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Az Önkormányzatok Napja alkalmából,
szeptember 30-án szervezett tapolcai ün-
nepségen Császár László elnök adta át a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulása által alapított és adományozott
szakmai kitüntetéseket. 

A Tamási Áron
Művelődési Köz-
pontban tartott ben-
sőséges rendezvé-
nyen részletesen
ismertették és mél-
tatták a kistérség
egészségügyi, szo-
ciális, idegenfor-
galmi, nevelés-
ügyi, közszolgálati
és közművelődési
tevékenységi terü-
letén kiemelkedő
teljesítményt felmu-
tatók életútját, szak-
mai eredményeit. 

Az elismerést kapottak körében
Iván Katalin a Révfülöpi Általános
Iskola tanítója, igazgatóhelyettese a
„Tapolca és Környéke Kistérség Nevelés-
ügyért” kitüntetést vehette át az
elmúlt 36 évben végzett kiemelkedő
szakmai, pedagógiai, képzésszervezői
munkássága, a térségben végzett
klasszikus értelemben megszállott ne-
velői, „népnevelői” tevékenysége, és a
mai pedagógustársadalom számára
példaként állítható tanítói munkája és

hivatástudata elismeréseképp.
A „Tapolca és Környéke Kistérség Egész-

ségügyért” kitüntetésben részesült Dr.
Németh Csaba háziorvos, kiemelkedő orvo-
si, gyógyítói és egészségügyi szakmai, vala-

mint lelkiismeretes és eredményes
ismeretterjesztői és széleskörű önzet-
len közéleti szervező munkájáért.

Németh László István a Révfülöpi
Általános Iskola igazgatója, testneve-
lés-matematika szakos tanára a sport-
munka elismeréséért is adományoz-
ható „Tapolca és Környéke Kistérség
Közművelődésért” kitüntetésben része-
sült a Révfülöpön és Tapolcán, illetve
a kistérségben hosszú időn át végzett
eredményes és magas színvonalú spor-
tolói, sportszervezői, edzői és nevelői
tevékenységéért.

Településünk pol-
gárai és önkor-
mányzatunk nevé-
ben szívből gratulá-
lunk a kitüntetet-
tek megérdemelt
elismeréséhez és
kívánunk jó egész-
séget, munkájuk-
hoz további sok
sikert és szép ered-
ményeket. 

Miklós Tamás

Minden eddigi tapasztalatot és számot
felülmúlt az elmúlt időszakban a vadak
megjelenése Révfülöpön, ezért az Önkor-
mányzat szakértők bevonásával lakossági
fórumot tartott szeptember 30-án, az álta-
lános iskolában. A viták során kiderült,
hogy azonnali és minden fél számára meg-
nyugtató megoldás nincs, áttörő, hosszú
távú megoldást a vadgazdálkodás újra-
gondolása hozhat.

Számtalan formában és gyakran jelezte a
lakosság felénk, hogy elsősorban a vaddisz-
nók sok gondot okoznak – mondta beveze-
tőjében Miklós Tamás polgármester –, de
ezt személyesen is megtapasztaltam, s nem
véletlen, hogy ennyien eljöttek a tájékozta-
tóra. 

Folytatás a 3. oldalon...

Búcsúzunk Tőled Elemér
Révfülöpi életünk meghatározó egyé-

nisége távozott tőlünk. Meghalt dr.
Kuncz Elemér barátunk, településünk
nagy lokálpatriótája. Nem emlékszem
olyan Március tizenötödikére, amikor
Kunczék házán nem díszelgett nemzeti
lobogónk.

Gazdag életpályája során pszichiáter,
igazságügyi szakértő, az Országos Pszi-
chiátriai és Neurológiai Intézet volt fő-
igazgató helyettese, az Igazságügyi Meg-
figyelő és Elmegyógyító Intézet főorvosa
volt. A rendszerváltás után jogutódként
újraalakult fürdőegyesület alapító tagja
és 20 esztendőn át a Révfülöpi Fürdő-
egyesület alelnöke.

Az elmúlt két évtizedben alkalmam volt
együtt dolgozni vele, ami számomra él-
ményt jelentett. Fél szavakból megértet-
tük egymást. Úgy gondolom, hogy hosz-
szú együttműködésünk során, mint civil
szervezet sok jót tettünk Révfülöpért és
ezt most ezúton is megköszönöm neki.
Nem fogom elfelejteni soha legalább öt-
ven éves kerékpárját és saját maga nevel-
te bonsai kertjét. Ez is kifejezte konzer-
vatizmusát.

Elemér jó ember volt. Soha nem hal-
lottam tőle, hogy valakit bántott volna
szavaival. Ő azon ritka emberek egyike,
akire nem szavai, hanem a tettei miatt
fogunk emlékezni. Köszönöm a sorsnak,
mert alkalmat adott arra, hogy megis-
mertem azt a magatartást, miként kell az
embereket erényeikkel, hibáikkal együtt
elfogadni és hogyan kell egy településért
dolgozni, alkotni.

Hiányozni fogsz nekünk Elemér, de
emlékeinkben velünk élsz tovább!

Zsitnyányi István

Kistérségi kitüntetettjeink 
– Révfülöpi kitüntetettek az Önkormányzat Napján –

Vadcsapás

Fotó: Varga

Fotó: Varga

Fotó: Varga
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Tájékoztatom a Lakosságot, hogy Révfü-
löp Nagyközség Önkormányzat Képvi-
selő-testülete rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást – beiskolázási támogatást –
biztosít a létfenntartási gondokkal küzdő
családok általános iskolás és középisko-
lás tanulói részére. 

A támogatást az a szülő veheti igénybe,
akinek családjában az egy főre jutó nettó
havi jövedelem az öregségi nyugdíj legki-
sebb összegének 150 %-át nem haladja
meg, azaz a 42.750 Ft-ot, egyedülálló szü-
lő 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

Gyermekvédelmi
támogatás

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat  Kép-
viselő-testülete versenytárgyalás (nyílt ár-
verés)  útján értékesítésre meghirdeti Rév-
fülöp Nagyközség Képviselő-testülete tu-
lajdonában lévő Révfülöp 

-  485/5 hrsz alatti  682 m2  nagyságú beé-
pítetlen területet nettó 2.600.000 Ft kiin-
duló áron. 

Az ingatlanra vonatkozó tájékoztató
adatok:

Az ingatlanon közvetlenül kiépített köz-
műbekötések nincsenek. Szennyvízcsator-
na a telekkel szomszédos 485/2 hrsz-ú ön-
kormányzati útról megvalósítható. Ivóvíz
gerincvezeték a 485/2 hrsz-ú úton nincsen,
csak a környékbeli ingatlan tulajdonosokat
szolgáló magánvezeték. Kiépítés a gáz és
villamos vezetékkel együtt a Hajnal utca
felöl lehetséges.       

A licitlépcső 100.000 Ft. 
A versenytárgyalást  megelőzően -  a

részvételi szándék bejelentésével egyidejű-
leg - 100.000 Ft pályázati díjat kell csekken
az önkormányzat számlájára befizetni.  

A versenytárgyaláson való részvételi
szándékot 2011. október 19-én (szerda)
12.00 óráig beérkezőleg írásban jelezni kell
a Polgármesteri Hivatalnál. A versenytár-
gyalásra pályázóknak  külön értesítés  nem
kerül kiküldésre. 

A licitet  elnyerőnek 500.000 Ft foglalót
kell befizetnie a helyszínen.   

A versenytárgyalás  időpontja: 2011. ok-
tóber 20 (csütörtök) du. 13.00 óra, helye:
Polgármesteri Hivatal emeleti tanácsterme.     

Érdeklődni  a Polgármesteri Hivatalnál
(Révfülöp, Villa Filip tér 8.) a  87/563-331-
es telefonszámon  lehet.

Pályázati felhívás
Eladó ingatlan

Önkormányzati rendeletek kihirdetése.
A Révfülöp Nagyközség Önkormányza-

ti Képviselő-testülete 2011. szeptember 26-i
ülésén a következő rendeletet alkotta meg:
11/2011.(IX.27.) önkormányzati rendelet:
Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellá-
tások szabályozásáról szóló 15/2007. (XII.
19.) önkormányzati rendelet módosításá-
ról.

12/2011.(IX.27.) önkormányzati rende-
let: Az egyes anyakönyvi események enge-
délyezésének szabályairól, valamint az
azokért fizetendő díjak mértékéről.

Az önkormányzati rendeletek a Polgár-
mesteri Hivatalban és a Könyvtárban min-
den érdeklődő számára rendelkezésre áll-
nak és olvashatóak a település honlapján.

Tóthné Titz Éva jegyző

Önkormányzati 
rendeletek

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Nemzeti Erőforrás
Minisztériummal együttműködve kiírja
2012. évre a Bursa Hungarica Önkor-
mányzati Felsőoktatási Ösztöndíjpályáza-
tot a településen lakóhellyel rendelkező,
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló
fiatalok felsőoktatásban való részvételé-
nek támogatására. 

Az ösztöndíj időtartama: „A” típusú
pályázat – 10 hónap – a jelenlegi felsőokta-
tási hallgatók részére, „B” típusú pályázat
– 3 x 10 hónap – a felsőoktatási tanulmá-
nyokat 2012/2013 tanévben kezdeni kívá-
nók részére.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál
( 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.)  írásban,
a pályázó által aláírva, egy példányban kell
benyújtani.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2011. november 14.

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos
részletes pályázati kiírás beszerezhető,
további feltételekről tájékoztatás kérhető,
illetve a szükséges pályázati űrlap átvehető
munkaidőben a Polgármesteri Hivatal
Jegyzőjénél.

Információ szerezhető az Interneten a :
www.wekerle.gov.hu (Bursa Hungarica)
cím alatt.

––––––––––––––––––––––––––––––––
Helyi önkormányzati
felsőoktatási ösztöndíjpályázat

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat a
felsőoktatási intézményekben tanuló fiata-
lok részére nyújtható ösztöndíj támogatás
odaítélése céljából Pályázati felhívást tesz
közzé. A pályázat benyújtási határideje:
2011. október 14-ig beérkezőleg.

Részletes kiírást lásd a: www.revfulop.hu
önkormányzati honlapon.

Hirdedtmény

Bursa Hungarica
Tisztelt lakosság!
A településen nagyszámban megjelenő

rókák befogására Önkormányzatunk róka-
csapdákat vásárolt. Igény esetén a róka-
csapdákat a lakosság rendelkezésére
bocsátjuk 1-1 hét időtartamra, a jelentke-
zés sorrendjében.

Az igényeket Kondor Géza település-
gazdálkodási csoportvezetőnél kérjük je-
lezni. Tel.:06/20/9625582

Felhívás

Rókacsapdák

Kisorsoltuk október 3-án az „Ajándék
strandbelépő” nyerteseit a révfülöpi
könyvtárban. A jubileumi évforduló alkal-
mából az utazási kiállításokra, a távoli
Tourinform Irodákba eljuttatott, majd a
révfülöpi strandokon bemutatott és lea-
dott ingyenes belépők tulajdonosai között
az alábbi díjakat sorsoltuk ki:

Révfülöp régi képes levelező-lapokon
(1898-1950) c. albumot és 2012. évre
strandbelépőt nyert: Bindek Gáspár –
Budapest; Fodor Eszter – Szentendre;
Tomkó Gyöngyvér – Nyíregyháza. 2012.
évre strandbelépőt nyert: Borbély Csilla –
Bágyogszovát; Lehoczkiné Szilágyi Éva –
Budapest; Őze Gábor – Szentendre.

A díjakat októberben postai úton juttat-
juk el a nyerteseknek.

800 éves Révfülöp

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: október 25. 
Szerk. biz. ülés 2011. október 31. 17 óra;

Megjelenik havonta.

Fotó: Miklós
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Hozzá kell tenni, hogy az önkormányzatot
váratlanul érte a probléma, de lehetősége-
ink szerint máris intézkedtünk, további
rókacsapdákat vásároltunk az eddigiek
mellé (lásd Kondor Géza írását Megfog-
tam, de nem ereszt el? címmel). A belterü-
leten okozott károkat pedig a jegyzőnél le-
het bejelenteni.

