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Az államalapítás, az új kenyér ünnepe

Egy út állomása

Több éve annak, hogy finn vendégek látogattak környékünkre és megtetszett nekik
a táj, az emberek. Voltak, akik itt vásároltak ingatlant és minden év néhány hónapját azóta is itt töltik, mert kellemes a
klíma, barátságosak az erre lakók.
Jó ide jönni a hosszú tél elől, ami Lappföldön vár az ott élőkre. Leginkább Ők
azok, akik néhány napra, hétre tesznek
látogatást nálunk, elviszik hírünket az Ő
világukba és mesélnek a csodákról, amiket
itt tapasztalnak meg. A színek sokféleségéről, az emberek barátságáról, az ételek utánozhatatlan ízéről, a finom magyar borokról és a maradandó élményekről. Ezekből
az élményekből, emlékekből alakult ki az a
szándék, hogy meghívjanak néhány révfülöpi polgárt hazájukba, Sodankyläbe.

Fotó: Herceg

A Szent István napi ünnepi megemlékezést
a Fülöp kertben tartotta augusztus 20-án
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata, meghívott vendégeikkel és az érdeklődő polgárokkal közösen.
A mai nap az egyik legősibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja –
mondta ünnepi beszédében Miklós Tamás
polgármester - személyén keresztül a keresztény magyar államalapítás, a magyar
állam fennállásának emléknapja. Emellett
azonban a Szent Korona, az új kenyér
ünnepnapja is, s ez a 20 évvel ezelőtt hivatalos állami ünneppé emelt nap fejezi ki
leginkább a nemzet egységét, és a magyar
államiságot.
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Az egyház, amelyet István király megalapított, ma is áll, templomai ott magasodnak szinte minden faluban és városban. Állama, amelyet létrehozott több mint ezer
éves és működik. A magyarság, mint nemzet pedig nem tűnt el a népek tengerében,
habár viszályok árán is, de megvagyunk.
István maradandó életművet alkotott.
Ma, 2011. augusztus 20-án emlékeznünk
első királyunk halálának 973., szentté ava-

tásának 928. évfordulójára. 928. évvel
ezelőtt, 1083. augusztus 20-án nyitották fel
szentté avatására készülve a székesfehérvári bazilikában István király sírját. Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnep, és
ezen ünnep alkalmával ismét számba vehetjük magunkban: milyen tanulságokat hordoz
számunkra első királyunk életműve?
Szerintem azt - folytatta Miklós Tamás
polgármester -, hogy higgyünk abban, nincsenek kis népek, csak kishitűek. Azt, hogy
fogadjuk meg a Szentistváni Intelmek türelemre, a tétlenség és a tunyaság elűzésére
buzdító tanácsát és bízzunk abban, hogy a
széthúzás helyett az erők összefogásával,
közöny helyett egymásra figyeléssel, acsarkodás helyett megértéssel, szavak helyett
tettekkel többre vagyunk képesek. Úgy vélem, hogy ezen intelmek megvalósításával
tudunk az elődeink által elfoglalt csodálatos tájon szebb és boldogabb, békés jövőt és
jólétet teremtenünk magunknak és utódainknak.
Az első oklevél 800 esztendővel ezelőtt,
1211-ben említi Fülöpöt, amelynek évfordulója alkalmából ünnepségsorozattal emlékeztünk a múlt hónapban. Ezen Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke utalt
arra köszöntőjében, hogy Révfülöp is a
több mint ezer éves államunk, a több mint
ezer éves Veszprém megye szerves része a
maga 800 éves írott történelmével. Hogyan
is írja Széchenyi: „Az emberi gyengeség a
múltat s régit mindig nagyobb fénybe szokta állítani, mint a jelent s a jövendőt.”
Nekünk ma nem szabad idealizálnunk a
múltat, de ahogy egy jeles politikus mondotta: „Minél messzebbre nézel hátra,
annál messzebbre látsz előre.”
Folytatás a 6. oldalon...
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Sodankylä és Révfülöp polgármesterei
aláírták a testvértelepülési szerződést

Folytatás a 10. oldalon...

Hogyan tovább?
Harmadik alkalommal (és remélem, hogy
nem utoljára) adok hírt a Semsey majorba
tervezett Globe színházról.
El kell ismernünk, Sárkány úr az augusztusi nagysikerű fesztiválon bebizonyította a
kétkedők számára, hogy valóban igazán
neves művészek állnak a megvalósulás mellett. Még most is borsózik a hátam attól a
leírhatatlan érzéstől, melyet mind a négy
előadást követő vastapsok okoztak. Sok
szép kulturális élményben volt már részünk Révfülöpön, de ez most valami nagyon más volt.
Folytatás a 4. oldalon...
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Ötletpályázat

Testületi határozatok

Népszámlálás

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Révfülöp 800 éves jubileumi évfordulója alkalmából maradandó
emlékjel létesítéséről döntött.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Ötletpályázatot ír
ki maradandó emlékjel létesítésére, akár
kő (rendelkezésre áll egy nagyméretű homokkő, mely Kondor Géza településüzemeltetési vezetővel történt előzetes egyeztetést követően megtekinthető: tel: 0620/962-5582) felhasználásával vagy más, a
pályázó által javasolt módon.
Az ötletpályázat tartalmazza:
- az emlékhely pontos helyére vonatkozó
javaslatot
- a megvalósítandó ötlet leírását és vázlatrajzot
- a kivitelezéshez szükséges költségtervet.
Az Ötletpályázat beadási határideje:
2011. október 10.
A beérkezett ötleteket a Képviselő-testület értékeli és dönt annak eredményéről.

57/2011. (V.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Gázló Környezet- és
Természetvédő Egyesület részére – az
egyesület környezettudatos viselkedést és
életmódot ösztönözni szándékozó, közösségformáló rendezvényeinek támogatására
– 2011 évi költségvetésében 100.000 Ft-ot
biztosít a II. Működési célú pénzeszköz
átadás 2. Egyéb támogatás „Civil szervezetek, egyéb szervek támogatása” cím terhére. A pénzátadási megállapodás aláírásra
került, az összeg utalása megtörtént.
––––––––––––––––––––––––––––––––
58/2011. (V.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Kővágóörsi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület részére – a település tűzés katasztrófahelyzet felszámolásához –
50.000 Ft-t támogatást biztosít 2011. évi
költségvetésében a II. Működési célú pénzeszköz átadás 2. Egyéb támogatások „Civil
szervezetek, egyéb szervek támogatása” cím
terhére. A pénzátadási megállapodás aláírásra került, az összeg utalása megtörtént.
––––––––––––––––––––––––––––––––
59/2011. (V.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Tapolca Polgári
Védelmi Iroda részére – a polgári védelmi
feladatok színvonalas, a lakosság érdekét
szolgáló ellátása érdekében 20.000 Ft
támogatást biztosít 2011. évi költségvetésében a II. Működési célú pénzeszköz átadás
2. Egyéb támogatás „Civil szervezetek,
egyéb szervek támogatása” cím alatt. A
pénzátadási megállapodás aláírásra került,
az összeg utalása megtörtént.
––––––––––––––––––––––––––––––––
60/2011. (V.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Mentő Szervezet „04 Alapítvány” részére –
feladataik minél szakszerűbb, a lakosság
érdekét szolgáló ellátása érdekében 20.000 Ft támogatást biztosít 2011. évi
költségvetésében a II. Működési célú pénzeszköz átadás 2. Egyéb támogatás „Civil
szervezetek, egyéb szervek támogatása”
cím alatt. A pénzátadási megállapodás aláírásra került, az összeg utalása megtörtént.
––––––––––––––––––––––––––––––––
68/2011. (VI.20.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
936/1 hrsz-ú úton, a kedvezőbb árajánlatot
adó Elektro-Csali Kft kivitelezésében, 630
000 Ft + áfa vállalási díjon, az út tényleges
használhatóságát eredményező villanyoszlop csere megvalósuljon. A beruházás 50
%-át, 393 750 Ft-ot az érintett ingatlantulajdonosok előre egyösszegben az önkormányzat részére megfizetik.
A Képviselő-testület felhatalmazása
alapján a polgármester az ingatlantulajdonosokkal a fejlesztésre vonatkozó pénzátadási szerződést, a kivitelezővel a vállalkozási szerződést megkötötte.

