban pörkölt és gulyás
jellegű ételek bográcsban való
elkészítésére várták a jelent-
kezőket, melyhez a tűzrakó
helyet és tűzifát biztosítták a
szervezők, viszont az alapanya-
gokról a versenyzőknek kellett
gondoskodni. Az esős, boron-
gós időjárás ellenére jónéhány
csapat és szép számú érdeklődő
vett részt a hangulatos találko-
zón. A jó zenékről Kovács (Pepi)
Péter és a tapolcai Nyirettyű nép-
zenei együttes gondoskodott. 
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A Révfülöpi Honismereti Egyesület rendes, tisztújító közgyű-
lését május 20-án, pénteken 18.00 órakor (határozat-képtelenség
esetén 18.15 órakor) tartja a Révfülöpi Honismereti gyűjteményben. 

Bővebb információ az egyesület internetes honlapján: 
www.revhon.hu 

Honismereti közgyűlés

Révfülöpi
Képek

• • •
revfulopikepek

@
revfulop.hu

Tisztelt Olvasók!
Köszönjük olvasóinknak, hogy figyelemmel kísérik munkán-
kat, köszönjük a gratulációkat és a felajánlásokat. 

A Révfülöpi Képekben elhelyezhetik hirdetéseiket az Önök
által meghatározott formában és méretben. A teljes (A4) oldal-
nyi belsõ (egy vagy kétszínes) reklámfelület ára bruttó 30.000,-
Ft/megjelenés, a méret csökkenésével arányosan csökken a fize-
tendõ díj mértéke is. Apróhirdetést 20 szóig teszünk közzé
1000 forintos áron. Megrendeléseiket személyesen leadhatják a
könyvtárban, vagy e-mailben: konyvtar@revfulop.hu. Számlázás
a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán. 

Nyugdíjas
programok

Révfülöpi majális

A MolnáRok alkotása másodikként
végzett, de a majális minden résztvevője

nyertesnek érezhette magátElső helyezést érdemelt a MaFiBaTár főztje

A szabadtűzi Lovagrend kezdeményezésére
2011-től minden év áprilisának utolsó szombatja 

a Szabadtűzi sütés-főzés Világnapja