Helyben mi vagyunk jogosultak gyako-

rolni a vadászati jogokat – mondta Sári Fe-
renc, hivatásos vadász, a Kőtenger Vadá-
szati-, Földtulajdonosi Közösség Köveskál
részéről-, ezért sokan minden vaddal kap-
csolatos eseményért bennünket tesznek fe-
lelőssé, ami ilyen formában nem igaz. Min-
dent megteszünk azért, hogy a külterülete-
ken ránk rótt feladatokat teljesítsük, a vad-
állományt pedig megfelelő szinten tartsuk,
ami egyúttal a vadkár megtérítését is jelenti.

A belterületeken viszont nem szabad
vadászni, a rendőrség is csak közvetlen
veszély elhárítására léphet közbe. A legin-
kább riadalmat keltő vizet és élelmet kere-
ső vaddisznók ellen viszont már óvatosan
kell eljárni, csak a megfelelően kialakított
kerítéssel lehet hatékonyan védekezni elle-
nük. A lakott területen szokatlan vadjárás-
hoz emellett hozzájárult az idei nyár rend-
kívüli szárazsága is, de vonzó számukra a

szanaszét hagyott ételmaradék, a megmű-
velt földeken hemzsegő rovarállomány.

Az ötvenes évekhez képest tízszeresére
nőtt hazánk nagyvad állománya – mondta
Hárshegyi Márk, a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal Földművelési Igazgatósága
Vadászati és Halászati Osztályának megbí-
zott osztályvezetője, - miközben az apróva-
dak aránya drasztikusan lecsökkent.

Az újjászerveződő vadászegyesületek tag-
jainak létszáma kevés (hiába lőhetnek és
lőnek ki egyre több nagyvadat) az állatok
egyedszámának elfogadható szintre csök-
kentéséhez.

A közel kétórás találkozón a szakembe-
rek részletesen ismertették a vadkárok mér-
séklésének lehetőségeit, melyek igencsak
korlátozottak lakott területen és csak az
érintettek közös fellépése hozhat ered-
ményt.  Ky

Az önkormányzat szeptember 30-án meg-
tartott fórumán felvetődött a lakosság ré-
széről a belterületeken egyre sűrűbben elő-
forduló rókák problémája is.

Ennek orvoslására felmerült rókacsap-
dák kihelyezésének lehetősége. Vásárol-
tunk is két új csapdát és mielőtt elkezdtük
volna a kölcsönzését, ki is próbáltuk. A
próba során szerzett tapasztalatokat sze-
retném megosztani Önökkel.

Mindenekelőtt szögezzük le: csapdát hasz-
nálni nagy felelősség. Használata során
ügyelni kell saját testi épségünkre és arra,
hogy a fogságba ejtett állatnak ne okoz-
zunk szenvedést. Bizonyára sokan vannak
Önök között, akik még nem láttak ilyen
eszközt. Csapdáról legtöbbünknek a fil-
mekből ismert rugós farkasfogú, lábat, nya-
kat letépő szadista kínzó szerszámok jut-
nak eszünkbe. Hát ez a csapda nem ilyen.
Képzeljünk el egy 30x30 cm átmérőjű, 130
cm hosszú rácsból készült alagutat, köze-
pén a csali kihelyezésére szolgáló kioldó
szerkezettel, két végén csapóajtóval.

Az állat bemegy, az ajtók lecsapódnak,
és sérülés nélkül várja sorsának jobbrafor-
dulását. És innen hogyan tovább? Mi le-
gyen vele? És mi van, ha nem rókát fog-
tunk, hanem macskát, kutyát, egyéb védett
állatot? És itt kezdődnek a problémák.

Csapdánkat tapasztalt közterület fel-
ügyelő kollégánk tanácsára két napig kitá-
masztottuk, hogy eseteleges idő előtti akti-
válása ne riassza el a rókát. Aztán jött az
élesítés. Meglepetésünkre az érzékeny zár-
szerkezet ellenére sikerült kilopni a csap-
dából a zsákmányt. Valószínűleg a sikeren
felbuzdulva másnapra el is bízta magát,
mert következő reggel már messziről lát-
szott, hogy lakója van a ketrecnek. Egy szé-
pen fejlett róka sorsába beletörődve feküdt
az alján, majd az ember közeledtére izga-
tottan forgolódni kezdett. Higgyék el, nem

vidám látvány. Ezek után kötelességünk
azonnal segítséget hívni. Vasárnap ellenére
Sári Ferenc hivatásos vadász egy órán belül
a helyszínen volt, és a csapdával együtt
elvitte rókánkat. Kérdésemre, hogy mi lesz
a sorsa, elmondta, hogy a humánus megol-
dást választja, olyan távolságra szállítja,
ahonnan már nem fog visszatérni ebbe a
körzetbe. Eléggé etikátlan lenne csapdába
ejtett állatra lövöldözni, még ha a törvény
lehetővé is teszi. Felhívta a figyelmet, hogy
semmiképpen ne piszkáljuk, lehetőleg
semmilyen felesleges stressznek ne tegyük
ki. Bevallom, miközben segítettem feltenni
kisteherautójára a csapdát és a pánikba
esett róka izgatottan kereste a menekülés
lehetőségét, feltehetőleg az én pulzusom is
a rókáéval vetekedhetett.

Kérdeztem Sári Ferenc urat, hogy mi a
teendő, ha nem rókát, hanem más állatot
találunk a csapdában. Elmondta, hogy
ennek nagyon nagy az esélye. A csapdát
használó jó, ha tisztában van vele, hogy a
kutyát, macskát nem a vadásztársaság szál-
lítja el. Az állatot a csapda használójának
kötelessége szabadon engedni. És ez még
egy pánikba esett macska esetében sem
veszélytelen, kutyáról nem is beszélve. A
csapdát kinyitni nem túl egyszerű. Ezen
állatok elszállításával, kiszabadításával a
gyepmester foglalkozik, térítés ellenében.
Ennek költsége elég magas, a legközelebbi
Tapolcán található, innen már a kiszállás
díja is több ezer forint. Tehát ha valaki
rókafogásra adja a fejét, célszerű ezekkel a
tényezőkkel is számolni. Ha róka kerül a
csapdába, hívják a közterület felügyelőt a
06 30 257 48 09 telefonszámon, vagy engem
a 06 20 9 625 582 telefonon, és mi értesít-
jük az illetékest. (Csapdák kihelyezésével
kapcsolatban szintén az utóbbi számon
állok rendelkezésükre.)

Tehát összefoglalva: 

Csapdát lehetőleg az igényeljen, akinek
háziállatait, egyéb javait rendszeresen veszé-
lyezteti a róka, esetleg emberekhez közele-
dése gyakori és félelmet, problémát okoz.
A kihelyezett csapdát mindenki saját fele-
lősségére, fokozott elővigyázatossággal hasz-
nálja. A csapdát rendszeresen ellenőrizze,
(naponta többször!), hogy az esetleg befo-
gott állat minél kevesebbet szenvedjen.

Ha rókát fogtak, a fenti számokon hívják
az önkormányzat képviselőit, vagy direkt
módon a vadásztársaságot, akik gondoskod-

nak a róka elszállításáról. Az egyéb álla-
tokat azonnal engedjék szabadon, ha ve-
szélyesnek ítélik, hívják a gyepmestert.

A sarokba szorított állat fokozottan
veszélyes lehet! Az állati vizelettel, ürülék-
kel szennyezett ketrec súlyos betegségeket
terjeszthet. Az állatkínzást a törvény sza-
badságvesztéssel is büntetheti!

A fentieket figyelembe véve a csapda
eredményesen használható, de azért kér-
nék mindenkit, hogy csak tényleg indokolt
esetben alkalmazza. Ha rókát látnak, ne
egy dühöngő fenevad, hanem inkább a kis
Vuk jusson eszükbe. A vadászok szerint
nem egy nagy létszámú populációval van
dolgunk, feltehetőleg 8-10 egyed áttelepí-
tésével megoldódhat a lakott területeken
szokatlan mértékű ember-róka találkozás.

Kondor Géza

Vadcsapás

Megfogtam, de nem ereszt?

Folytatás az 1. oldalról...

Fotó: Pandur

Fotó: Kondor
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Rövid történeti áttekintés: Révfülöp Tourin-
form Iroda az országos Tourinform háló-
zat tagjaként működik 1997. május 1. óta.

A Révfülöpi Önkormányzat és az egyko-
ri IKIM összefogásaként jöhetett létre ez
az Iroda, amely már tizennegyedik éve áll a
hazai és a külföldi turisták rendelkezésére.

Gyűjtőterülete: Ábrahámhegy, Balaton-
akali, Balatonhenye, Balatonrendes, Ba-
latonszepezd, Kékkút, Kővágóörs, Mind-
szentkálla, Monoszló, Révfülöp, Salföld,
Szentbékkálla, Zánka.

Működési jellemzők:
Az Iroda a Villa Filip tér 8/b alatt üze-

mel, a község központjában, a Polgármes-
teri Hivatal mellett. Felszereltsége az elő-
írásoknak megfelelő: 2db számítógép, 2 db
önálló vonallal rendelkező faxos telefon, 1
db fénymásoló áll rendelkezésre. A prospek-
tusok elhelyezése praktikus polcokon törté-
nik, külön találhatóak a pénzes és az ingye-
nes kiadványok. 

Az Iroda kettő személyes, de csak nyári
időszakra sikerül megoldani a
létszámot. 2010-ben egy diák
volt a segítségemre, aki néme-
tül és angolul beszélt, a Győr-
ben működő Főiskola végzős
hallgatója volt. 2011-ben nem
volt segítségem.

Nyitva tartás: Szezonban:
június 15-től augusztus 31-ig h-
p: 8.30-17 óráig (18.00),  sz:
8.00-12 óráig (9.00-14.00) v:
zárva (9.00-14.00) Szezonon
kívül: szeptember 1-től június
14-ig h-p 8.30-17.00, sz: 8.00-
12.00, vasárnap: zárva.

Szakmai tevékenység:
Az információ- és adatgyűj-

tés a napi feladatok közé tarto-
zik. Az adatok összegyűjtése a
területről folyamatosan törté-
nik, az országos honlap frissí-
tése a magyar Turizmus Zrt
által megadott instrukciók sze-
rint negyedévenként más-más területre
szól.  Az információkat, adatokat termé-
szetesen az érdeklődőknek továbbítjuk,
illetve korrekt és pontos információt adunk
minden kérdésre. Ezek a kérdések sok
esetben egyáltalán nem turisztikával kap-
csolatosak, de természetesen minden
tőlünk telhetőt megteszünk a vendégek
pontos tájékoztatása érdekében. Az infor-
mációkat személyesen, levélben, interne-
ten adjuk tovább az érdeklődőknek.

A programokat a www.balaton.hu, a
www.indulhatunk.hu, a www.balatontipp.hu,
a www.gyereabalatonra.hu, a Napló online,
a www.balatonfelvidek.hu, a Helyi Téma
online, a www.balatontourist.hu,  az Origo
melléklete,  és a DS-Network Kft oldalak-
ra továbbítottuk a saját és a Turizmus Zrt
honlapján kívül. A saját honlapunkra fo-
lyamatosan német és angol nyelven is fel-
kerültek a programok.

Marketing tevékenységünkhöz tartozik
a Kiállításokon való megjelenés. 2010,
2011-ben (március elején),  Budapesten a
Nemzetközi Turisztikai Kiállításon vettem
részt, valamint Veszprémben a Megyei
Turisztikai Kiállításokon (2010, 2011. ápri-
lis közepén) is jelen voltunk. Az országban
a megyei kiállításokra a volt Veszprém Me-
gyei Turisztikai Hivatal vitte el a kiadvá-
nyainkat.