Hirdetmény a 2011. évi népszámlálásról:
A 2009. évi CXXXIX. törvény alapján Magyarország területén a 2011. október 1-én
0 órakor fennálló állapot alapulvételével
NÉPSZÁMLÁLÁST kell tartani, amelynek
sikeres végrehajtásához kérjük az Önök
együttműködését.
Az adatfelvételre 2011. október 1-je és
október 31-e között a településen található
lakásokban, lakott üdülőkben, lakott egyéb
lakóegységekben és a közösségi szálláshelyeken kerül sor. A népszámlálás során kérdőívet kell kitölteni a lakóhelyről és mindenkiről, aki ott életvitelszerűen él. Az
adatszolgáltató a népszámlálási kérdőívet
kitöltheti önállóan interneten vagy papíron, valamint a számlálóbiztosnak válaszolva. Az internetes és a papír alapú önkitöltésre 2011. október 1. és 2011. október 16.
között van lehetőség.
Az adatszolgáltatás név nélkül történik
és a válaszadás kötelező, kivéve a nemzetiségre, anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó
kérdéseket. A kitöltött kérdőívek adatai
csak statisztikai célokra használhatók.
A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló,
a személyi igazolvánnyal együtt érvényes
igazolvánnyal rendelkeznek, hivatalos személynek kell tekinteni őket.
Kérjük, hogy akik adatszolgáltatási kötelezettségüknek a fent meghatározott időszak
alatt nem tettek eleget, azok 2011. november 1. és 8. között jelentkezzenek népszámlálási összeírás céljából a lakóegységük szerint illetékes polgármesteri hivatalban.
A népszámlálás sikere mindannyiunk közös érdeke. Ingyenesen hívható telefonszámok: 06-80/200-014, 06-80/200-224
Weblap: http:/www.nepszamlalas.hu
Együttműködésüket köszönjük.
2011. szeptember hó
Tóthné Titz Éva jegyző sk.
mint települési népszámlálási felelős

Veszettség elleni
védőoltás
Értesítem a Tisztelt ebtartókat, hogy a
község területén az ebek veszettség elleni
védőoltására összevezetéses oltást tartok.
Akik a tulajdonukban lévő ebek oltásának
ezen a módon kívánnak eleget tenni, kérem az alábbi helyszínre és időpontra vezessék fel kutyáikat:

szeptember 19. (hétfő)
8.00 órától – 10.00 óráig
A Tóparti Galéria előtt
Összevezetéses eboltás szabályai:
A tulajdonos kötelessége az oltás beadatása minden kutya részére, 3 hónapos kor
után 1 hónapon belül, majd fél éven belül,
ezután minden évben az év lejárta előtt!
Nem oltható be az eb, ha - két héten
belül megharapott valakit, ezért hatósági
megfigyelés alatt áll - betegségre utaló
tünetei vannak.
A félős, nehezen kezelhető, agresszív, támadó kutya csak szájkosárral vezethető fel.
Az összevezetéses oltás csak önálló veszettség elleni vakcinával végezhető. Az összevezetéses oltás helyszínén gyógykezelést végezni nem lehet. Az oltásra az eb oltási
könyvét a tulajdonos köteles magával hozni. Az elveszett, betelt oltási könyveket az
oltás során pótolni kell. Tulajdonoscsere
esetén is új oltási könyvet kell kiállítani.
Az oltás díja:
Féregtelenítés díja:
Új oltási könyv ára:

3.000 Ft/kutya
200 Ft/10 kg
1.000 Ft/db

A veszettség harapással terjedő, halálos
kimenetelű megbetegedés, kérjük idén se
feledkezzen meg kutyája beoltatásáról!
Dr. Szabó Béla sk.
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Tájékoztatás
Tájékoztatom a Lakosságot, hogy Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást – beiskolázási támogatást –
biztosít a létfenntartási gondokkal küzdő
családok általános iskolás és középiskolás
tanulói részére.
A támogatást az a szülő veheti igénybe,
akinek családjában az egy főre jutó nettó
havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja
meg, azaz a 42.750,- Ft-ot, egyedülálló szülő esetén a 200 %-ot, azaz 57.000,- Ft-ot.
A kérelem benyújtásának határideje:
2011. október 14.
További felvilágosítás, illetve a kérelem
nyomtatvány átvehető a Polgármesteri
Hivatal 102. számú irodájában.
Tóthné Titz Éva jegyző
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Ki fizessen a hulladékért!?
A további feldolgozásra alkalmas hulladék
nem szemétnek, hanem értéket képviselő
alapanyagnak tekinthető. A szeméttől való
elkülönítése, gyűjtése és felhasználása
ezért fontos gazdasági érdek lenne.
A településeken, Révfülöpön sem, eddig nem alkalmaztak hatékony megoldást,
s a feladat növekvő költségei az Önkormányzaton kívül egyre inkább a lakosságot
terhelik. Az újabb és újabb rendeletekkel, a
polgárokat érintő ár- és egyéb szabályozásokkal történő különféle rendszerek bevezetése ellenére a várt eredmények eddig elmaradtak. Az okok vizsgálata tanulságos
lenne és külön cikk megírását érdemelné.
Révfülöpön a jelenleg bevezetett rendszer az Önkormányzat és a Probió közötti
szerződésen alapul, s lényegében a polgárok számára kiadott szabályozások a kötelező fizetési és egyéb feltételeket tartalmazzák. Konkrétan, a szemét elszállításáért havonkénti megállapított díjat kell fizetni, míg a plusz szemetet az e célra külön
500 Ft-ért megvásárolható műanyag zsákban szállítja el a Probió. A Probió által nem
megközelíthető ingatlanok tulajdonosai
pedig a szabvány zsákokban gyűjtött szemetet saját maguk, bizonyos időpontokban
a volt ÉDASZ udvarába szállíthatják. A
rendszer tehát a szelektív hulladékgyűjtést
nem biztosítja, hasonlóan a korábbi próbálkozásokhoz.
Nem kapott kellő helyi támogatást az a
szelektív hulladékkezelési koncepció sem,
amely kb. 4 évvel korábban készült. A koncepció lényege, hogy a további feldolgozásra alkalmas hulladékot, (papír, üveg, fém,
műanyag) szelektíven, megfelelő színű műanyag zsákokban gyűjtve, a feladatra vállalkozó cég az ingatlanokról közvetlenül, díjmentesen szállítsa el, munkája ellenértékét
pedig a szelektált hulladékanyagok értékesítésével realizálhatja. Az ingatlantulajdonosoknak csak a nem szelektált, további
feldolgozásra alkalmatlan szemétért kellene szállítási díjat fizetni, ami a gyakorlatban csak kis része az egész mennyiségnek.
A koncepció elfogadtatására Révfülöpön
kívül magasabb szinten is történt kísérlet.
Annak idején Füred polgármestere, a koncepciót jónak tartva megígérte, hogy a
Probiónak átadja. Sajnos a dolog nem az
egyszerű, költségkímélő, a lakosságnak kedvező terv szerint alakult. A koncepció kérdése, szakmai értékelés céljából jelenleg
államtitkári szintre lett felterjesztve.
A vázolt szelektív hulladékkezelési koncepció megvalósítása, a szerző véleménye
szerint, ösztönző lenne az ingatlantulajdonosok körében, mert a hulladék szelektív
gyűjtésével annak értéke tovább növekszik,
ezért a végzett munka fejében jogosan várható ellenszolgáltatás a további feldolgozásban érdekeltek részéről. A cikk címében
feltett kérdésre a válasz tehát egyértelműen az, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékkal kapcsolatosan az ingatlantulajdonoso-

kat semmiféle anyagi, vagy egyéb kötelezettséggel tovább terhelni sem morális,
sem jogi szempontból nem lenne indokolt.
Cikkem megírására Kondor Géza önkormányzati képviselő Révfülöpi Képek júliusi számában megjelent írása inspirált.
Cikkének témái, a hulladék, illetve szemét
települési kezelése és az üdülőtulajdonosokat érintő anomáliák különösen érdekelnek, mert ezekkel a kérdésekkel hosszabb
ideje én is foglalkozom. A Képviselő úr cikke és az abban található észrevételek bizonyos részével és kiinduló alapgondolataival
egyetértek, s ehhez kapcsolódva vázoltam
fel írásom első részében a hulladék kezelésével kapcsolatos véleményemet, gondolataimat és megoldási koncepciómat. Teszem
ezt azért is, mert szeretném a Képviselő úr,
de az érintettek érdeklődését is a más irányú, jobb lehetőségekre ráirányítani, konkrétan a hivatkozott koncepció alkalmazásának újbóli szakmai megvitatására.
A Képviselő úr cikke, annak pozitív gondolatai mellett, több magyarázatra szoruló
kérdést vet fel. Az első ezek között, hogy
polgárként saját véleményét fejti ki, vagy
aláírásának megfelelően képviselőként,
önkormányzati álláspontot képvisel. Különösen az üdülőtulajdonosokkal kapcsolatos észrevételei várnának magyarázatra,
mert tapasztalatom szerint a Testület a helyi polgárok és az üdülőtulajdonosok kapcsolatában az objektivitás és az egyenlő
megítélés elve álláspontot képviseli. A
Képviselő úr cikke ennek a kritériumnak,
egyetértve több üdülőtulajdonos véleményével, nem felel meg, mert indokolatlanul
diszkriminatív és alkalmas a helyiek és az
üdülőtulajdonosok közötti békétlenség szítására. Sajnálatos, mert a cikkből egyébként kiérezhető a Képviselő úr dinamizmusa és tenni akarása, ami reményt nyújt arra,
hogy eredményes testületi tevékenységet
lenne képes folytatni valamennyi révfülöpi
kötődésű polgár és a település érdekében.
A Képviselő úr cikkében felvetett témák
rendkívül fontosak, nincsenek lezárva, fejlesztésük állandóan aktuális, ezért konzultációk rendezését tartanám indokoltnak,
amelyek során a vitatható kérdésekre is feltehetően megnyugtató válaszok születhetnének.
Kiss Zoltán