A Révfülöp Kártyát kísérleti jelleggel
vezettük be 2008-ban. 2009-ben már is-
mertebb és nagyon is kedvelt lett a Kártya,
361 db-ot aktiváltunk s 3 151 alkalommal
használták. 2010-ben ismét megjelentettük
a Kártyát, több mint 485 darabot aktivál-
tunk a nyár folyamán, ekkor 1 778 alka-
lommal használták a vendégek a strando-
kon. 2011-ben 334 db aktiválás történt, s
951 alkalommal került felhasználásra.
Minden évben készült tájékoztató leporel-
ló is a Kártya mellé, az elfogadóhelyek
fémtáblán hirdették a Kártya használható-

ságának a lehetőségét. A vállalkozók egy-
ségesen 10% kedvezményt adtak szolgálta-
tásaikból. Eddig minden évben a vendéglá-
tóhelyek voltak a legkeresettebbek a stran-
dok után. A kivitt kártyaszám is és a felhasz-
nálás száma is csökkenő tendenciát mutat,
habár mindenki megelégedéssel beszélt a
lehetőségről, sőt köszönőlevelet is kaptunk.

Szálláskatalógust is készítettünk, amely-
ben a helyi szobakiadók megjelenését in-
gyenesen biztosítottuk, s természetesen
tavasszal vittem a Kiállításokra is. Mar-
keting eszközként használtunk fel egy
ingyenes, szép kivitelezésű belépőkártyát,
amellyel valamelyik strandunkra a vendég
ingyen be tudott menni. Tourinform iro-
dáknak és TDM szervezeteknek küldtem
el a belépőket – vendégcsalogatóként. 18-
18 személy vette igénybe ezt a lehetőséget,
akik feltehetően Révfülöpön is szálltak
meg, mint nyaraló vendégek.

A Nógrád Megyei Önkormányzat szlo-
vák nyelven jelentett meg A4-es kiadványt,
amelyben Révfülöp is szerepelt. Ez a kiad-
vány 2011-ben eljutott Nyitrára, turisztikai
kiállításra is. A ’Via Pannónia’ cég által
elkészített A5-ös méretű kiadványban
magyarul és németül jelentettük meg
Révfülöp látnivalóit, kiránduló helyeit,
programjait. Sajnos a 2010. évi nyár na-
gyon szélsőséges volt az időjárás szem-
pontjából. Ez természetesen kihatott a
Balatonra látogatók számára is. A Ba-
laton-átúszás is elmaradt, amely szintén
nagyon sok vendéget jelentett volna Rév-
fülöp számára.

2011-ben, a július 17-től kezdődő kimon-
dottan hideg idő sok kárt okozott a turiz-
mussal foglalkozóknak, sokan haza is utaz-
tak. Az irodába látogatók száma nem csök-
kent, ahogyan a vendégek összes száma
sem. Magyar turistákon kívül német, hol-
land, francia és szlovák vendégek látogat-
ták legnagyobb számban az Irodát.

A Magyar Turizmus Zrt.
magyar, német és angol
nyelvű kérdőíveket küldött
az Irodának, s kimondot-

tan az Iroda tevékenységé-
re, munkájára vonatkozó
kérdésekre kellett válaszol-
niuk a betérő vendégeknek.
Összesen 54 kérdőívet töl-
töttek ki, (42 magyar, 9
német, 3 angol) amelyekben
elmarasztaló válasz, meg-
jegyzés nem olvasható. Leg-
többen prospektusokat kér-
tek, programok után ér-
deklődtek, valamint infor-
mációkat a környék látniva-
lóiról. Tovább nőtt az érdek-
lődés a bakancsos és a ke-
rékpáros turizmus iránt. 

Legkedveltebb kiránduló-
helyek a Káli-medence, Sal-
föld, valamint a Hegyestű

volt a területünkön.  Sok vendég igényelné
az egy-két napos szálláslehetőséget, amely-
ből Révfülöpön sajnos kevés van. Hiányzik
a 60-80 fős szálláshely is.

Kerékpár-kölcsönzésre volt lehetőség, a
kerékpárok karbantartásával együtt.

Szakmai javaslatok 2012-re:
1. A Révfülöp Kártya használatának átgon-
dolása, esetleg más formában kedvezmény
biztosítása a strandokra látogatóknak.
2.  Révfülöp-Káli medence térkép elkészíttetése.
3. Ízléses ajándéktárgyak árusítása (toll,
matrica, vászontáska, stb.).

Kapcsolattartás más szervezetekkel:
Nagyon jól működő kapcsolatunk van a

Megyei Önkormányzattal, a Balatoni Re-
gionális Turisztikai Projekt Irodával, a MT
Zrt-vel, valamint a megyében és az ország-
ban működő Tourinform irodákkal.                          

Dr. Szabóné Barsi Katalin
Tourinform irodavezető

Tourinform Iroda 2010. és 2011. év turisztikai értékelése

Statisztikai értékelés:
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Szeptember 12-én vezetőink aláírták a
testvértelepülési szerződést. Immár hiva-
talosan is aláírással, pecséttel szentesített
okirat bizonyítja, hogy sok éves szándé-
kunkat megvalósítottuk. Ország-világ előtt
testvérré fogadtuk egymást. 

Hosszú évek óta tudjuk, éreztük, hogy
ott fenn a magas északon szeretnek min-
ket, és hasonlóképpen mi is őket. Hiszen
innen is jó páran látogattunk hozzájuk,
tőlük is jöttek hozzánk vendégségbe, volt,
aki nem is egy alkalommal. Egyszóval,
éreztük a szeretetet, tudtuk, hogy összetar-
tozunk, s jó lenne kéz a kézben tovább
indulni a világ nagy globalizálódó forgata-
gában. A szeretet lényege, akarni a jót,
nem csak magunknak, hanem embertest-
vérünknek, családnak, községnek, hazánk-
nak… Minek ez nekünk? Pazarlás? Mond-
ták többen. Lehet, hogy kézzelfogható
hasznát még nem érzékeljük ennek a test-
vérkapcsolatnak, de egyenlőre, ha csak any-
nyi is, hogy a két község polgárai szeretet-
ben töltöttek el néhány napot egymásnál,
ismerkedtek, megosztották gondolataikat,
örömeiket, gondjaikat a másikkal, ez is
nagyszerű dolog. A szeretet olyan jószág,
annál több lesz belől, minél jobban meg-
osztjuk másokkal. S a Jóisten segítségével a
jövőben egyéb eredményeket is hozhat a
testvérközségi kapcsolat. 

A hivatalos küldöttség mellett, a Finn-

Magyar Társaság Sodankyläi Szervezete
részéről is jártak itt nálunk, ismerkedtek
Révfülöppel és környékével szeptember 8.
és 15. között. Részben együtt, községi veze-
tőikkel, jártunk Tapolcán, Keszthelyen, Sü-
megen, ahol a vár megmászása után meg-
tekintettük a történelmi lovasjátékokat. A
gyönyörű lovak és az ügyes „vitézek és vár-
kisasszonyok” bűvöltek el bennünket, meg
a „történelmi vacsora”: sült libacomb,
kukoricamáléval, héjában főtt krumplival,
stb. villa és kanál nélkül, marokra fogva. A
következő nap Badacsonyban, a szüreti fel-
vonulásban való részvétel volt a cél. Este
ismét élményvacsorában részesültünk. A
Fürdőegyesület elnöke Zsitnyányi István
saját készítésű halászlével, rántott hallal,
sok süteménnyel, borral várt minket Szabó
Lajosék udvarán, Császtában. Ettünk, it-
tunk, énekeltünk, jól mulattunk, végül Lajos
bácsi megmutatta a hatalmas borospincét
is. Másnap volt a „hivatalos” aláírási cere-
mónia. Este a Mákvirág Borházban tartot-
tuk az ünnepi vacsorát, ahol velünk ünne-
peltek a veszprémi finn-magyar társaság
küldöttei (Veszprém testvérvárosa Rova-
niemi, Lappföld fővárosa). Az ünnepélyes
vacsora előtt elmélyedhetett a társaság a
borkészítés rejtelmeiben, néptáncbemuta-
tóban gyönyörködhettünk, tapsolhattunk a
sodankyläi férfiak kalapos táncának. Más-
nap Hévízen fürödtünk, majd este a Tóti

hegy nyergében Kalászné Piroska és a Nők
a Balatonért Egyesület vendégszeretetét
élveztük. Ahol finom ételek, sütemények,
és borocska alapozta meg a jó hangulatot. 

A vendégekkel itt tartózkodásuk utolsó
napján Örvényesen a működő vízimalmot
látogattuk meg. Nagy élmény volt. Eltű-
nődhettünk és megcsodálhattuk az évszá-
zadok alatt kialakult okos technikát, amely
az elektronika mai világában rádöbbent,
hogy elődeink tapasztalatai nélkül nem
tarthatnánk itt. Tihanyban felkerestük a
Levendula-házat, ahol megismerkedhet-
tünk a Balaton-felvidéki vulkánok keletke-
zésével interaktív modellek segítségével,
láthattuk a vulkánok működését. Pallóös-
vényeken sétálhattunk a Belső-tó nádasá-
ban. Vendégeink kellemesen elfáradva ké-
szültek az estére. A finom búcsúvacsorán-
kat Veres István lelkipásztor és családja
körében költhettük el Kővágóörsön, a volt
evangélikus algimnáziumban kialakított
közösségi teremben. A hét élményeit cso-
korba szedve, finn barátaink megköszön-
ték a vendéglátást, majd kedves ajándék-
váltások következtek. Az este folyamán és
még másnap reggel is az elutazáskor, köl-
csönösen megfogalmaztuk, hogy mindket-
tőnk dolga most már azon törni a fejünket,
miként építsük tovább együttműködésün-
ket, immár egy magasabb szinten.

Kristó Judit

Révfülöp – Sodankylä kéz a kézben 

Nemrégiben gyerekkori haverom látoga-
tott meg Zsenyéről. Ritkán látjuk egymást,
mivel ő nejével Zürichben él, itt csak nya-
ranta tartózkodnak. Családjuk többi tagja
után érdeklődve kibökték, hogy Zsolti fiuk,
mint fogalmaztak: hazaköltözött. Én erre
értetlenül néztem, mivel Zsolti legalább 15
éve Budapesten élt. Így aztán hitetlenül
rákérdeztem, hogy csak nem Zsenyére
ment lakni? - Nem, haza Zürichbe. Hát,
ott született. - volt a válasz. Én erre csak
azt jegyeztem meg, hogy nem mindenkinek
ott van a hazája ahol született. A témát
aztán ejtettük, mert hamarosan sziporká-
zó vita keletkezett volna. A dolog azonban
szüntelenül izgat, nem hagy nyugodni.

A Zsolti gyerek még az emigráns hőskor
idején, 1960 körül született. A térdemen
lovagoltattam, csűrtem-csavartam, gyúr-
tam-kínoztam, majd nálam vívott, kardsu-
hogtatással fegyelmeztem, mert a szülők
divatos antiautoritásos nevelése nemigen
fogott rajta. Idővel tisztességesen jó ver-
senyző vált belőle, aztán a 90-es évek elejé-
től a Svájcban szerzett jogász - diplomájá-
val Pesten dolgozott. Amíg magam is ott
laktam, főleg versenyeken gyakran talál-
koztunk, de azóta alig 2-3 alkalommal lát-
tam. A hír váratlanul ért és meghökkentett.
Közben megtudtam, hogy nem érzelmi
(szerelmi élmény) késztette, de a valódi
motivációt nem ismerem. Viszont keresem

az okokat, mert tudni szeretném, miránk
milyen felelősség hárul, hogy a közvetlen
környezete és az itteni társadalom mennyi-
ben járult hozzá ahhoz, hogy 15 évi itt élés
után „haza”, azaz Zürichbe költözzék vissza. 

A minap aztán egy felháborító élmény-
ben volt részem, amit a Zsoltival is össze-
függésbe hoztam. A „bankomátból” pénzt
akartam felvenni, de nem működött. Egy
kézzel írott cetlin az állt, hogy a meghibá-
sodás miatt a Postán 12-óráig a kártyára
pénz felvehető. Elsétáltam a megadott
helyre, de a Postát zárva találtam. Hiszen
mindenki tudja, hogy vasárnap ez termé-
szetes, viszont a cetlin dátum nem volt fel-
tüntetve, hogy mely napra érvényes.
Másnap, azaz hétfőn újra próbálkoztam, a
Cetli változatlanul a gépen leffegett,
miközben a képernyőn folyamatosan az
állott, hogy perceken belül kijavítják a
hibát. A Posta hétfő lévén nyitva volt, adott
pénzt a kártyára, ott mosolyogva közölték,
hogy minden az OPT hibája. Én méltatlan-
kodtam, miért nem egyeztettek vasárnap-
ra. Kiderült, hogy a Cetlit egy felháboro-
dott kliens írta. Még csak nem is valaki
alkalmazott a banktól! Én felelős OTP -
munkatársat reklamáltam, akit fülön kelle-
ne fogni. Önkormányzatunk egyik képvise-
lője, aki a mögöttem feltorlódott sorban
várakozott, már néven is nevezte a vétkest.
Erre csak legyintettem, én egy kisebb fele-

lősre gondoltam, akit még megfelelően
iskolázni kéne, hogy hogyan kell udvaria-
san, megfelelően informálni a klienseket.
Közben egy hölgy is elmondta: már pénte-
ken sem működött, ő is a Posta segítségére
szorult, ahol drágább a kezelési költség.
Ilyen esetben a plusz költségeket az OTP-
nek kellene állni. Esetleg az Önkormány-
zat a lakosság érdekeit védve reklamálhat-
na az OTP-nél. Esetleg túlzás az elvárás,
hogy az önkormányzat szembeszálljon a
Bankkal az állampolgárok érdekeit képvi-
selve? Netán, adott esetben még kártérí-
tést is követeljen? Nos, ilyesmi nálunk sen-
kinek sem jut eszébe! Mert hát, meddig
terjed az állampolgár joga és kötelessége?
Ki meri firtatni az Önkormányzat hatáskö-
rét, illetve polgárai iránti kötelességét?
Mostanság csak rebellisek, sopánkodók,
nemtörődöm és menekülők termelődnek. 

A két történetem párosítása valóban ki-
csit erőltetett, de én látom az összefüggést.
Elképzelhető, hogy az ilyen és hasonló ese-
tek egyre több csalódást váltottak ki ebből
a gyerekből? Nem a Zsolti az egyetlen az is-
merőseim köréből, aki több év után újra visz-
szaköltözött Svájcba, illetve a „szülőhazájába”.

Nem elgondolkodtató ez? Megint elvesz-
tettünk egy képzett 50 év körüli honfitár-
sunkat, akit természetes vonzalma késztett
Magyarországra.   

Üdvözlettel a Vívómester

Zsolti és Bankautomata
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Három közelmúltban megjelent könyvre
hívom fel olvasóink figyelmét. E kötetek
nemcsak tartalmi mondanivalójuk miatt
érdekesek, hanem azért is, mert települé-
sünkhöz kötődő szerzők tollából származ-
nak, illetve róluk szólnak.

Az első könyv igazi
sportcsemege, szerzője
Gyímesi János a hazai ko-
sárlabdázás egyik meg-
határozó alakja, aki nyug-
díjasként egyre többet
tartózkodik révfülöpi
házában, és rendszere-
sen részt vesz a helyi
rendezvényeken, civil
szervezeteink tevékeny-
ségében. Az általa írt „A

kosárlabda varázsa” c. könyvet augusztus
30-án a Balaton Akadémia kiadásában
megjelenő „Szent György könyvek” sorozat-
ban mutatták be a keszthelyi Helikon
Kastélymúzeumban.

Gyímesi János tanár, kosárlabda mester-
edző 1942-ben született, édesapja idős
Gyímesi János (1913-1993), aki kosárlab-
dázó, mesteredző, a magyar női kosárlab-
da-válogatott szövetségi kapitánya, nem-
zetközi játékvezető volt, és az első magyar
játékvezető, aki olimpián bíráskodott. Az ő
nyomdokait követve 1975-től kezdve szá-
mos magyar bajnokságot nyert csapataival.
Az 1980-as évektől a lányok és fiúk korosz-
tályos nemzeti válogatottjainak edzője,
vezetője, 1991-ben a magyar női kosárlab-
da válogatottal Európa bajnoki bronzér-
mes. Edzői munkája mellett könyveket ír
és 2000-ben kosárlabda iskolát alapít Bu-

dapesten, ahol évente félezer tanítvánnyal
foglalkoztak. 2004-től nyugdíjas, de folya-
matosan dolgozik a hazai kosárlabdázás
sporttörténeti sikereinek széleskörű megis-
mertetésén. E könyvében személyes embe-
ri és edzői gondolatai, emlékei ötvöződnek
a hazai sportág történetével, a közelmúlt
sikeres kosárlabdázóinak élettörténeteivel.
Sorain átüt a játék, a mozgás és a sportág
szeretete, az emberi példaadás kötelessé-
ge, egy elhívatott ember életszeretete. 

A második könyv a
Veszprém megyei pedagó-
gus életrajzok 11. kötete-
ként jelent meg Tölgyesi
József összeállításában
és szerkesztésében. Fo-
nay Tibor születésének
100. évfordulója alkal-
mából 2011. július 8-án
a Honismereti Gyűjte-

ményben, majd a Fülöp kertben elhangzott
előadások után vehették kézbe a jelenlé-
vők a Fonay Tibor pedagógiai és közéleti
munkássága c. kötetet, amely bemutatja a
jeles pedagógus, közíró életútját, a révfülö-
pi iskolaalapítást, szakírói, szerkesztői, kia-
dói tevékenységét. Külön érdekessége a
kötetnek az a válogatás, amely Fonay írása-
it tartalmazza, betekintést adva az életút
különböző szakaszaiba.

A harmadik kötet szerzőjét nem kell
bemutatnunk a révfülöpieknek, mivel tele-
pülésünk díszpolgára Dr. Kellermayer Mik-
lós sejtkutató professzor legújabb könyvét
ajánlom olvasásra. A Kairosz kiadó gondo-
zásában megjelent kötet Az Élet címet
kapta és ahogy az ajánlások között Hofher

József jezsuita szerzetes
írja, a tudós sejtkutató
„könyvében meggyőzően,
„egyedüli” módon kísérle-
tet tesz az egyetlen igaz-
ság, a hit és a tudomány
igazságának újraegyesíté-
sére.” E kötetben a tudós
életútja, az élő sejtek
több mint 45 éven át
tartó kutatásának legfőbb eredményei, egy-
ben az igazságkeresés története és hitvallá-
sa elevenedik meg. Épp ezért nem könnyű
olvasmány, hiszen nemcsak az élőlények
létvilágáról, az élő sejtek társadalmáról és
élő világáról, hanem az Isten létvilágáról,
az örök életről, valamint a személy és az
emberi közösségek létvilágáról olvasha-
tunk. Biológiai, genetikai, orvostudományi,
bibliaértelmezési, szépirodalmi, filozófiai
stb. ismeretek, gondolatok mind megtalál-
ható e könyvben. Miért? A szerző szavaival
élve: „Sürgetően nagy szükség van ma egy
olyan könyvre, amelyik az ÉLET-RŐL szól.
A teljes igazságról, ami számunkra, emberek
számára az életről tudható, megismerhető.
Azért sürgető, mert megbetegedtünk, nagy
bajba jutottunk, és az „igaz pillanat hamar
elmúlik…”

Elmélyült olvasást kíván a fenti és más
kötetekhez: P. Miklós Tamás

(Gyímesi János: A kosárlabda varázsa.
Keszthely: Balaton Akadémia Kiadó, 2011.
57 p.; Tölgyesi József: Fonay Tibor pedagó-
giai és közéleti munkássága. Veszprém:
Veszprém megyei Neveléstörténeti Társaság,
2011. 107 p.; Kellermayer Miklós: Az ÉLET.
Bp.: Kairosz Kiadó, 242 p.)

„Révfülöpi” könyvajánló

Európa bajnokság
A nyár során 9. alkalommal került meg-
rendezésre az Európai Unió Ifjúsági Sakk-
bajnoksága Ausztriában, Mureck-ben.
Négy korosztály versenyzett (U8, U10,
U12, U14), ahol 27 országból összesen 160
induló volt.

Bakos Balázs, iskolánk 2. osztályos tanu-
lója az U8 korosztályban vett részt a verse-
nyen (8 év alattiak), ahol a 16 országból
érkezet 34 indulóból a legjobb magyarként
korosztályában a 6. helyezést érte el.

XXIII. Batthyány Kupa, Bagonyai Attila
Emlékverseny, Nagykanizsa 2011. szep-
tember 16-18.

Szeptember közepén rendezték meg
Nagykanizsán az év egyik legnagyobb kor-
osztályos sakkversenyét.

Juhász Judit, 1. osztályos tanulónk a 8 év
alatti korosztályban 2. helyezést ért el a
lányok mezőnyében (abszolút 6.)

Bakos Balázs (2.oszt.) ugyanebben a
korcsoportban 1. helyezést ért el a 22 fős
mezőnyben. 8 pontot szerezve veretlenül
játszotta végig a 9 fordulós versenyt.
(Tavaly a 17. helyezést tudta elérni a 24 fős

mezőnyben.) Edző: Paréj József
Gratulálunk tanulóinknak sikeres ered-

ményeikhez, további versenyeikhez is
hasonló sikereket kívánunk nekik!

Bakos Tamás (szülő)

Fotó: Németh

Főzzünk szeretettel!
Lapp apóka leves, hozzávalók 5 személyre: 45
dkg rénszarvas hús (birkahússal vagy szürke-
marhával helyettesíthető); vaj; 1 evőkanál bú-
zaliszt; 1 db húsleveskocka; 2 dl főzőtejszín; 1
db nagy hagyma; 10 dkg zöldborsos vagy
fűszeres sajt; 1 zacskó vegyes zöldség; krump-
li, ízlés szerint; fűszerek: feketebors, majorán-
na, tárkony; díszítéshez, petrezselyem zöldje.

A vajon pirítsuk meg a húst. Tegyünk
vizet egy fazékba, morzsoljuk bele a leves-
kockát és főzzük 5 percig.

Fonnyasszuk meg a hagymát (picit pirít-
suk), hozzáadjuk a zöldséget, majd min-
dent tegyünk a fazékba a kockára vágott
vagy lereszelt krumplival együtt. Tízpercig
főzzük, ezután beletesszük a tejszínt és koc-
kázott sajtot. Kevergetjük, míg a sajt elol-
vad, hintsünk borsot, majoránnát bele ízlés
szerint, végül díszítsük apróra vágott petre-
zselyemmel. Jó étvágyat!

Emlékezve a 2006-os Sodankyläben tett lá-
togatásunkra a fogadóvacsora receptjét tesz-
szük közzé. Finom volt, kipróbálásra ajánljuk!
Ezzel bekapcsolódhatunk mi is, a Finn-
országban zajló „Főzzünk szeretettel” moz-
galomba.  Kristó Judit
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„Nagy Sportágválasztó” 

2011. szeptember 16-17-én második alka-
lommal került sor megyénkben a „Nagy
Sportágválasztó” elnevezésű program
megrendezésére. 

A szervezők a tavalyi év sikerén felbuz-
dulva már 4 helyszínre bővítették ki
megyén belül a sportrendezvényt. Iskolánk
tanulóival a Tapolcai helyszínt választot-
tuk, hogy itt tekinthessék meg a különböző
sportágak bemutatóit. Tapolca Város
Család-, Egészségügyi-, Oktatási-, Műve-
lődési és Sport-bizottságának elnöke,
Marton József nyitotta meg ünnepélyesen
a rendezvényt, majd Lasztovicza Jenő, a
Veszprém Megyei Közgyűlés Elnöke
köszöntötte a gyermekeket és a sport iránt
érdeklődő vendégeket a Városi Rendez-
vénycsarnokban. A Tapolca VSE Női és
Férfi kézilabdázóinak játékát kísérhettük
figyelemmel, ahol intézményünk tavaly
végzett diákjai is bemutatták tudásukat.
Papp Dóra és Szepesvári Alexandra már
évek óta a TVSE Női csapatának sikeres
játékosai, akiknek technikás játékát most
is nagy élvezettel néztük.

A rendezvényre sztárvendégeket is hív-
tak a szervezők, az MKB Veszprém KC
csapatából Ilyés Ferenc és Schuch
Timuzsin, a Balatonfüredi KSE csapatából
Pásztor István, Szathmári János, Ifj.
Németh László (szintén a révfülöpi Általá-
nos Iskola volt diákja), a Veszprém
Barabás KC csapatából Bulath Anita,
Mayer Szabina és Hanczvikkel Zsanett
voltak a meghívottak között, akiktől a
gyermekek türelmetlenül várták az autóg-
rammokat, a közös fotózásokat.