Válasz...
Kedves Kiss Zoltán Úr!
Megtisztelő számomra, hogy cikkemre
Ön reagál, és különösen jól esik, hogy a téma nagy részében egyetértünk.
Tény, hogy a szelektív hulladék elszállítását enyhén szólva nem sikerült hibapont
nélkül megoldani. A Probio-nak sajnos a
heti egyszeri szállításnál többre - erőfeszítéseink ellenére - nem volt kapacitása. Így
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eleinte vásároltunk még legalább a műanyag palackok számára konténert, de ez
természetesen csak tűzoltásnak bizonyult.
Önkormányzati dolgozók a konténer mellé
rakott hulladékot rendszeresen a telephelyre szállították és ott szelektíven külön konténerekben tárolták, hogy a szelektíven
gyűjtők munkája ne vesszen kárba és nem
utolsó sorban ne az önkormányzatot terhelje a szállítás költsége.
Megoldás mindenképpen a szervezett, rendszeres begyűjtő rendszer kialakítása lesz.
(Nagy előre lépés lenne a palackok már a
háztartásokban történő előzsugorítása.)
A telephelyen történő Probio-s zsákok
befogadásának kísérlete jól vizsgázott.
Tény, hogy vannak még gyerekbetegségek,
de már az is feljődés, hogy az utcára kirakott szemét nagy része is legalább Probio-s
zsákba kerül. Elmondhatjuk, hogy a Kacsajtosi és a Turista utak végén a probléma
teljes egészében megszűnt. A Káli úti buszmegállóban azért még vannak vissza-vissza
térő kuncsaftok, de érzékelhető a javulás.
Kérdésére, miszerint „az üdülőtulajdonosokkal kapcsolatos észrevételeim várnának magyarázatra,” hivatkozhatnék arra,
hogy a cikkben nem is említem meg a nyaraló tulajdonosokat. De nem teszem. Azért
nem, mert tény, hogy a problémák a tavasz
végén jelentkeznek, és már most érzékelhető a javulás. És nem helyi lakos-üdülőtulajdos-turista szembe állításról van szó.
Nem is egyformák a lehetőségeink. Mi, helyiek könnyebben megbírkózunk a feladattal. Itthon vagyunk a szemétszállítási napokon, ismerőseink, szomszédaink beviszik a
kint hagyott kukáinkat. Könnyebben jutunk információhoz, gondoljunk bele, menynyivel több lehetőségünk volt az új lerakási
lehetőség, zsák beszerzések módjának
megismerésére, (ülések, viták, cikkek, hirdetmények, stb.) mint aki csak egy rövid
időt tölt itt, és azonnal elvárjuk, hogy megismerjék az új rendszert.
Az általam írt cikk stílusára visszatérve el
kell ismernem, hogy más, mint az Ön higgadt, kiegyensúlyozottságot sugárzó írása
(i). Mondják, a stílus maga az ember. Nem
bíztatok senkit, hogy én legyek a követendő
példa, de ha kicsit is sikerült elérnem, hogy
kevesebben hagyják az utcán a szemetet, (sikerült!) és ebben kissé „szem/ét/telen”
hangvételű írásom segített, már megérte.
Akit megbántott, mert magára ismert, nem
kérek elnézést. Nem a megosztás, hanem
pont az egyesítés a célom: a jelenleg szemetelők, rendeletekre fittyet hányók (vagy nem
ismerők) táborát szeretném beolvasztani
az ellenpólust képező rendszerető többségbe, lakcímkártyájuktól függetlenül!
Köszönöm mindenkinek, aki él az új lehetőséggel, és remélem, hogy jövőre ez a
probléma már nem is létezik.
Bízva a még jobb megoldások közös kidolgozásában, jó egészséget kíván:
Kondor Géza képviselő
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A fürdőzők
szolgálatában
Idén 4000 sérülést láttak el a vöröskeresztes elsősegélynyújtók a Balatonon
Budapest, 2011. augusztus 22. – Idén közel 4000 alkalommal volt szükség a vöröskeresztes elsősegélynyújtók segítségére a Balaton partján. Július 1. és augusztus 21. között összesen 403 fiatal teljesített elsősegélynyújtó szolgálatot a Balaton körül. 2007 óta közel 16 ezer sérülést
láttak el szakszerűen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei.
Napszúrás, rovarcsípés, horzsolás, és
ezekhez hasonló, kisebb sérüléseket kellett a legtöbb esetben ellátniuk az elsősegélynyújtó fiataloknak. Ezen a nyáron a
közel 4000 sérülésből 55 esethez hívtak
mentőt az önkéntesek. A Magyar Vöröskereszt idén ötödik alkalommal indította
el Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatát
(BESZ) 18 Balaton-parti település összesen 27 – strandján, július 1-je és augusztus 21. között. A főszezonban közel
400 önkéntes, naponta délelőtt 10 és este
6 óra között teljesített elsősegélynyújtó
szolgálatot a programban résztvevő balatoni strandokon.

Fotó: Vöröskereszt

A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat
fiataljai 2007-ben több mint 2600, 2008ban közel háromezer, 2009-ben közel
négyezer, 2010-ben több mint 2500 sérülést láttak el szakszerűen. Az elmúlt évek
alatt kétszer történt közvetlen életmentő
beavatkozás. Idén is volt defibrillátor az
elsősegélynyújtó fiataloknál, de ezen a
nyáron szerencsére nem volt szükség az
eszköz használatára.
Az idei Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat szezonnyitóján mutatták be azt az
alkalmazást is, melynek segítségével a
strandolók pontos információt kaphattak
a Magyar Vöröskereszt elsősegélynyújtó
pontjairól.
A szolgálat indító-sajtótájékoztatójára
Balatonlellén került sor, ahol a Vöröskereszt alkalmi elsősegélynyújtó csapatának
tagjai Wolf Kati énekesnő, Kozmann
György olimpikon kenus és Kőváry Barna
autóversenyző voltak. Az ismert és elismert közszereplők segítségével két lehetséges strandbalesetet és annak szakszerű
ellátását, valamint a defibrillátor helyes
alkalmazását mutatta be a Magyar Vöröskereszt. Magyar Vöröskereszt Sajtóiroda

Pályázati felhívás

a felsőoktatási intézményekben tanuló
fiatalok részére nyújtható
ösztöndíj támogatás odaítélése céljából
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat az
alábbi pályázati felhívást teszi közzé.
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
ösztöndíjat adományoz a felsőoktatási intézményben tanuló azon fiatalok részére,
akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:
Ösztöndíjban részesülhet az a pályázó,
aki
a) legalább 3 éve állandó lakóhellyel rendelkezik Révfülöpön,
b) az ország bármely, államilag elismert
felsőfokú oktatási intézményén nappali
tagozaton első diplomáját szerzi,
c) családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 300 %-át,
d) életkora a pályázat benyújtatásakor
nem éri el a 25. életévet.
e) a pályázónak és a vele együtt élő tartásra köteles hozzátartozóinak az önkormányzat felé adótartozása nincs.
Nem részesíthető ösztöndíjban az a felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgató, aki az elbírálást megelőző félévben bármely oktatott tantárgyból
elégtelen vizsgaeredménnyel zárta a félévet.
A pályázat elbírálásakor előnyt élvez, aki
szakterületén kutatómunkában vesz részt,
tudományos publikációval rendelkezik.
Az ösztöndíj odaítélése tanulmányi félévre történik.
Első évfolyamos hallgatók esetén ösztöndíj az első évfolyam második félévétől kerül biztosításra.
A pályázathoz mellékelni kell:
• a tanulmányok folytatását, valamint az
eredményes félévet igazoló dokumentumokat;
• jövedelmi és vagyoni körülményekre
vonatkozó nyilatkozatot, illetve azokat igazoló dokumentumokat;
• a pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt érdeklődési területeire, illetve tanulmányi elképzeléseire is kiterjedő önéletrajzot.
A pályázati adatlap, valamint a hozzákapcsolódó jövedelem és vagyonnyilatkozat nyomtatványok a Polgármesteri Hivatalban (emelet 208. szoba) ügyfélfogadási
időben átvehetők, vagy letölthető a település weblapjáról (www.revfulop.hu) Polgármesteri Hivatal/Letölthető nyomtatványok/Felsőfokú tanulmányokat támogató
ösztöndíj íránti pályázat.
A pályázat benyújtási határideje: 2011.
október 14-ig beérkezőleg.
A pályázatokat az Oktatási, Szociális és
Kulturális Bizottság a 2011. október 18-i
ülésén bírálja el.
Részletesebb információ a település
Jegyzőjétől (személyesen, vagy a 87/563331 telefonszámon) kérhető.
Tóthné Titz Éva jegyző
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Folytatás az 1. oldalról...

Hogyan tovább
Globe Színház?
Mrozek „Mulatság” darabjajának rekeszizmokat sajdító élménye, Rátóti Zoltán
kedves önálló estje a „Bogyósgyümölcskertész fia” címmel, mely a hetvenes-nyolcvanas évek emlékeit ébresztették újra bennünk, Hobó felejthetetlen estje, (szuggesztív személyisége szinte sokkolta a közönséget) és a záró esten a Beregszászi színház
"Liliomfi” előadásával felejthetetlen élményt nyújtott a szép számú közönségnek
az idilli környezetben.
És most hogyan tovább?
Képviselő testületünk szeptember 5-i
ülésén érvényesnek nyilvánította a Sárkány
Sándor által a Globe színház megvalósítására benyújtott pályázatát és felkérte a
Polgármester urat a keretszerződés előkészítésére. Hogy addig is haladhassanak a
dolgok, a testületi döntés biztosítja a lehetőséget a tervezési és építést előkészítő
munkák megkezdéséhez.
Ezzel sokunk álma látszik megvalósulni.
De a munka oroszlán része csak most következik!
Ez a szerződés nagy felelősség, előkészítése nagy odafigyelést igényel mindkét fél
részéről.
Elértünk addig a pontig, ahonnan a
továbblépéshez a lelkesedés önmagában
már nem elég. Kell, hogy ez a sikertörténetnek induló kezdeményezés megvalósuljon, de továbbra is szem előtt tartva településünk érdekeit, és minden apró részletre
oda kell figyelnünk, hogy valóban színház,
és ne légvár épüljön.
Kedves Sándor, szívből kívánom, hogy
így legyen. De addig is ne vedd bizalmatlanságnak, hivatali kukacoskodásnak, ha
olyan indiszkrét kérdéseket vagyunk kénytelenek feltenni, hogy mégis mi a tervezett
ütemterved, esetleg garanciákat tervezünk
beépíteni ingatlanunk védelmében. Mert
légy erős, lesznek ilyenek jócskán! És ki
kell teríteni a lapokat, üzleti terveket,
egyéb bürokratikusnak tűnő anyagot leszünk kénytelenek kérni tőletek. Ha belevágunk, sokat fogunk vitatkozni. Még mi
ketten is, ami ugye valószínűtlennek tűnik
eddigi kapcsolatunk alapján? Tudom, Ti
művészek érzékeny emberek vagytok. De
hidd el, mi is, és azok a képviselő társaim is,
akiknek esetleg más a véleményük.
És sértődött embereknek nagyon nehéz
napi munkakapcsolatban együttműködni,
márpedig, ha beindul a projekt, együttműködésre leszünk ítélve!
Tehát, fel a fejjel, (ellentétben a legtöbb
Shakespear-i darabbal, ahol többnyire inkább a „le a fejjel” dominál...). Mi letettük
a voksot melletted, most Te jössz! Segítünk, de úgy, hogy közben gondolunk azokra is, akik mellettünk tették le a voksot!
Kondor Géza képviselő
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Köszönet az összetartozás öröméért