A Városi sporttelepen különböző sport-
ágakkal ismerkedhetett meg a közönség,
többek között asztalitenisz, labdarúgás,
sakk, vívás, tenisz, karate, tájfutás és brazil
jiu jitsu bemutatóra is sor került.

A pénteki napon a városok és környező
települések gyermekeit fogadták a helyi
szervezők, majd a szombati napon bárki
kedvére kipróbálhatta a megjelenő sport-
ágakat.                                 V.M.

A gyerekeknek ez fontos!
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Németh László Igazgató Úr!
Nagyon szép gesztus volt, hogy települé-

sünk 800 éves fennállásának alkalmából
oklevelet kaptak azok a diákok, akik vala-
milyen tanulmányi vagy sport versenyen
kimagasló eredményt értek el. Kár, hogy a
névsor nem volt teljes. Bizonyára elkerülte
a figyelmüket, hogy hiányos a „büszkeség-
fal". Azok a gyermekek, akiket most fel
fogok sorolni (a teljesség igénye nélkül),
ugyancsak megérdemelték volna az elis-
merést, hiszen elért eredményeikkel mind
Révfülöp, mind pedig az iskola jó hírét
erősítették. 

- Mesemondó verseny: Sebő Bálint 3.
helyezett (kistérségi) - Kazinczy Tanulmá-
nyi verseny: Kovács Rebeka 3. helyezett
(kistérségi) - Anyák napi rajzverseny: Ko-
vács Armandó 3. helyezett (kistérségi) -
Víz világnapja fogalmazás pályázat: Vode-
nyák Alexa 1. helyezett (megyei) - Papír-
műves kategória: Vella Dániel 3. helyezett

(országos) - Fémműves kategória: Benkő
Alexandra, Bódis Barbara 1. helyezett
(országos), Szentgróti Kitti Ramóna 2. he-
lyezett (országos), Pálfalvi Nikolett 3. he-
lyezett (országos) - II. korcsop. Epres Vi-
rág 1. helyezett (országos) Péringer Mar-
tina 2. helyezett (országos), Szoukup Esz-
ter 3. helyezett (országos). 

Továbbá országos és régiós kézműves
pályázatokon első helyezést ért el: Nagy
Barbara, Benkő Alexandra, Viszt Vivien,
Epres Virág. 

Még második helyezett: Török Teodora,
Szász Klaudia, Vella Dániel, Csitos Bian-
ka, Kovács Rebeka. Harmadik helyezett:
Péringer Martina, Halász Dóra. Még so-
rolhatnám azoknak a diákoknak a nevét,
akik ugyan nem dobogós, de elismerésre
méltó helyezést értek el valamilyen meg-
mérettetésen. 

Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraik-
nak

-G.I.J-

Egy új szakasza kezdődött azon kisdiákok
iskolás éveinek, akik idén először járnak
felső tagozatba. Új az osztályfőnök, nehe-
zebb az „iskolatáska” és újfajta feladatok
előtt állnak.

A könnyebb elindulás érdekében, s hogy
egymáshoz közelebb kerüljünk, közös ki-
rándulást tettünk, szeptember egyik gyö-
nyörű napsütéses délutánján az egész osz-
tály megmászta a Fülöp hegyet és a kilátó-
ból megcsodáltuk a gyönyörű őszi tájat. A
napot egy óriási számháború csatával igye-
keztünk emlékezetessé tenni.

Csuda jól éreztük magunkat, melynek
biztosan lesz folytatása is.

Török Péterné osztályfőnök

Munkácsy kiállításon jártunk
A Révfülöpi Általános Iskola felső tagoza-
tosai szeptember 21-én ellátogattak Keszt-
helyre a Festetics kastélyba, ahol Mun-
kácsy Mihály, híres magyar festő több mint
60 alkotásból álló gyűjteményét tekinthet-
tük meg. A kiállítás egyedülálló volt, hiszen
olyan festményeket is láthattunk, melyek
Amerikából érkeztek erre az alkalomra. 

A kiállítás tárlatvezetőjétől sok mindent
megtudhattunk a festőről és a kiállított
alkotásokról. A festő Lieb Mihályként látta
meg a napvilágot Kárpátalján, Munkácson
1844. február 20-án. Csak később, 1868-
ban vette fel a Munkácsy nevet. A Bécsi
Képzőművészeti Akadémián tanult, s
nagyon hamar híressé vált. Siralomház, s
Milton című festményeivel aranyérmet
nyert a Párizsi világkiállításon, melyeket
szintén megtekinthettünk. 26 évesen már a
világváros leghíresebb festője lett. 

Láthattunk tájképeket, életképeket,
portrékat, lélektani ábrázolásokat, tanul-
mányokat és a plainer festészet jegyeit is
megcsodálhattuk. „A reneszánsz aphoteó-
zisa” című egyetlen mennyezetfreskójáról
is láthattunk vázlatot, mely a Bécsi Mű-
vészettörténeti Múzeumot díszíti. Mun-
kásságára nagy hatással volt Rembrandt,
melyet a munkáin megjelenő sötét-világos
kontraszt hűen igazol. Hatalmas élmény-
ben volt részünk, hiszen Munkácsy
Mihálynak a romantika és realizmus képvi-
selőjének olyan életszerű, valósághű fest-
ményeit csodálhattuk meg, melyek az
egész világon ismertek és híresek. 

Ezt a lehetőséget köszönjük a Révfülöpi
Általános Iskoláért Alapítványnak is, mely
hozzájárulásával lehetővé tette e kiállítás
megtekintését.

Török Péterné

Fotó: Török

Fotó: Varga

Ötödikesek lettünk
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Évről évre országszerte egyre többen,
egyre több helyszínen emlékeznek meg a
Zene Világnapjáról. Településünkön már
negyedik éve ünnepeljük ezt a jeles napot.

Ez a zenei program annyiban különbö-
zik más zenei rendezvényektől, hogy ünne-
pélyesebb azoknál. Ünnepélyesebb, mert
része egy világünnepnek. 

Az UNESCO 1975-ben emelte október
1-jét a Zenei Világnap rangjára Yehudi
Menuhin világhírű hegedűművész kezde-
ményezésére, aki a Nemzetközi Zenei Ta-
nácsban töltött be akkor elnöki tisztet. A
világnap célja, hogy a társadalom széles
rétegei számára népszerűsítse a zeneművé-
szetet. Emlékeztet minket a zeneművészet óriá-
saira a kezdetektől napjainkig terjedően,
az egyes századok szellemragyogására, hoz-
zájárul az esztétikai értékek megbecsülésé-
hez, a népek békéjéhez, barátságához, egy-
más kultúrájának jobb megismeréséhez. 

Életünket keresztül-kasul szövi a zene, a
bölcsőtől a sírig . A zene, ami az ember leg-
ősibb kifejezési formája, eszköze, amely
ősibb, mint a nyelv. Még írni se tudott az
emberiség, amikor a hang és a szó hatal-
mába kerítette. Ezért is van az, hogy ,,a dal
korlátlan hatalmat ad annak, aki ért
hozzá” - vélekedett Szabolcsi Bence. 

Ugyancsak ő írta a Zene története című
művében a következőket: ,,Ott születik,
ahol az emberi kultúra: folyóvölgyekben,
pusztákon, dombvidékeken, tengerparto-
kon. Terjesztik a folyamok és tengerára-
mok, útját állják az őserdők, hegyláncok,
jégmezők és sivatagok. Megered, elzárkó-
zik a szigeteken, kering, hullámzik, árad,
elvegyül a nyitott partokon. Vándorol, ter-
jed, szűrődik, mint a növények egy-egy föld-
sávon, ahol megtorpan, nyomban fajokra
különül, és klimatikus változatokat termel,
mint az állatvilág. Mikor a központokban
kivész, a határ szegélyeken menedékre ta-
lál, mire a partokon elkorhad, a fennsíkok
felől már él, nomád árama közeledik.
Nincs, ami könnyebben alakulna, ami szí-
vesebben cserélne formát s nincs, ami mé-
lyében állandóbb maradna, mint a dallam.
Hullámok és felhők játéka mérhető csak
ehhez az évezredes játékhoz...” 

,,Zene: a menny rezonanciája, angyal-
hang, madárének, az Éden gyönyörűsége,
szomorú szívek épülése, ördögi csodaszer”
- mondták a XV. században. 

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 a siva-
tagon menne át, hanem virágos réteken. 

,,Aki nem él vele - mondotta Kodály-:
lelki vérszegénységben él és hal.” 

Tudat alatti magyarságunk egyik talpkö-
vét látta a zenében. 

A zene nem magánosok kedvtelése,
hanem lelki erőforrás, amelyet minden
művelt nemzet igyekszik közkinccsé tenni.

Thomas Mann szerint a zene ,,a legmo-
rálisabb művészet”, és ez az igazság nagy
feladatokat ró ránk! 

,,Aki zenét hallgat -mondotta Sosztakovics-,
érezheti összetartozását az egész világgal...

Fodor András szerint a mi világunkban
,,a zene legnagyobb ellensége a lelki kul-
túrát alámosó közöny, a törekvő szellemet
hasznossági elvek pórázán rángató gyakor-
latiasság” 

„A Zenei Világnap alkalmából október 1-
én az emberek legmélyebb érzéseiket és leg-
szebb reményeiket juttatják majd kifejezésre„
– mondta Yehudi Menuhin az első Zenei
Világnap tiszteletére Torontóban mondott
ünnepi köszöntőjében. Szavakkal már na-
gyon sokszor visszaéltek, különösen a korunk
társadalmában egyre növekvő tudatlanság
következtében. A zene azonban továbbra is
módot ad arra, hogy az emberek ma is meg-
értsék egymást, amikor az emberiségtől a
múlt előítéletei távolabb állnak, mint valaha,
de megerősödve kerülnek előtérbe azok az
örök értékek, amelyek mindig részét képez-
ték bármely nép minden művészi megnyilvá-
nulásának. Az igazság, ami a világ minden
népművészetében, zenei stílusában ezernyi
színben mutatkozik meg, képessé tesz ben-
nünket arra, hogy egyetértésre jussunk egy-
mással – hangzott el akkori beszédében. 

Talán örök talány marad, hogyan született
meg a zene, az éneklés, de tény, hogy nagyon
sivár lenne az élet zene nélkül. A jó zene a lel-
ket egekbe repítheti, vigasztalást nyújthat
nehéz pillanatainkban, felfokozhatja az örö-
mérzetünket a kivételesen vidám percekben. 

A zene mindig a legmegfelelőbb pillanat-
ban találja meg a hallgatóját, akkor, amikor
annak a legnagyobb szüksége van rá. S
innentől kezdve mindegy, hogy milyen
zenei korszakról vagy stílusról beszélünk, a
zene bennünk –nekünk - velünk él. 

Október elsején a Tóparti Galériában Sík
Dóra (cselló) és Barta Gábor (csembaló)
„A zene szárnyán Európában” című kama-
rakoncertjét hallgathatta meg a közönség,
műsorukban F. Couperin, A. Vivaldi, M.
Marais, J.S. Bach művek hangzottak el.
Zenéjük hallgatása közben a háttérben
Kovács Péter képösszeállítása volt látható,
mely az ősz csodálatos színeit, fényeit, han-
gulatait mutatta be a megjelenteknek. 

Köszönet azoknak, akik jelenlétükkel meg-
tisztelték rendezvényünket, valamint köszönet
Sík Dórának és Barta Gábornak a zenei-, míg
Kovács Péternek a vizuális élményért. P.Zs.

A Zene Világnapja Révfülöpön A fürdőegyesület
közgyűlése

Emlékeznek még? Nálunk járt. Remek elő-
adást tartott olyan számú közönség előtt,
ami azóta sem fordult elő. 

Építészetét ismerhetjük könyvekből, fil-
mekről, de azt a varázslatos személyiségét,
elkötelezettségét nemzete iránt, országunk
féltését csak akkor, ott ismerhettük meg
igazán. Zavarban voltam, hogy szólítsam
meg és azt dadogtam, hogy miként Jézust
a tanítványai és is Mesternek merem csak
szólítani. Büszke voltam rá, hogy kezet
fogott velem. Halálhíre úgy sújtott le rám,
mint Antall József, vagy Sinkovits Imre
halála. Fogynak a fáklyák, fogy a fény!
Feladatunk van! Makovecz Imre eszmeisé-
gét tovább kell vinnünk! Ehhez adjon
nekünk erőt, kitartást a Jóisten. Ámen.

NCS.

Elment a Mester!

A Révfülöpi Fürdőegyesület szezonzáró
társas vacsorával egybekötött Őszi köz-
gyűlését szeptember 3-án tartotta az
ATTACCA-ban.

A jelentős tagsági részvétellel megtartott
közgyűlésen fontos döntések születtek.

Pont került végre a 100 éves évfordulónk
alkalmával ültetett — a móló bejárat mel-
lett — fánk mellé emléktábla elhelyezésé-
nek ügyére. Szeptember végére elkészült .
Kedvező választ kaptunk a jelenlegi tulaj-
donostól az 1928-ban építtetett kultúrhá-
zunk homlokzatán egyesületünkre emlé-
keztető felirat elhelyezése ügyében.

Tagtársaink többségi szavazattal egyetér-
tettek azzal az előterjesztéssel, hogy nyújt-
sunk be az Önkormányzathoz pályázatot a
település 800 éves jubileumi évfordulója
alkalmával felállítandó műalkotás létesíté-
sére.

Fürdőegyesületünk a település nevét
tartalmazó és többszázéves funkcióját is
megjelenítő révész szobor elkészítésére
nyújtott be pályázatot, melynek megvalósí-
tásához jelentős anyagi támogatással is
hozzájárulunk.  A szobor két méter  húsz
cm magas lenne és elhelyezését a móló
közelében javasoltuk.         Zsitnyányi István

Tisztelt Olvasók!
A Révfülöpi Képekben elhelyezhetik

hirdetéseiket az Önök által meghatáro-
zott formában és méretben. A teljes
(A4) oldalnyi belső (egy vagy kétszínes)
reklámfelület ára bruttó 30 000,-Ft/meg-
jelenés, a méret csökkenésével arányo-
san csökken a fizetendő díj mértéke is.
Apróhirdetést 20 szóig teszünk közzé
1000 forintos áron.

Fotó: Kovács
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A KÉSZ (Keresztény Értelmiségiek Szövet-
sége) révfülöpi szervezetének zarándokútja

Elhatároztuk s elindultunk az ősök, hő-
sök nyomában arra a tájra, amelyhez annyi
szenvedés, bánat, szomorúság kötődik
még most is, csaknem száz esztendő eltel-
tével. Nagyapáink, apáink néztek itt far-
kasszemet az ágyuk, puskák torkával – ma
már biztosan tudjuk – értelmetlen halállal.
Szinte mindnyájan személyesen kötődünk
révükön e vidékhez, mert ha nem élték
volna túl ők akár sántán, bénán hazatérve,
ma nem lennénk itt mi sem. Pedig akiknek
a nyomában jártunk, emléküket keresve,
imádkozva az elesettekért, biztosan mind-
nyájan békés családról álmodtak a borzal-
mak között is. „Adjon nekik enyhületet a
végtelen szeretet” gyakoroltuk menet köz-
ben az éneket a buszon is, készülve az esti
szentmisére. 

Szeptember 1-én volt az indulás. Égre
törő vad hegyek közt buszozva értünk
Ausztrián keresztül Szlovéniába a Soca
azaz Isonzó völgyébe. Itt húzódott az I. vi-
lágháborús időben évekig a front a Mo-
narchia és Olaszország között. Most a bé-
kés zöld völgyekben gyümölcstől roskado-
zó fák, vidáman karóra futó babok, legelé-
sző állatok színesítik a tájat. Kobaridba
érve megnéztük a háború emlékeit bemu-
tató múzeumot, amelyben maketten lát-
hattuk a hegyek közt elhelyezkedő álláso-
kat, frontvonalakat. Elképzelni is szörnyű-
séges volt. Időközben jó záport kaptunk.
Így az un. Csontkápolnát a hegyoldalban
csak messziről láthattuk. Itt nyugszanak
együtt magyar, szlovén, osztrák, olasz s ki
tudja még milyen származású csontjaik az
elesettek egy részének, békésen egymás
mellett. Megrendülve utaztunk tovább

Doberdó irányába. Esteledett, mire olasz
területre értünk. Már vártak bennünket a
Magyar Olasz Baráti kör tagjai Doberdó-
Vizintinben a magyar kápolnánál. A leme-
nő nap ragyogásában mutatott be szentmi-
sét Csizmazia Sándor atya az elesettek em-
lékére, mindnyájan együtt imádkoztunk,
énekeltünk. Végül elénekeltük az ismert
népdalt is:
„Kimegyek a dorberdói harctérre
Feltekintek a csillagos nagy égre
Csillagos ég, merre van a magyar hazám?
Merre sirat engem az édesanyám…”
Erősen esteledett, de San Martino del

Corso-ban megtekintettük az ottani kis I.
világháborús múzeumot is. Még most is
hatalmas halomban állnak az összeszedett
csajkák, tányérok, ivóedények az udvaron.
Megdöbbentő volt. Mondták az ottaniak,
hozhattunk volna belőle emléknek. Senki
nem nyúlt hozzá. Majd megvendégeltek
kis finom borral, süteménnyel és indul-
nunk is kellett.

Másnap Velence volt a program. Mest-
réből helyi busszal mentünk a városba…
az épített környezetbe. Ma már turista lát-
ványosság, kultúrtörténeti emlék, lakó-
helynek nemigen alkalmas. A múlt alkotá-
sait csodáltuk meg, a templomokat, góti-
kus palotákat, amelyekbe csak vízről volt
bejárat, az utcákat helyettesítő csatorná-
kat, hidakat a Rialtót, Szt. Márk székes-
egyházat, a teret, a Doge palotát. Kissé
elfáradva estefelé végighajókáztunk, a
Nagy Csatornán a Canal Grandén, tovább
a tengeren, szállásunk felé. Találkoztunk a
modern Velencével, a városnyi embert szál-
lító tengerjáró hajókat is befogadó kikötő-
vel, s azután búcsút mondtunk Velencé-
nek. Ez a város ezer szállal kötődik törté-

nelmünkhöz, kultúránkhoz is, hiszen
Szent Gellért, aki Szent István királyunk
jobb keze lévén, részt vett a keresztény
Magyarország szervezésében és Szent Im-
re nevelője volt. De megannyi mást is le-
hetne említeni. A harmadik napon a kör-
nyező szigeteken jártunk, Muránó, Burá-
nó, Torcello volt a célunk, bár sokkal több
sziget is van a környéken, de ezek többsé-
ge ma már lakatlan.

Muránó turista paradicsom, a díszüveg
készítés hazája, a régi urak nem is érezték
volna jól magukat kastélyaikban velencei
csillárok, tükrök nélkül. Ma inkább csak
üvegfigurák, nyakékek, bizsuk, emléktár-
gyak készülnek elképesztő színkavalkádot
képviselve, vevőket csalogatva. Az iparsze-
rű üvegművesség megszűntével sok üveg-
huta be is zárt. Muránó azonban nekünk
szent hely, hiszen itt nyugszik a XII. száza-
di Santa Maria e Donato bazilikában
Szent Gellértünk (Gerardus) az oltár alat-
ti szarkofágban teljes püspöki díszben.
Sándor atya misét mondott hazánkért,
népünkért. Imádkoztunk, énekeltünk, to-
vább mentünk hajóval. A következő állo-
más Torcello szigete volt, amely ma már
alig lakott, valamikor neves gazdag város
volt. A XI. században épült bazilikája cso-
dálatos mozaikokkal ékes, védett műem-
lék. Még énekelni sem szabad benne.
Mária énekét kezdtük el, de leállítottak,
holott a Szűzanyának van szentelve a
templom. Torcello ma kedvelt házasságkö-
tő hely, mint nálunk is divat az ősi vagy
nevezetes helyeken kimondani a boldogító
igent. Ott jártunkkor is éppen egy népes
lakodalmas csoport készülődött az ese-
ményre. Pokoli meleg colt, hosszú gyalo-
gos út. Visszahajókáztunk Buránó szigeté-
re s egy séta után a csipkekészítők szigetén
- a velencei csipke is fogalom volt a múlt-
ban - indultunk szállásunkra, azaz egy
kicsit lubickolni a késő délutáni napfény-
ben a tengerben.

Másnap reggel már indultunk is haza
Udine és Trieszt érintésével. Udinében
megnéztük a várat, vasárnap lévén a szé-
kesegyházban misén voltunk, Triesztben
pedig a Miramáre kastélyt és parkját vet-
tük hatalmunkba egynéhány órára. Ez a
táj is sokban kötődik a régi Magyaror-
szághoz és történelmünkhöz a Habsbur-
gok és Sissi révén is.

Szlovénián át Lendva felé haza is értünk
éjfél körül. Fáradtan, örömmel, élmények-
kel telve, hálát adva a Jóistennek zarán-
dokutunk végeztével, remélve, hogy ez az
út minden zarándoktársunk lelki épülésé-
re és testi felüdülésére szolgált. Bár nem
gyalog jártuk végig, mint az El Caminot
szokás, fésűskagylóból sem hoztunk az
Atlanti-óceán partjáról (az itthon mara-
dottaknak emlékül) csak néhány szeré-
nyebbet az Adriából.

Kristó Judit

Isonzó – Doberdó Zarándoklat

Fotó: Dr. Pintér
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Önkormányzati Krónika
(2011. április 1. – 2011. augusztus 31.)

A széleskörű tájékoztatás jegyében visszatekint-
ve folyamatosan közreadjuk az önkormányzat,
a képviselő-testület, a polgármester tevékenysé-
gének, részvételükkel zajló események fonto-
sabb információit.

Április. Révfülöp Nagyközség az ÚMFT Kör-
nyezet és EOP támogatási rendszerében be-
nyújtott KEOP-6-2.0/A/09-2010-0019 azonosító
sz. pályázatát a bonyolító Környezetvédelmi
Fejl. Igazgatóság szakmailag és pénzügyileg el-
fogadta és eredményesnek minősítve lezárta.

Április 4. Miklós Tamás polgármester a kép-
viselők kötetlen egyeztető megbeszélését szer-
vezte meg a település gazdasági programjával
kapcsolatos jövőbeli lépésekről.

Április 5. A polgármester részt vett a helyi
védelmi bizottság tapolcai ülésén. 

Április 5. Gáspár István volt balatonrendesi
polgármester temetésén Miklós Tamás polgár-
mester képviselte Révfülöpöt és nyilvánított
részvétet.

Április 7. A polgármester részt vett a DRV
Zrt. tulajdonosi siófoki közgyűlésén.

Április 8. Varga Béláné alpolgármester asz-
szony, Kondor Géza bizottsági elnök, Miklós
Tamás polgármester, Sárkány Sándor, Bérczes
László művészeti vezető, Rátóti Zoltán színmű-
vész, a kaposvári színház igazgatója helyszíni
megbeszélést folytatott a Globe színház projekt
révfülöpi megvalósíthatóságáról. Kifejezték elvi
egyetértésüket annak megvalósításával és a te-
rület esetleges bérbeadásával kapcsolatban és
megegyeztek abban, hogy részletes műszaki fel-
mérés és szakmai program alapján folytatják a
tárgyalást.

Április 11. Ülést tartott a Polgármesteri Hiva-
talban az Önkormányzat Gazdasági, Település-
fejlesztési és Turisztikai Bizottsága.

Április 11. Ülést tartott a Polgármesteri Hiva-
talban az Önkormányzat Oktatási, Szociális és
Kulturális Bizottsága.

Április 11. A Magyar Költészet Napján köz-
ségi ünneségre került sor a helyi galériában.

Április 13. A Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Tanács elnökségi
ülését tartották Tapolcán.

Április 13. Miklós Tamás polgármester és
Müller Márton főtanácsos részt vett Aszófőn az
EMVA vidékfejlesztési jogcímek, kifizetések
tájékoztatóján.