P. Tófeji Valéria

Révfülöp
800.
születésnapjára

Fotó: Herceg

Századok repültek el a Balaton felett!
Egy kis halászfalu itt nagy idők tanúja lett.
Felküzdötte magát sok szorgos kéz a révig,
épített a Káli-medence nyugati pereméig.
Fülöp-hegyi nedűből a hordók megteltek,
halász, szőlőfürt, vessző címerébe kövültek.
A huszadik század hozott éltető irányt:
kikötőt, strandot, sétányt, Raffay-Békakirályt.
Írók, költők tollára települt sok emlék,
festők vásznaira remek művészeti termék.
Ha ma a kék víz felett bolyong a kósza szél,
a természetről mindent susogva el-elbeszél.
Ha szürke köddunna ül az azúr tó fölött,
lassan eltűnik az őrködő Fülöp-hegy mögött.
Ha angyalarcú az ezüst halat rejtő tó,
néha-néha haragos, akkor is megindító.
Ha nyarat zizegnek a partmenti bokrok, fák,
halakat leső horgász holdkóros csodákra vár.
Kibicek a parton, átúszók a hűs vízben,
sétálók a mólón elmerülnek emlékekben.
Új évszázad indul most, biztos, hogy nélkülünk.
Jönnek-e majd, akik megjegyzik: odaérkeztünk?!
Tér- és időmetszet összeköt múltat, jövőt.
Vajon lehet-e tervezni boldog jövőidőt?
Jó lenne verset írni szépet, oly komolyat,
hogy száz év múlva is az olvasó beleborzad!
Szép lenne látni, hogy akkor divat lesz a jó,
és valutaértékű az igazi, emberi szó!
Jó lenne csodálni a fénylő csillagokat,
amelyek boldog emberi lelkekben ragyognak!
Látni azt, hogy az arcok egymásra derülnek,
fészekvirrasztó anyák gyermekeket szülnek!
Közösségteremtő erővel megóvni minden jót:
a hitet, a lelkesedést, az emberhez méltót!
Ez a jövőkép felgyújtja ma lelkünkben a fényt,
az igent bólintó mozdulat pedig egy új reményt!
Pápa-Révfülöp, 2011. június 27.

Sokan szeretünk Révfülöpön élni.
Imád-juk a Fülöp hegyről vízpartunkra szaladó utcáinkat, a kertjeinkből
látható Balatont és túlpartjának boglári-fonyódi lankáit. Dagad a keblünk, amikor vendégeink ódákat zengnek nyolcszáz éves településünk mediterránba hajló természeti csodáiról,
sejtelmes templom romjainkról, no
meg tavasz idején megélt mindennapjainkról.
Ez évi rügyfakadáskor egy eddig soha nem ismert drukkolós-izgalom hatotta át mindennapjainkat. Sejtettük,
hogy az MTV több mint két hónapra
„kitelepül” hozzánk és mólónkról egyenesben sugározza a Balatoni Nyár naponta két órás műsorát.
Ma már elmondhatjuk: voltak kételyeink. Hallottunk biztató és aggasztó
híreket a szóban forgó kitelepülésről a
restiben, a fodrászoknál, a fűszereseknél és más pletyis fórumokon.
Drukkos, összetartozásukat erősítő,
mindennapjainkra gyógyírként hatott
az MTV sajtótájékoztatóján elhangzott bejelentés, a Balatoni Nyár című
műsort Révfülöpről közvetítik. Egyenes adásban! Az akkori lokálpatriótai
mámorunk leírhatatlan, feledhetetlen.
Ránk szakadt a valósággá vált öröm két nyári hónapunk mindennapján az
MTV és más médiumok is Révfülöpöt
zengik. Milliónyi néző láthatja, hogy
milyen csodás tájon élünk. Irigyelhetik
elegánsan felújított kikötőnket és az
ott horgászó cicát. Attól kezdve még
hattyújaink is megtanultak peckesebben ringani-úszni. Mondta is egyik
piaci polgárunk: „....erre vártunk nyócszáz rügypattanás óta”.
Nagyközségünk apraja-nagyja tudta, hogy a TV műsor okán minden korábbinál többen memorizálják Révfülöpöt. Számunkra ez volt a legfontosabb!
Elméláztunk azon is, hogy ki mindenki küzdött e sikerért. Kinek. kiknek köszönhetjük örömünket? A mélázók gyorsan megegyeztek: Kálomista

Gáborunk, Pupos Norbertünk, Kondor
Gézánk nevében. Köszönet nékik és
képviselő testületünk egészének is.
Nagyon-nagyon sokat tettek Révfülöpért!
Az élet már csak ilyen. Hatvanegy
nap után vége a Balatoni Nyárnak.
Nem akarunk kritikusi színben tetszelegni, de büszkék vagyunk arra, hogy
az innen sugárzott adásokban nem
tombolt a horror. Nem voltak nézőket
detronizáló szerkesztői fondorlatok.
Nem kellett átkapcsolással menekülni
az adás költség minimalizálása miatti
unalmas ismétlések elől! Megkíméltek
minket a celebek untató handabandájától is!
Szíves örömmel néztük-hallgattuk
az igényes alkotó szerkesztői lelemény
okán Révfülöpre riportalanyként érkező - tudásukat nemegyszer szenvedéssel megváltó - művészeket, tudósokat, zenészeket, nótásokat, sportembereket és hobbystákat. Nagyszerű érzés volt a parádés kisfilmeket nézve
bebarangolni a Balaton környék csodás városait, falvait és tanyányi településeit. Megismerhettük számtalan példaértékű, küzdelmes élet utat.
Nem egy operatőri képsor miatt figyeltek fel országszerte csodás révfülöpi környezetünkre. A műsorvezető
párosoknak nemcsak adásközben voltunk drukkerei, de láttuk őket bringázni, keszegezni és lángosozni. Kellemes emberek.
A megkülönbözhetett tisztelet és
köszönet szóljon Bakos Katalinnak,
Gazsó L. Ferencnek és Böszörményi
Lászlónak azért a Révfülöpért felelősséget vállaló döntésért, melynek következtében vendéglátó házigazdái lehettünk a legnagyobb nézettségű, minden rivális csatornát megelőző Balatoni Nyárnak. Megtiszteltetés lenne
számunkra, ha jövőre is a Balatoni
Nyár vendéglátói lehetnénk.
A műsorhoz tartozó beszélgetéseket
összegezte:
Ruza József

Révfülöpi Képek
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 700 példányban
Tördelõszereksztõ: Péczer Márk
(Ingyenes kiadvány) Lapzárta: szeptember 25.
Szerk. biz. ülés 2011. szeptember 27. 17 óra; Megjelenik havonta.

Fotó: Kannacher
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Az államalapítás, az új kenyér ünnepe

Fotó: Herceg

Ünnepeink révén, Szent István napja
révén van lehetőségünk hátra nézni, és
ilyenkor van lehetőségünk előre tekintenünk is. Foglalkoznunk kell magunkkal,
településünkkel, jövőnkkel, de nem öncélúan, hanem sorsunk, közösségeink, településünk, nemzetünk javára.

ha keményen dolgozunk érte. Szép hagyományunk - mondta befejezésül a polgármester -, hogy ilyenkor megszegjük és megízleljük az új kenyeret, mely reményünket jelzi,
a bizakodást, hogy jövőre is lesz kenyerünk.
A révfülöpi hagyományok szerint az
augusztus 20-i ünnepség alkalmával adják
át a Villa Filip Érdemrendet, melyet idén
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
határozatával Simonné Lakosi Erzsébet
volt révfülöpi lakosnak adományoztak
eredményes településfejlesztési, pénzügyi,
helyi közéleti és civil szervezetek munkájában végzett önzetlen tevékenységéért. A
posztumusz kitüntetést Simon László vette
át Miklós Tamás polgármestertől.
Az új kenyér megszentelésének és megáldásának szertartását Csizmazia Sándor
plébános végezte. Az „Ezer éves rege”
című műsorral zárult az ünnepség, amely
felelevenítette a nemzetté válás és a nyelvfejlődés ezredévének állomásait Búzás
Csaba énekes-gitáros és Szentirmai Edit
előadóművész tolmácsolásában.
Ky