Április 14. Ülést tartott a Révfülöp és Térsége
Társulás Társulási Tanácsa, valamint a Révfülöpi
Szociális Társulás Társulási Tanácsa. Mindkettő
elfogadta az általa működtetett intézmények
2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszá-
molót.

Április 16. A Zenebarátok Klubja rendezvé-
nyén Török Ádámmal a Mini együttesről emlé-
keztek meg Kovács „Pepi” Péter szervezésében.

Április 18. Révfülöp Nk. Képviselő-testülete
munkaterv szerinti ülésén 6 napirendet vitatott
meg.

Április 23. Húsvéti játszház volt a Tóparti Ga-
lériában.

Április 26. A Révfülöpi Képek szerkesztő-bi-
zottsági ülése volt a helyi könyvtárban.

Április 27. A Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Tanács elnökségi
és közgyűlésének ülését tartották Tapolcán.

Április 29. Balatoni kikötőtulajdonosok egyez-
tető megbeszélésére került sor a balatonfüredi
Polgármesteri Hivatalban.

Április 30. Majális rendezvényt szervezett az
önkormányzat szabadtüzi főzéssel és műsorral.

Május 2. Révfülöp NKÖ Képviselő-testület
rendkívüli ülésén döntött az IKSZT felújítás köz-
beszerzési eljárás eredményéről, a balatoni szú-
nyogirtáshoz területarányos hozzájárulásról,
Szántód község eladásra felkínált Bahart részvé-
nyeiről és a KEOP pályázattal kapcsolatos tájé-
koztatóról.

Május 5. Kondor Géza bizottsági elnök és
Miklós Tamás polgármester részt vett az Alsó-
örsön tartott strandi bűnmegelőzési fórumon és
tájékoztatón.

Május 6. A Révfülöpi Társalgó vendége volt
Dr. Vértes László főorvos, aki Liszt Ferenc szü-
letése 200. évfordulója alkalmából tartott zenei
betétekkel előadást.

Május 11. Az önkormányzati törvény első kon-
cepciójának megjelenését követően helyi támo-
gatással a Magyar Faluszövetség szervezett tér-
ségi településvezetők fórumát Révfülöpön.

Május 13. A Balatoni Szövetség elnökségi ülé-
sére került sor Vörsön.

Május 16. Ülést tartott a Polgármesteri Hiva-
talban az Önkormányzat Gazdasági, Település-
fejlesztési és Turisztikai Bizottsága.

Május 17. Ülést tartott a Polgármesteri Hiva-
talban az Önkormányzat Oktatási, Szociális és
Kulturális Bizottsága.

Május 18. A Révfülöpi Szociális Társulás Tár-
sulási Tanácsa személyes meghallgatás kereté-
ben ismerkedett meg a Révfülöpi Szociális Szol-
gálat vezető helyettesítésére kiírt pályázatra je-
lentkezőkkel, és döntöttek a vezető kiválasztá-
sáról. A társult települések polgármestereiből
álló Tanács egyhangú szavazással Szomjas Jakab
Erzsébetet választotta meg határozott időre a
szolgálat vezetőjévé.

Május 19. Révfülöp NKÖ rendkívüli képvise-
lő-testületi ülésén a Révfülöp Nagyközség
Polgármesteri Hivatal jegyzői állásra pályázók
személyes meghallgatására került sor.

Május 20. A BAHART Zrt. tulajdonosi köz-
gyűlésére került sor Siófokon.

Május 20. A polgármester részt vett a Rév-
fülöpi Honismereti Egyesület közgyűlésén.

Május 21. RNKÖ támogatásával a Gázló Kör-
nyezet és Természetvédő Egyesület megszervez-
te a TESZEDD környezetszépítő akciót.

Május 21. A polgármester részt vett a Ma-
gyar-Finn Baráti Társaság Révfülöpi csoportjá-
nak közgyűlésén.

Május 23. Miklós Tamás polgármester és a
közbeszerzési eljárás keretében nyertes SZL-
Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft. igazgatója,
Szencz Lajos aláírta a Révfülöpi Integrált Kö-
zösségi Szolgáltatói Tér felújítására vonatkozó
kivitelezés vállalkozói szerződést.

Május 23. RNKÖ Képviselő-testülete mun-
katerv szerinti ülésén 16 napirendet vitatott meg.

Május 24. A polgármester részt vett a Zalai
Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület
közgyűlésén.

Május 24. Ülést tartott a helyi Kitüntetési
Előkészítő Bizottság, amely számbavette a beér-
kezett javaslatokat és véleményezte azokat.

Május 27. Miklós Tamás a kistérség alelnöke-
ként részt vett a köveskáli Orvosi Rendelő ün-
nepélyes felavatásán és beszédett mondott.

Május 29. A Tóparti Galériában megnyílt a
Balaton-felvidéki Szín-vonal Művészeti iskola
helyi diákjai alkotásaiból összeállított kiállítás.

Május 31. A Révfülöpi Képek szerkesztő bi-
zottsági ülése volt a helyi könyvtárban.

Május 31. A polgármester részt vett a Révfü-
löpi Vállalkozók Egyesülete Tóth Vendéglőben
tartott közgyűlésén.

Június. Révfülöp település 234.000,-Ft támo-
gatást nyert a helyi önkormányzatok 2011. évi köz-
művelődési érdekeltségnövelő rendszerében.

Június 1. Térségi pedagógusnapi ünnepséget
és köszöntést rendeztek a tapolcai Tamási Áron
Művelődési Központban, másnap Miklós Tamás
polgármester a kistérség alelnöke a tapolcai –
Kazinczy F., Bárdos L., Batsányi J. – Általános
Iskolák pedagógusait köszöntötte intézményeik-
ben virággal és emlékkártyával a kistérség nevé-
ben.

Június 3. A BAHART Zrt. által szervezett
Balatoni hajózási idény szezonnyitójára, és a fel-
újított siófoki hajókikötő ünnepélyes megnyitó-
jára került sor Siófokon.

Június 3. A Révfülöpi Általános Iskola és
Óvoda pedagógusnapi ünnepi rendzvényére ke-
rült sor a helyi iskolában.

Június 4. Az Aranyhíd Barátság rendezvé-
nyére került sor Balatonbogláron, amelyen ön-
kormányzatunk, az Őszirózsa Nyugdíjas Egye-
sület és az Általános Iskola közös küldöttsége és
az érdeklődők vettek részt.

Június 5. A Révfülöpi Óvoda tanévzáró ün-
nepségét rendezték meg.

Június 9. A balatoni kikötő-tulajdonos ön-
kormányzatok vezetőinek találkozója volt
Keszthelyen.

Június 10. A 2010. évi vidéki rendezvények,
programok, fesztiválok megvalósítására 2009-ben
benyújtott önkormányzati pályázat 530.000,-Ft
támogatást nyert a Helyi Vidékfejlesztési Straté-
giák Leader fejezetéből. 

Június 11. A Tóparti Művészeti Hetek kiállí-
tássorozat keretében Garajszki József „Vissz-
fény ünnepi köszöntő” c. kiállításának megnyi-
tójára került sor a helyi galériában. Köszöntöt
mondott Miklós Tamás polgármester.

Június 14. Ülést tartott a Polgármesteri Hiva-
talban az Önkormányzat Gazdasági, Település-
fejlesztési és Turisztikai és az Oktatási, Szociális
és Kulturális Bizottsága Bizottsága.

Június 17. A révfülöpi Szigeti és Császtai
strand Kék hullám zászlót nyert a Balatoni
Szövetség strandértékelő, minösítő versengésé-
ben. A zászlókat Miklós Tamás polgármester
vette át a balatonfüredi díjátadáson.

Június 18. A Révfülöpi Általános Iskola tanév-
záró ünnepsége és ballagás volt a helyi iskolában.
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Június 20. Révfülöp nagyközség Képviselő-
testülete munkaterv szerinti ülésén 10 napiren-
det vitatott meg.

Június 22. A Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Tanács elnökségi
ülését és Tanácsülését tartották Tapolcán.

Június 22. A polgármester a település víziéle-
tének fejlesztésével kapcsolatos konzultációra
invitálta a RIVE, a Révfülöpi Vízi Sportegye-
sület, és a Horgászegyesület vezetőit.

Június 22. Miklós Tamás polgármester részt
vett a helyi Polgári Kör által szervezett találko-
zón.

Június 23. Ábrahámhegy, Balatonrendes, Sal-
föld, Balatonszepezd és Révfülöp polgármeste-
rei egyeztetést folytattak egy közös Polgármes-
teri Hivatal működtetéséséről.

Június 24. A mindszentkállai Öregek Ottho-
na alapításának 10. éves évfordulónának ünnep-
ségén Miklós Tamás polgármester köszöntötte a
kistérség nevében az intézményt és dolgozóit.

Június 24. Révfülöp Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testületének nyári közmeghallga-
tására került sor a helyi iskola épületében.

Június 25. A Tóparti Művészeti Hetek kiállí-
tássorozat keretében Borbély Lajos művészta-
nár „Egyvonalban gondolkodó” c. kiállításának
megnyitójára került sor a helyi galériában.

Június 27. A Révfülöpi Képek szerkesztő-bi-
zottsági ülése volt a helyi könyvtárban.

Június 28. A DRV Zrt. rendkívüli közgyűlé-
sére került sor Siófokon.

Június 28. Miklós Tamás polgármester élő rá-
dióinterjút adott a Kossuth Rádióban a balatoni
ifjúsági üdülés témakörében.

Június 28. A TÖOSZ és a MÖSZ által az
önkormányzatok átalakításáról tartott fórumra
került sor Zalahalápon.

Június 30. A BAHART Zrt. rendkívüli köz-
gyűlésére került sor Siófokon.

Július 4. Révfülöp NKÖ rendkívüli képvise-
lő-testületi ülésén megtárgyalta: 1.) Révfülöp
1174/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan
nyári kulturális programokra történő hasznosí-
tása. Együttműködési megállapodás jóváhagyá-
sa. 2.) Tájékoztatás a Globe Színház megvalósí-
tásához szükséges terület bérbeadásával kap-
csolatosan, az „Önkormányzat vagyonáról és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2006.
(IV.6.) Kt. rendelet” alapján. 3.) Tájékoztatás az
M27 Absolvo Consulting által küldött megkere-
sésről. 4.) A 800 éves jubileumi évforduló alkal-
mából köztéri emlékkő létrehozása napirendi
pontokat.

Július 7. A III. Révfülöpi Vincellér és Borna-
pok ünnepélyes megnyitására került sor a Fülöp
kertben.

Július 8. A Hazai Turizmus keretében forga-
tott televíziós műsor számára Miklós Tamás pol-
gármester ismertette a település és a Fülöp
templomrom történetét.

Július 8. A Honismereti Gyűjteményben ka-
marakiállítás nyílt a 100 éve született Fonay Tibor
dokumentumaiból, illetve Dr. Tölgyesi József és
Miklós Tamás emlékeztek előadásaikkak a Fülöp
kertben tartott Fonay-emlékest rendezvényen.

Július 9. A Tóparti Művészeti Hetek kiállítás-
sorozat keretében Kovács Imre László festő ki-
állításának megnyitójára került sor a helyi galé-
riában.

Július 11. RNKÖ rendkívüli képviselő-testü-
leti ülésén megtárgyalta: Révfülöp 1174/1 hrsz.
ingatlanon Globe Színház létesítésére pályázati
felhívás kiírását; Water Slide Kft. (Pék László
ügyvezető) Császtai strand vízi csúszda díjmér-
séklési kérelmét; Tájékoztató a kemping kisebb-
ségi tulajdon eladásra való meghirdetésével kap-
csolatban; Emlékmű elhelyezéssel kapcsolatban
tájékoztatás kérése napirendi pontotokat.

Július 11. Révfülöp jövőjével, a településfej-
lesztéssel kapcsolatban helyi vállalkozókkal és
közéleti szereplőkkel kezdeményezett megbe-
szélést Miklós Tamás polgármester a Mákvirág
Borházban.

Július 15. Révfülöp díszpolgára, Szilvásy
Nándor temetésére került sor a helyi temető-
ben, ahol a település lakói és önkormányzata
nevében Miklós Tamás polgármester búcsúzott.

Július 16. Müller Ilona zongoraművész hang-
versenyére került sor az Evangélikus templomban.