Simonné Lakosi Erzsébet

Fotó: Herceg

A Balatoni Nyár adásai a televízió
képernyőjén bemutatták az elődeink által
választott táj szépségét, településünk és
vidékünk évezredes múltját, értékeit,
különlegességeit, mai életét.
A Szent Istváni mű példája pedig rámutat arra, hogy hosszú távon gondolkodva,
felelősséget vállalva kell a jelent formálnunk, lépéseket megtennünk, döntéseket
meghoznunk, akár népszerűtlenség árán is.
A mai nap Szent István királyunk emléknapja mellett, a Szent Korona, az új kenyér
ünnepnapja is. Szimbolikus jelentése van
annak, hogy Szent István ünnepe, az államalapítás ünnepe egybe esik az aratás végével, és az új kenyeret is ekkor ünnepelhetjük. A kenyér a magyar ember számára
mindig is az életet és az otthont jelentette.
Azzal, ahogyan nemzetiszín szalaggal átkötött kenyérrel ünnepelünk, kifejezzük,
hogy a haza és az élet összekapcsolódik.
De sosem szabad elfelejtenünk azt, hogy
aratni csak akkor lehet, ha előtte vetettünk,
ha a földbe hullott magot féltőn vigyázzuk,

Tapolcán született 1963. október 4-én.
A veszprémi Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett. Érettségi után
okleveles mérlegképes könyvelői szakképesítést, majd a Kodolányi János Főiskolán gazdálkodási szakon közgazdász végzettséget szerzett. Ezt követően adótanácsadó, okleveles közbeszerzési referens
képesítést is megszerezte. Utolsó munkahelye a Balatonszepezdi önkormányzatnál volt, ahol pénzügyi főtanácsosként
tevékenykedett.
Révfülöp nagyközség Képviselő-testületének 2006-2010-ig volt tagja, ezen idő
alatt ellátta a képviselő-testület Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság Elnöki teendőit is.
Eredményes szakmai és helyi vállalkozói munkája mellett Révfülöp nagyközség
társadalmi közéletében aktív, példamutató és eredményes tevékenységet végzett.
Több helyi civil szervezet létrehozásának kezdeményezője, alapító tagja. Aktív
vezetői és szakmai munkájával tevőlegesen részt vett: a Gázló Környezet és Természetvédő Egyesület, a Révfülöpi Honismereti Egyesület, a Révfülöpi Polgárőr
Egyesület, a Révfülöpi Magyar-Finn Baráti Társaság, a Révfülöpi Fürdőegyesület, és a Vállalkozók Egyesületének munkájában.
Férjével, Simon Lászlóval 1985-ben
kötöttek házasságot, két gyermekük született Dávid és László. Simonné Lakosi
Erzsébet 2010. december 19-én hunyt el.
A helyi közéleti és civil szervezetek
munkájában végzett önzetlen tevékenysége, hivatásszeretete, embersége, munkabírása példaértékű mindannyiunk számára.
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„ Ha élet zengi be az iskolát,
Az élet is derűs iskola lesz...”

Évfordulók, változások
jegyében
Tanévnyitó a Révfülöpi Általános Iskolában
A leghosszabb szünidő is véget ér egyszer, a diákok legnagyobb sajnálatára. A
himnusz együttes eléneklésével kezdődött
az ünnepély, majd Németh László igazgató
úr szólt a megjelent vendégekhez, szülőkhöz és tanulókhoz.
Tájékoztatást adott a nyári szünetben
lezajlott versenyekről, táborokról. Mint
minden évben, köszöntötte az iskola legkisebb, legfrissebb diákjait, az elsősöket, és a
korelnök nagyokat, a nyolcadikosokat.
Mindkét korosztályhoz szólt egy kis történet, amely még a legizgőbb-mozgóbb gyerekek figyelmét is felkeltette. Felhívta a
figyelmet a tanulás fontosságára, a rendszeres munkára. Jelezte, hogy ez a tanév
amellett, hogy az iskolaalapítás 90. évfordulóját ünnepeljük, azontúl az előrevetített
oktatásügyi változások miatt is tennivalókban bővelkedő év lesz. Elmondta, hogy a
nevelőtestület állandó létszáma változatlan, az óraadók köre bővült, az ének-zene
tantárgyat ebben a tanévben Ugrin
Kornélia tanítja.

Fotó: Iskola

Az igazgatói beszédet követően a második osztályosok (Bakos Balázs, Bódis
Attila, Boros Szandra, Czakó Luca, Pálffy
Bianka) Blázsi Ibolya tanító néni vezetésével kedves, hangulatos műsorral köszöntötték az 1. osztályosokat. Majd Borbélyné
Dégi Katalin tanító néni és a 4. osztályosok
az immár ugyancsak hagyományos édesség
tölcsérrel ajándékozták meg a legkisebbeket.
A ünnepély után kezdetét vette a
2011/2012. tanév. Az első nap kevés tanulással, élmények mesélésével zajlott.
Egyetlen gyerek sem volt szomorú ezen a
szép, nyáriasan meleg szeptemberi napon.
Iván Katalin
Tisztelt Olvasók!
A Révfülöpi Képekben elhelyezhetik
hirdetéseiket az Önök által meghatározott formában és méretben. A teljes
(A4) oldalnyi belső (egy vagy kétszínes)
reklámfelület ára bruttó 30 000,-Ft/megjelenés, a méret csökkenésével arányosan csökken a fizetendő díj mértéke is.
Apróhirdetést 20 szóig teszünk közzé
1000 forintos áron.
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IV. Révfülöpi Zenei Napok
Zenekara, Török Ádám és a kis Mini (a
legendás együttest 1968-ban alapította
Török Ádám, a Mini a magyar progresszív
rock-blues talán legismertebb és legsikere-

Kodály Zoltán szerint „lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi (…)
azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja
végig élete útját, mintha sivatagon menne
át, hanem virágos réteken.”

Fotó: Herceg

Fotó: Kannacher

Demeter Dodo és Barátai
Az idei évben negyedik alkalommal
került megrendezésre augusztus 4-7-ig a
Révfülöpi Zenei Napok rendezvénysorozat, mely évről évre egyre rangosabb eseménysorozattá vált településünkön. A rendezvény ötletgazdája 2008. nyarán Kovács
Pepi Péter volt, aki azóta is igen jelentős
szerepet vállal a megvalósításban.

Gravefruit Sound
Egy kicsit pipa voltam, de aztán a zenélésben elillant ez a rossz érzés. Sokszor hívtam
Rékát, aranyos párodat, de sem ő, sem a
barátok nem tudtak Rólad semmit. Te nem
voltál megbízhatatlan, ezért értetlenül álltam a hallgatásoddal szemben.”

Fotó: Kannacher

Round Nine Zenekar
sebb együttese, pályafutásuk kezdetén
sokat koncerteztek Badacsonyban), a
Gravefruit Sound és a Living Blues Project
zenekar.

Fotó: Kannacher

IV. Révfülöpi Zenei Napok

Fotó: Kannacher

Felkai Jam
Az ez évi Zenei Napok- mint késő este
tudtuk meg-, tragédiával kezdődött. A
Felkai Jam zenekar nagysikerű koncertjét
vendég basszusgitárossal – aki az ország
egyik legjobbja (Sáfár József, P. Box) – játszotta végig, mert állandó tagjuk nem
jelent meg. Idézet Felkai Miklóstól Kepes
Róbertnek, az egykori tagnak: „Tudod,
hogy 4-én buli volt. Végre az eredeti felállásban nyomtuk volna, de nem jött össze.

A koncert után, este 10 óra körül jött a
tragikus hír, Ő már nincs többé közöttünk.
Mi, akik ott és akkor megtudtuk, tragédiaként éltük meg. Együtt érzünk szeretteivel…
A négy nap alatt vendégünk volt a
Round Nine Zenekar (énekesnője Hajagos
Andrea, aki korábban a Magyar Televíziónál dolgozott, 2011-től a Duna Televízió
csapatát erősíti), a helyi kötődésű Demeter
László és Barátai, a népzenei elemekre
épülő, de modern hangzású zenét játszó
Folkfusion Band, Takáts Eszter és

Fotó: Kannacher

Fotó: Herceg

Folkfusion Band

Living Blues Project
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Fotó: Kannacher

Török Ádám
A rendezvényünkön fellépő zenekarok
az ország legnagyobb fesztiváljain vesznek
részt, akik eljöttek, élvezhették előadásaikat.
Kodály idézettel kezdtem, azzal is fejezném be:
„Teljes lelki élet zene nélkül nincs.
Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a
zene világít be.”
„Legyen a zene mindenkié”
P.Zs.
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Zene

Fotó: Kristó

Az öreg-ifjú örökifjú Révfülöpön (ahogy a
800 éves évforduló elején februárban neveztük) sokféle zene megfér, akár előállításának módját, stílusát, korszakait stb.
vesszük is számba.
A zene azonban mindettől függetlenül az
emberi lét része, örömet szerez, gyönyörködtet, nemzetközi. Az elmúlt hetekben
bőven volt benne részünk. Csak néhány
eseményt szeretnék említeni. Kovács Pepi
segédletével teltek pl. IV. Révfülöpi Zenei
Napok augusztus 4-7-én neves együttesek
részvételével a zene un. könnyebb műfajait
képviselve. Az un. nehezebb műfajok – bár
ezt semmiképp nem lehet így titulálni –
képviselve voltak, más szóval a klasszikus
zene. Ez sem jó kifejezés, mert ma már az
afro-amerikai eredetű jazz is lehet klasszikus. Csak néhány eseményt szeretnék említeni, pl. július 16.-án Müller Ilona jótékonysági zongorahangversenyét az evangélikus
templomban. Ilike, Révfülöp szülötte művésztanár, zongorajátékával varázsolt el bennünket. Műsorán az „Éjszaka zenéi” hangzottak el: Bach, Debussi, Liszt, Chopin stb.
Még aznap az esti szentmise után a katolikus templomban adott hangversenyt a
Koncz család. Koncz Tamás díszpolgárunk,
a család minden tagja művészi muzsikus:
ének, orgona, fuvola, cselló, hegedű. A csapat kiegészült egy kedves bécsi hegedűs
lánnyal, és örömünkre együtt zenélt. A langyos júliusi estében szívet-lelket gyönyörködtető műsort hoztak: Hayden, Bach,
Schubert stb. Leginkább Kodály csellóra írt

szonátája fogott meg Koncz Stephan előadásában. Rendkívüli teljesítmény volt.
Szép zenével töltekeztünk ezen a napon.
Egy hét múlva a Villa Filip Napok keretében több zenei esemény is volt, a Four
Bones harsona kvartett estéjét említeném.
A reneszánsz fanfár beköszöntőtől korunk
harsonára írt vagy átdolgozott művéig átfogó műsoruk igazán különleges volt. Habár
az evangélikus templom jó befogadója a
hangversenyeknek, ekkora zengedelem
számára kevésnek tűnt, a bibliai Jerikó falai jutottak eszünkbe. Július 30-án pedig
újabb hangverseny élményben volt részünk
szintén az evangélikus templomban az
Albinoni Kamarazenekar játéka által
Zsigmond Balassa vezényletével. Ők már
július 17-én is jártak itt. A templombúcsú
alkalmával a katolikus templomban adtak
hangversenyt, megismertetve bennünket a
XVIII. századi barokk lélek simogató többszólamúságával, az egymásba ölelkező dallamok világával: Albinoni, Pergolesi, Vivaldi műveivel és az ún. templomi szonáta
mibenlétével. S végül mivel az emberi hang
a legtökéletesebb hangszer, ugyan azt is
lehet rosszul és rosszra használni, kórust is
említenék. Véletlenül csöppentünk bele az
Evangélikus Oktatási Központban a harsonások után egy tiszta hangú, lelkes fiatalokból álló együttes műsorába, Gospel és spirituale műveket énekeltek. A hallgatóságot is
megénekeltették. „Énekeljetek az Úr-nak
új éneket!” – mondja a zsoltár. Kár lett
volna kimaradni belőle, bár ugyanekkor
volt a Mediawave Népzenei Műhely koncertje, de a népszerű szólás szerint „egy…
csak egy lovat lehet megülni!”
Mi, az Őszirózsák nyugdíjas énekesei is
kivettük részünket a 800. év zenés megünnepléséből. A Szigeti XIII. századi romtemplomban, több évszázad elteltével újra bemutatott szentmisén, a Villa Filip Napok
megnyitóján, majd augusztus 6-án a Természetvédelem -Vadászat Kiállítás megnyitóján is hallattuk szerény hangunkat.
Kristó Judit nyugdíjas kórustag

Tisztelt olvasó!
Amennyiben úgy érzi, közérdeklődésre számot tartó mondanivalója, javaslata, kérdése van írja meg és küldje el nekünk (kizárólag géppel készült írásokat veszünk át).
Bárkitől elfogadunk közlésre alkalmas cikket, abban az esetben is, ha mondandójával nem mindenben értünk egyet. Helyi közéleti fórumot kívánunk ily módon biztosítani a különböző véleményeknek.
A beküldött írásokon tartalmilag nem változtatunk, viszont a nyelvi, helyesírási hibákat kijavítjuk. Nem közlünk rasszista, kirekesztő, gyűlöletkeltésre alkalmas, a jó ízlést
és az alapvető emberi jogokat sértő, vagy
trágár írásokat. Kéziratot nem őrzünk meg
és nem küldünk vissza. Köszönjük olvasóinknak, hogy figyelemmel kísérik munkán-

kat, köszönjük a gratulációkat és a felajánlásokat. Olvasói javaslatra lehetővé tesszük,
hogy a Révfülöpi Képek megjelenését önkéntes támogatásukkal elősegítni tudják.
Kérjük, a közlemény rovatban feltétlenül
jelöljék meg a jogcímet: „Révfülöpi Képek” Megrendeléseiket személyesen leadhatják a könyvtárban, vagy e-mailben elküldhetik konyvtar@revfulop.hu címre.
Számlázás a könyvtárban (utalási számlaszám: OTP Bank NyRT. Tapolca1174805215427580. Kérjük, a közlemény rovatban
feltétlenül jelöljék meg a jogcímet: „Révfülöpi Képek Hirdetés”). A megrendelést
csak a megjelenés előtt kifizetett hirdetések esetében tekintjük elfogadottnak.
Tisztelettel: Kalmár György szerkesztő
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Révfülöp és
Németh László
Kettős évforduló
Németh László 110 évvel ezelőtt, 1901ben született. Emlékét tisztelgőn idézzük.
85 évvel ezelőtt Révfülöpön járt. Emlékező sorai és költeménye: „1926 júliusában Révfülöpre hívja meg apámat házi
tanítványának ügyvéd apja, s vele megy a
másállapotos asszony is. Egy-két napra,
rendelőmtől elszakadva én is meglátogatom őket. Viharos napok után egy szép
alkonyattal a Badacsony irányába teszünk kis kettős sétát, ezt őrzi az alábbi
vers, amelynek volt második fele is.
Balatoni est
Áll a szív, nincsen rajt fodor.
Nézd, a Balaton is megállt.
Homlokát tördelő kézzel
Hét nap és hét éjjel futott
Somogy és Zala közt s most pihen.
Esőpajzsát a Badacsony
Lebocsátja. Bazalt fején
Fölszakadt forradás vérzik.
Nagy, lelőtt, alkonyati nap
Szór vállára piros toll-pihét.
Indahintán a kő fölött
A vadborsó leng és kacag.
Hadd hintázzék a bolondos.
Úgyis aludni kergeti
A mord nevelőnő; az Éj.
Vihar után és éj előtt
Percnyi hintázás, béke, csók:
Tán ez a boldogság, édes,
Elébb a kívánság cibált.
Egy sóhaj s az árvaság sajog.
Láz és magány az életem,
De ma meghat az alkonyat.
Áll a tó, tiszta az ember
Jer, borulj rám s bontsd sátorul
Nyugodalmam fölé a hajad.”
Szabadjon megjegyezni, hogy Németh
László sok szép verssel is megörvendezteti olvasóit.
Tudomásom szerint kedves településünkön, Révfülöpön még nem neveztek
el közterületet Németh Lászlóról.
Kérem, állítsanak ily módon is emléket.
Köszönöm!
Dr. Vértes László
a Németh László Társaság
alapító, vezetőségi tagja
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Színvonal a művészetoktatásban
A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 2010 elején
az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében (TÁMOP 3.4.3.-08/02) vissza
nem térítendő európai uniós támogatást
nyert el a „Színvonal a művészetoktatásban, színvonal a tehetséggondozásban”
című másfél éves projekt megvalósítására.
Az intézmény pedagógusai továbbképzések keretében készültek fel a vállalt feladatokra. A program kiterjesztéseként
a kistérség pedagógusai neves előadók
(dr. Balogh László egyetemi tanár, dr.
Herskovits Mária, dr. Heimann Ilona docensek, Bajor Péter, Kormos Dénes fejlesztők) segítségével ismerhették meg a tehetséggondozás lehetőségeit, fontosságát. A
művészeti iskola a tapolcai kistérségben

tehetségfeltáró-azonosító és tehetséggondozó programokat (pályázatok, versenyek,
tehetségnapok, tehetségműhelyek, alkotó
táborokat) valósított meg. Kistérségi rendezvényeken ismertette a tehetséggondozás fontosságát a szülők és az érdeklődők
számára, nemzetközi és országos fórumokon bemutatta eredményeit. Két kiadványa
az ország minden művészetoktatási intézményébe eljutott. A program 2011. július
30-án zárult, de még öt évig folyamatos
lesz a legmeghatározóbb elemek fenntartása. A vállalt tevékenység eredményeként az
intézmény társadalmi és szakmai elismertsége nőtt.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Baranyai Zoltánné

Révfülöp
régi képeslapokon
Antikváriumban balatoni képeslevelezőlapokat kerestem. Révfülöpről kettőt találtam. Ezeket bemutatom és természetesen
eljuttatom a helytörténeti gyűjteménybe.
1. Álló téglalap, szép parti fasor. A szöveg: Révfülöp Sziget-fürdőhöz vezető
sétány. A hátoldalon nyomtatva: Brandl
Lajos fűszer- és csemegekereskedő,
Révfülöp. Monostory György Budapest,
IX. Lónyai utca 12. Révfülöpön adták föl
1929. december 30-án, Budapestre. A postabélyeg 8 filléres!!

2. Fekvő téglalap, a partkörnyék a víz
felől nézve. A hátoldalon nyomtatva:
Üdvözlet Révfülöpről. Képzőművészeti
Alap Kiadóvállalata, Budapest. Ára 1 Ft
(!!). Révfülöpön adták föl 20 filléres (!!)
bélyeggel Budapestre 1957. július 12-én.

Megjelent Révfülöp település
800 éves évfordulója alkalmából
2011 júniusában.
Megrendelhető a www.kepeslaposkonyvek.hu weboldalon,
valamint a révfülöpi tourinform irodában
(8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8/b. Tel.: 06-87/463-197).
www.kepeslaposkonyvek.hu

www.agendanatura.hu
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Dr. Vértes László
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Egy út állomása

Folytatás az 1. oldalról...
Be akarták mutatni nekik, hogyan élnek
Ők ott a messzeségben, milyen szépséges a
természet minden zordságával együtt,
milyen melegség van az ott élő emberek
szívében.
A Finnországból hazatérő polgárok
pedig meséltek, meséltek, hosszú történeteket élményeikről, a rövid nappalokról, a
szikrázó havas tájakról, a melegségről, az
ezerarcú északról és arról, hogy vissza
akarnak menni. Hogy miért? Nehéz megfogalmazni, mert jó ott, mert szép, mert
nyugalom van, mert békés és természetes,
emberközpontú, ha óriási is.
Ebből, a két település polgárainak akara-

tából alakult ki az a barátság, ami összeköti Sodankylät Révfülöppel. Aki egyszer
már volt kint nem kérdezi miért, mert
egyértelmű, magától értetődő.
Ennek a kötődésnek az eredménye az az
esemény, amelyre ünnepélyes keretek között szeptember 12-én került sor. Révfülöp
és Sodankylä vezetői aláírták a testvértelepülési szerződést, amely hivatalosan is
elismeri a két település polgárainak régi
barátságát és megnyitja az utat a még szorosabb együttműködéshez.
Nagy ünnep ez Révfülöpnek, hiszen az
első külföldi település Sodankylä, amelyik
a jövőre nézve barátságáról és együttműkö-

dési szándékáról biztosítja Községünket.
Hosszú út vezetett idáig, ami sok barátkozással és élménnyel volt kirakva. Reményeink szerint a jövőben még több vendéget fogadhatunk Finnországból és még szélesebb körben ismertethetjük meg Lappföldet a révfülöpi polgárokkal.
Köszönet Mindenkinek, aki eddig részt
vett e kapcsolat ápolásában és a munkában,
amelynek eredményeképpen Révfülöp első testvértelepüléseként üdvözölhetjük a
finnországi Sodankylä-t!
Posch Melinda elnök
Magyar-Finn Baráti Társaság Révfülöp

Egy találkozás története
Az egész úgy kezdődött, hogy Juli megpályázott egy hihetetlenül előnytelen állást
Magyarországon jó pár évvel ezelőtt. Akkoriban ugyanis Németországban élt, ahová még a klasszikus disszidálás módszerével jutott ki a 80-as évek elején. Szülei elvesztése és egy meglehetősen rossz házasság mozgatta a régi otthon irányába, meg
az a tény, hogy legalább önmagának bevallotta azt, amit sorstársai közül sokan nem
tesznek meg. Vagyis, hogy minden fa - bármilyen korú is legyen - megsínyli az átültetést.
Az ő esetében legalábbis a dolog nem
működött, manapság úgy mondják, itthon
szocializálódott, ezért kellőképpen megszenvedte a váltást. A nagy hazatérési elhatározás idejében érettségi előtt álló fia
nyelvtanulás céljából éppen a világ másik
végén tartózkodott egy évre, ami némileg
megkönnyítette döntését.
Első alkalommal, jövőbeli munkaadóival
egy általuk kijelölt, autópálya és főváros közeli szállodában kellett találkoznia. Két idegen úrral, az osztrák és a magyar ügyvezetővel.
Esős júliusi nap volt. A Balatonról indult
kocsival (akkoriban a balatoni nyaraló jelentette a „hazautazás” egyetlen célpontját), kedves barátnője kíséretében, aki
bölcs, tapasztalt, ámde nagyvilági hölgyhöz
méltóan sok, az adott szituációban kevésbé
hasznosítható tanáccsal látta el.
Nagyon szeretett volna kivételesen nem
elkésni, így aztán ő érkezett elsőnek a zuhogó eső ellenére. A szálloda halljában több
gyanús úriemberpáros lődörgött, de valahogy úgy döntött egyik sem az ő embere.
Kevéssel nyolc előtt aztán megjelent két
férfi. Az egyik nagyon vonzó külsejű, fekete, hullámos, zselézett hajú, lezseren elegáns, sportos mozgású férfi volt, fehér,
messziről is nagyon drágának tűnő ingjének ujját lazán felgyűrve hordta. Igazi olaszos szépfiú típus. Csak nem ő lesz a jövőbeli közvetlen főnöke? – kérdezte magában. Nem az ő esete.
A másik urat, egy szigorú, átható tekintetű, konszolidált úriembert a távolságtartás jellemezte leginkább. Miután beazonosították egymást, az urak morózusan a kö-

zeli kávézó foteljei felé terelték Julit, ahol
helyet foglaltak.
Itt kezdődtek számára a meghallgatás viszontagságai. Minden mozzanat megmaradt benne. A probléma ugyanis az volt, hogy
nem sikerült abban a nyavalyás, igen csak
forma tervezett fotelben normálisan elhelyezkedni. Ha előrecsúszott, könyökével
nem érte fel igazán a karfát (pedig igyekezett), aminek következtében úgy nézett ki,
mint aki egy tornaszeren lóg. Ha pedig hátracsúszott, karjait elegánsan ölébe ejtve,
akkor sajnos önkéntelenül folyamatosan
harangozott lábaival, mert hogy nem értek
le a földre. Ráadásul, előző este sikerült
megégetni vasalás közben térdét, és ezt a
billog jellegű sebet sehogy sem lehetett a
szoknya alá rejteni. Bár a pályázati bemutatkozások etikettjének megfelelően, térd
alatt végződő szoknyát viselt, az, a fantasztikus tervezésű fotelben önálló életet kezdett élni.
A két úriember szemmel láthatóan jól szórakozott a designer fotellel vívott küzdelmes
harcon, aztán hamarosan rátértek a lényegre.
Ami az urak számára érthetetlen volt,
mit keres itt egy (feltehetőleg) jól szituált
németországi orvos-feleség, aki Magyarországon egy német fizetés töredékéért állást
kíván vállalni? Magyarul, az urak nem igazán vették őt komolyan. Nem igen gondolhattak mást, minthogy egy elkényeztetett
feleség hóbortos megnyilvánulásáról van
szó. Így aztán döntésük jogos volt, a legjobb
ezt olcsón megúszni. Kapott is egy olyan
fizetésajánlatot, amivel még a Lajtán innen
sem dicsekedett az ember.
A szúrós tekintetű úriember egyébként
minden lehetséges dologról kikérdezte, és
magában jót mulatott a meglepően jó referenciákon, a tanult német precizitással öszszeállított pályázati anyagon, ami - Magyarországon szokatlan módon - még orvosi
attesztet is tartalmazott.
Máig sem érti, miért mondott igent. Volt
valami abban az átható, szúrós tekintetben,
de az érzést nem tudta beazonosítani. Fogalma nem volt mi vár rá, hogyan szerez
szállást, lakást magának a fővárosban, mi10

lyen csapat várja leendő munkahelyén,
mennyire utálják majd a külföldre távozott,
majd hazatalált egyedül élő szépasszonyt.
Csak a gyerek el ne kallódjon! És mégis.
Számára ez volt a nagy lehetőség itthon újra kezdeni, az annak idején elhagyottaknak
jóvátételt nyújtani, a lelkiismeretét megtisztogatni, nulláról kezdve sokadszor elfuserált
kis életét. Nem sokan értették a barátok közül.
Talált szállást, megszerették, bizonyított.
Az idők során több, multinál kötelező személyiségfejlesztő tréningen vettek részt,
néha közösen is. Megtudta, amit amúgy is
tudott már a szúrós tekintetűről. Szigorúan
strukturált, kevés beszédű, mély érzésű ember. Az egyik feladat egyszer egy lakóház megrajzolása volt, amit kedvenc kollégájával
együtt az introvertáltak csoportjában készítettek el. Semmi fakszni, kockaház, korrekten több nézetből, meglepetések nélkül.
Egyetlen áruló jel, egy, a rajzra tévedt macska volt, ami tőle származott. Az egyik német tréner váltig állította, hogy a zárkózott
emberekkel szemben (vagy értük?) egyetlen megoldás létezik, ki kell várni, amíg
magától beszélnek. Az extrovertált Juli nehezen tudott várni, locsogott, csacsogott.
Lassan megöregszenek együtt, közös vágyaik száma egyre gyarapszik, olyan egyszerű dolgok, mint a békés megállások, a
harmóniák csalóka érzete, gondolataik szinte ellenőrizhetően közös pályája.
Juli tudja, hogy az emberben lakó sok korábbi generáció mind üzen valamit, nem
árt kutatni utánuk, hogy könnyebben megértsük a másikat és magunkat. Néha egymást túlkiabálják ezek a belső hangok. Benne is ott vannak, a szúrós tekintetűben, az
önző, nárcisztikus anya, az ‘56-ban legidősebb disszidensként a család számára váratlanul Amerikába távozott nagypapa, a házsártos, titokzatos meséket álmodó nagymama.
Juli most ismét születésnapot szervez, neki. Sok meghívott vendéggel, rokonokkal,
barátokkal. Pedig ő a csendes ünnepeket
szereti, szűk körben. Először bosszankodik
a sok ember miatt, aztán rájön, milyen jó,
hogy Juli megszervezi. Helyette.
Dr. Heinczinger Mária
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Dokumentumok Révfülöp szemorvosáról, Ottava Ignácról
P. Miklós Tamás a Révfülöpi életrajzi lexikon I. kötete 42., e sorok írója a Villa Fülöp
1998. évi 1. számának 4-26. oldalán mutatta be Ottava Ignácot (1852-1914), a szemészet kiemelkedő szaktekintélyét. Révfülöpön működött hosszú időn át.
Néhány dokumentumot csatolunk:
2. ábra. Orvosi recept fejléce

1. ábra.
Ottava Ignác fényképe aláírásásal

A nemesi címer adományozásának szövege: „Dr. Ottava Ignác szemorvos részére
a magyar nemesség és a „borszörcsöki”
előnév adományozása.
Ferenc József osztrák császár és magyar
király Bécsben, 1909. május 15-én Dr.
Ottava Ignác szemorvos, a budapesti tudományegyetem magántanára, valamint feleségétől, nemes Fodor Mária Jozefinától
származó Gábor fia
részére a kiváló
szakismeretével végzett lelkiismeretes,
gondos munkájáért a magyar nemességet, címert
és a „borszörcsöki” előnevet
adományozta.
3. ábra. Címer

A címer: álló, csücsköstalpú, vágott és alsó felében hasított pajzs, melynek felső kék
mezejében a pajzs osztóvonalból kinövő,
balra fordult, fehér vászon ruhába öltözött,
zöld szemellenzős férfi a pajzs felső bal sarkából előtörő arany nap sugarai alól feléje
röpülő és csőrében szemorvosi műszert tartó fehér galamb felé karjait kitárja. Az alsó
jobboldali, vörös mezőben zöld dombon egyfürtű, zöldelő szőlőtőke, a baloldali, arany mezőben pedig vörös metszésű, nyitott, lebegő
könyv látható. A pajzsra helyezett, szemköztfordult, nyílt, koronás lovagsisak dísze: a koronából kinövő arany kereszt. A sisak takarója: jobbról kék-arany, balról vörös-arany.
Magyar Országos Levéltár – Király személye körüli minisztériumi levéltár Királyi –
Könyvek (K19) – 72. kötet, 115-117. oldal.

4. ábra
Az ünnepi emléktábla-avatás meghívója
Révfülöp közössége őrzi az emlékeket,
dokumentumokat láthatunk a Helyismereti Gyűjteményben.
Dr. Vértes László a Magyar Orvostörténelmi Társaság vezetőségi tagja

Virius Vincéről
Miklós Tamás, a Villa Filip szerkesztője a
2010. évi XIV. évfolyamban jelentette meg
Kompolthy Tivadar kitűnő, 1888-as írását:
Szepezden és Fülöpön. A 27. oldalon fénykép: Szepezd – Virius-telep az 1900-as évek
elején.
Többen kértek: állítsak össze emlékező
sorokat a jeles elődről. Gyermekkoromban
sokszor utaztam Szüleimmel a 29-es
vasútvonalon. Az egyik megálló: Viriustelep. Szép állomás, gondozott
park. Azután új név lett: Balatonszepezd felső. Az állomások adatait Fazekas Miklós közli értékes kötetében.
(Az Észak-Balatoni Vasút története,
Balatonfüred, 2005., 1.):
„Viriustelep, Megnyílt: 1913. 05. 01.én a 44. számú őrháznál, neve, 1959.
05. 31-től Balatonszepezd felső. Jellege: mh. Megszűnt: 1961. 05. 28-án
Szepezd, neve, 1934-től Balatonszepezd. Jellege: fmh., mh. A 45. számú őrháznál, jelenleg tmh.
Kővágóőrs-Révfülöp távírda hívójele „v”
Neve: 1946-ban Kővágóőrs, később újra
Kővágóőrs-Révfülöp, 1964. 05. 31-től Révfülöp. Jellege: állomás. Jelenleg Badacsonytomajhoz csatolva. Első ismert vezetője:
Szilágyi Ferenc 1909. 07. - 1913.

Vágányzata: korábban 2 vonatfogadó és
1 csonkavágányba végződő rakodóvágány.
Az átépítés után 3 vonatfogadó és 1 rakodóvágány. Az 1980-as évekig komoly áruforgalmat bonyolított le.
Jellemző a vöröskő, az üveg- és öntődeihomok berakodása.”
Az egykori menetrendet is idézzük:

Napjaink vasúti menetrendjéből: Budapest-Balatonszepezd-Szepezdfürdő-Révfülöp. Virius Vince számos jeles alkotással
gyarapította szűkebb hazáját. Életrajzát a
Veszprém megyei életrajzi lexikonból
(Veszprém, 1998.) emeljük ki:
„Virius Vince, 1904-től lesencetomaji
(Topol, 1847. – Balatonszepezd, 1918. júni11

us 19.) jószágkormányzó. A gazdasági iskola elvégzése után 1867-ben került Lesencetomajra Deym gróf szőlőbirtokára írnoknak, 1878-tól tiszttartó, 1902 után jószágkormányzó. A filoxéravész után egyik kezdeményezője a Balaton-felvidéki szőlők
újratelepítésének. 1890-ben Tapolcán megalakult a filoxéra elleni védekező egyesület,
amely Tapolca és Vidéke címmel lapot
indított. Az egyesületben meghatározó
szerepet vállalt, a lap pedig sok teret
szentelt a Deym-féle szőlőtelepek növényvédelmének és a Virius által kikísérletezett mohaoltásnak. Balatonszepezd melletti erdőterületen amerikai módra telepített szőlőt és konyakgyárat építtetett,
parcelláztatott és ezzel kialakította a későbbi Virius-telepet. Szepezdfürdőn anyagilag is támogatta a vasútépítést. Saját
költségén építette a Virius-telepi vasúti
megállót és váróhelyet. A telephez hajókikötőt is építtetett, ahol 1912-1918 között
megállt a gőzhajó. Ugyanott 1935-ben emlékművet állítottak, amelyet 1988-ban felújítottak.”
Virius Vince munkássága oly értékes volt,
hogy megérdemli nevének visszaállítását (például ma is van – a déli parton – Béla-telep,
Alsóbélatelep). Dr. Vértes László a Veszprém
megyei Honismereti Egyesület tagja
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Ideális szél, csodás napsütés: az idei legjobb verseny Bogláron

Fotó: Simonovics

Csodálatos napsütésben, ideális szélviszonyok között az idei sorozat legjobb túra- és
pályaversenyeit teljesítette az a 98 hajó,
amelyik részt vett az V. UNIQA Balaton
Regatta amatőr vitorlásverseny- sorozat
idei utolsó előtti, balatonboglári futamán,
mely egyben a IV. Autós Regatta volt.
- Szakmai szempontból kiváló futamra
adott lehetőséget az időjárás, gyönyörű napsütésben végig 20-25 kilométeres szélben
teljesítették a vitorlázók a BalatonboglárLelle-Révfülöp-Boglár távot. A verseny cirkáló szakasszal indult, amely a vitorlázás
sava-borsa, ez tényleg nem arról szól, hogy
kinek van jobb hajója, hanem, hogy ki tud
jobban vitorlázni – osztotta meg tapasztalatait Dániel Gábor versenyigazgató.
Ezúttal nem volt szükség pályarövidítésre sem, le tudták tesztelni a betétbója rendszert, azaz a gyorsabb hajók kicsit hosszabb

távot teljesítettek. A légvonalban mintegy 17 kilométeres táv a
cirkáló szakasz miatt egyébként
is legalább 25 kilométerre nőtt.
Sokat voltak vízen a versenyzők
szombaton, hisz a szigligeti versenyen elmaradt pályaversenyt is
bepótolták, így az ügyességet két
pályaversenyen is kellett bizonyítani.
- Végre egy igazi versenynap
volt, nagyon jó kis széllel, próbára is tette a mezőnyt, hisz a
pályákkal együtt volt, aki majdnem hét-nyolc órát is a vízen töltött – értékelt a versenyben
eddig vezető Kepi Kormányosa, Czédula
Tibor. A Yardstick I. kategóriát ezúttal is
megnyerő hajó legénysége barátokból, családtagokból áll, s 2007. óta a Balaton
Regatta egyetlen futamát sem hagyták ki.
Nem kérdés: ott lesznek az idei utolsó megmérettetésen Balatonszemesen is, hisz
mint ahogy a kormányos fogalmazott: a
verseny kiélezett, még legalább három hajó
megszerezheti az összetett elsőséget.
A IV. Autós Regattán autószalonok,
importőrök, autóalkatrész kereskedések
is képviseltették magukat. A verseny fővédnöke Gablini Gábor, a Gépjármű
Márkakereskedők Országos Szövetsége
(GÉMOSZ) elnöke volt, de megjelent
Herczig Norbert rallybajnok is. A parton a
szokásosnál több autóval, motorral, oldtimerrel, tuning autóval találkozhattunk.

Révfülöp NSE őszi mérkőzései
08.21. 16:30
08.28. 16:30
09.10. 15:30
09.18. 15:00
09.24. 15:00
10.02. 14:00
10.08. 14:00
10.16. 13:30
10.22. 13:30
10.30. 13:30

Révfülöp NSE- Káptalantóti LC
Balatonederics SC- Révfülöp NSE
Révfülöp NSE-Bakonyalja 4x4 SE
Lesenceistvánd-Uzsa SE-Révfülöp NSE
Révfülöp NSE-Balatonszepezd SE
Balaton SE-Révfülöp NSE
Révfülöp NSE-Dörögd-Halimba SE
Egervölgye SE M.Apáti-Révfülöp NSE
Révfülöp NSE-Nemesgulács-Kisapáti SE
Pécselyi SE-Révfülöp NSE

1-1
1-2
2-1
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Eredmények:
Yardstick I. osztály
1. Kepi (Kormányos: Czédula Tibor)
2. Márta Mária (Matlaszovszki Miklós)
3. Madárka (Kéri László)
Yardstick II.osztály
1. Sio- Car Dolce Vita ( Sáfián László)
2. Albatros (Kétszeri Csaba)
3. Gé. (Pál Gaszton)
Yardstick III.osztály
1. Penny (kormányos: Seres Péter)
2. Hablaty (Stankovics Réka)
3. Blue Fly (Kék Tamás)
Autós futam
1. Gardazzura - FCI Autóalkatrész (Simó Béla)
2. BMW Sailing Team (Hollósi Gábor)
3. Mercedes Benz Hungary (Lehoczky Ádám)

Fotó: Simonovics