Július 17. A Fülöpi romnál a 800 éves telepü-
lési évforduló jegyében ünnepi szentmisére ke-
rült sor dr. Korzenszky Richárd tihanyi perjel és
Csizmazia Sándor plébános részvételével. Az es-
te folyamán agapé volt a templomkertben.

Július 18. A Zalai Dombhátaktól a Vulkánok
Völgyéig E. közgyűlésére került sor B.tomajon.

Július 18. Közös iskolafenntartási egyeztető
megbeszélésre került sor a révfülöpi hivatalban.

Július 19. Miklós Tamás polgármester inter-
jút adott a Kossuth Rádiónak a helyi fürdőkul-
túra fejlődéséről.

Július 19. A Révfülöpi Óvodafenntartó Tár-
sulás ülésére került sor.

Július 21. A MÁV Zrt. balatoni közmunka-
programjának ismertetése Balatonföldváron.

Július 22. A XIX. Villa Filip Napok megnyi-
tására került sor, amelyen a helyi lakosságon
kívül megjelentek a megye, a kistérség vezetői, a
környékbeli polgármesterek is. Ünnepi beszédet
mondott dr. Korzenszky Richárd tihanyi perjel,
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő, Veszp-
rém M. Közgyűlés elnöke és Miklós Tamás pol-
gármester. P. Tófeji Valéria versét szavalta el.

Július 23. A Tóparti Művészeti Hetek kiállí-
tássorozat keretében Fekete Emese festő- és
grafikusművész „A békesség világa” c. kiállításá-
nak megnyitójára került sor a helyi galériában. 

Július 24. Ünnepi könyvbemutatón széleskö-
rű érdeklődés melett Cserhalmi György Kossuth-
díjas színművész, Ruza József, Szabó István, Faa
Zoltán és Miklós Tamás mutatta be a Révfülöp
régi képes levelező-lapokon c. albumot az At-
taca emeleti termében.

Július 25., 27. Az „Ízőrzők” c. műsor forgatá-
sára került sor Eitner József, Slemmer József,
Kondorné Pintér Zsuzsa, dr. Szabóné Barsi
Katalin, Kovács Péter, Miklós Tamás, Varga
György, Vókó László részvételével. A forgatás-
ra a település több részén, a főzésre Tóth Gábor
vendéglős pincéjénél került sor.

Július 25. A Révfülöpi Képek szerkesztő-
bizottsági ülése volt a helyi könyvtárban.

Július 28. Miklós Tamás polgármester, Varga
Béláné alpolgármester, Eitner József, Kondor
Géza képviselők helyszíni bejárást tartottak a
település jubileumi emlékjelének elhelyezésével
kapcsolatban. Több helyszínt megtekintve végül a
800 év történetiségéhez kapcsolódó Fülöpi temp-
lomrom melletti helyszínt találták a legmegfele-
lőbbnek.

Augusztus 2. Kálomista Gábor képviselő és
Miklós Tamás polgármester a VPMÖ vezetőivel
tárgyalt Veszprémben a helyi kemping kissebb-
ségi tulajdonának jövőjéről.

Augusztus 4. A nagy magyarok nyomai Bala-
ton-felvidéken témakörben Miklós Tamás pol-
gármester interjút adott a Kossuth Rádiónak.

Augusztus 4-7. IV. alkolmmal rendezték meg
a Fülöp-kertben a Révfülöpi Zenei Napokat.

Augusztus 5. A Balatoni Szövetség elnökségi
ülésére került sor.

Augusztus 6. A Tóparti Művészeti Hetek ki-
állítássorozat keretében megnyílt Stark Béla –
Novák László és a balaton-felvidéki Nemzeti
Park Természetvédelem-vadászat c. kiállítása. 

Augusztus 8. A Zalai Dombhátaktól a Vul-
kánok Völgyéig Egyesület elnökségi ülésére ke-
rült sor Badacsonytomajon.

Augusztus 13. A Révfülöpi Fürdőegyesület
vízi napi rendezvénye és a II. Révfülöpi Pano-
rámafutás rendezvényre került sor.

Augusztus 15. Révfülöp NKÖ rendkívüli kép-
viselő-testületi ülésén megtárgyalta: 1.) Tájé-
koztatás a VPMÖ Közgyűlése elnökével folyta-
tott tárgyalásról a Révfülöp 1178/5 hsz. terület
(Napfény kemping) kisebbségi tulajdonhányad
értékesítésével kapcsolatban, álláspont kialakí-
tása a további önkormányzati lépésekről napi-
rendi pontokat.

Augusztus 18. Balatoni Nyár c. televíziós és rá-
diós műsor szakmai összejövetelére került sor az
Attacca emeleti helyiségében, ahol Miklós Tamás
polgármester településünk és képviselő-testüle-
tünk nevében köszönetét fejezte ki a résztvevők-
nek és a vezetőknek a Balaton és Révfülöp tu-
risztikai népszerűsítésében végzett eredményes
munkájukért.

Augusztus 20. Nemzeti és állami ünnepünk al-
kalmából nagyközségi ünnep megszervezéssére,
helyi kitüntetés – Simonné Lakosi Erzsébet ré-
szére posztumus – átadására került sor a Fülöp
kertben. 

Augusztus 21. A Tóparti Művészeti Hetek ki-
állítássorozat keretében megnyitották Ács Tas
László festőművész kiállítását a helyi galériában. 

Augusztus 23. Ülést tartott Polgármesteri Hi-
vatalban az Önkormányzat Gazdasági, Telepü-
lésfejlesztési és Turisztikai Bizottsága.

Augusztus 27. A polgármester részt vett Ba-
latonakali új közparkjának és Molnár József geo-
lógus emlék kopjafájának ünnepélyes avatásán. 

Augusztus 29. Közös kistérségi tanévnyitó
konferencia és szakmai előadások Tapolcán.

Augusztus 29. A Révfülöpi Képek szerkesztő-
bizottsági ülése volt a helyi könyvtárban.

Augusztus 30. A Révfülöp és Térsége Intéz-
ményirányító Társulás Tanácsa ülésén tárgyalta és
elfogadta: a Révfülöpi Általános Iskola 2011. évi
I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót; a Rév-
fülöpi Általános Iskola SZMSZ módosítását, va-
lamint a Pedagógiai program módosítását; az isko-
la gazdaságosabb és racionálisabb működése ér-
dekében tett intézkedésekről szóló beszámolót.

Augusztus 30. Ülést tartott Polgármesteri
Hivatalban az Önkormányzat Oktatási, Szociá-
lis és Kulturális Bizottsága.

Augusztus 31. A Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács
elnökségi ülésére került sor Tapolcán.

- m - 



Sodankylä város vezetősége: Viljo Pesonen
polgármester; Ahti Korvanen alpolgár-
mester; Pekka Heikkinen képviselő; Jaari
Haavisto a helyi lap újságírója és Merja
Leinonen kulturális menedzserasszony
szeptember 9-től szeptember 13-ig tartóz-
kodott településünkön.

Kora délután megérkeztünk Révfülöpre
a Napfény Kempingbe, ahol Miklós Tamás
polgármester, Varga Béláné alpolgármes-
ter és Balogh Ildikó kempingvezető fogad-
ta a vendégeket.

Szombaton egész napos kirándulásra vit-
tem a delegációt, Tapolca Tavas-barlang,
Keszthely Festetics Kastély, Sümeg Vár
volt a program. Este Sümegen megtekin-
tettük a lovagi tornát és elfogyasztottuk a
reneszánsz vacsorát is, amely nagyon ízlett
mindenkinek.

Vasárnap – a delegáció kérésére – el-
utaztunk Devecserbe, ahol megtekintettük
a nagyon szép Könyvtárépületet, s azt az
autót, amelyet a devecseri könyvtár So-
dankylä és Rovaniemi városok által össze-
gyűjtött és a városnak adományozott pénz-
ből vett. Kondor Géza képviselő volt segít-
ségemre a vendégek szállításában.

Hétfőn megtekintettük községünkben a
Honismereti Gyűjteményt, a Pince Mú-
zeumot, az óvodát, majd az iskolát is.

Délután ünnepélyes keretek között alá-

írásra került Révfülöp és Sodankylä közöt-
ti testvértelepülési megállapodás.

Ezután megtekintettük a vendégekkel az

Evangélikus Oktatási Központot, majd az
Evangélikus Templomot. Beszélgetésünket
a Balaton parton kávé és sütemény mellett
folytattuk. 

Este a Mákvirág Borházban nagyon han-
gulatos bor és táncbemutató után megva-
csoráztunk, majd egymást kölcsönösen
megajándékoztuk apró emléktárgyakkal.

A delegáció kedden utazott Budapestre,
ahol még városnézés volt a program, s szer-
dán délelőtt repültek vissza Finnországba. 

Nagyon jól érezték magukat nálunk a
finn vendégek, családtagjaikkal biztosan
visszatérnek még Révfülöpre.

Dr. Szabóné Barsi Katalin
Tourinform irodavezető
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A Gázló Egyesület őszi menetelése

„te kicsi ország, el ne felejtse aki él,
hogy úgy született a szabadság,
hogy pesti utcán hullt a vér.”

(Tamási Lajos)

Emlékezzünk együtt
az 1956-os Forradalomra!

Révfülöp Nagyközség
Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja

településünk minden lakóját
az 1956-os Forradalom és

Szabadságharc 55. évfordulójának
ünnepi megemlékezésére,

melyre október 23-án (vasárnap)
kerül sor.

11.00 óra:
Koszorúzás a Temetőkertben Polgár
Bence és Tabódy István sírjánál. Meg-
emlékező beszédet mond Zsitnyányi
István, a Révfülöpi Fürdőegyesület el-
nöke.

17.00 óra:
Ünnepi megemlékezés a Tóparti Galé-
riában Ünnepi beszédet mond Eitner
József önkormányzati képviselő.
Veres Péter: Én nem mehetek el innen
(A verset elmondja Török Julianna, a
Révfülöpi Általános Iskola tanulója).
Tanmese a szabadságról (Elmondja:
Horváth Viktória, a Révfülöpi Általá-
nos Iskola tanulója).
Eredeti filmfelvételek, képek az 1956-
os forradalomról és szabadságharcról. 
A műsor zárásaként filmvetítés.

Könyvtárlátogatók
figyelmébe!

A Könyvtár nyitva tartása megváltozott,
hétfőn, szerdán és pénteken 11.00-17.00
óráig várjuk látogatóinkat.

Kondorné Pintér Zsuzsa
művelődésszervező

Meghívó
Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub 

október 19-én (szerdán) 14.30 órai 
kezdettel tartja összejövetelét a 

Tóparti Galériában.

Szeretettel várjuk tagjainkat!
Vezetőség

Meghívó
Szeretettel várjuk Önt és kedves család-

ját október 20-án (csütörtökön) 17.00
órára a Tóparti Galériába Puskásné Tófeji
Valéria „Gondolattánc” című novellás kö-
tetének bemutatójára. Közreműködik: Né-
methné Kovács Magda dalszerző-énekes.

Meditáció

Révfülöpön elmúlt velem
harmincöt vidám, boldog nyár.
Vajon mennyi várhat még 
a jövőben ezután reám?

Társam volt a perzselő,
ragyogóan fénylő Nap,
meg egy jókora, szépséges,
bolondos szalmakalap.

Révfülöp, 2011. augusztus

„Tegyünk a minőségi turizmusért” aktív
természetvédelmi akciónk;

Időpontja: október 15. szombat 9 óra
(esőnap október 16. vasárnap 9 óra).
Találkozó: a fenti időpontban a Kornyi-
tónál lévő parkolóban. (Ahova a zsákolt
szemetet szoktuk vinni). Tevékenység:
cserjeirtás és szemétgyűjtés a környező

gyepeken. (göller ollót ~ 15 db, kesztyűt és
zsákot viszek), aki tud hozzon metsző -vagy
bozótirtó ollót. 

(A nagy fa alatt akár főzhetünk is, de ezt
valaki vállalja fel.)

Az akcióban mindenki saját felelősségé-
re vesz részt!!!

Tisztelettel: Vókó László
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Finn delegáció napjai Révfülöpön

Szeretném megköszönni önzetlen segít-
ségüket a következő személyeknek: Balogh
Ildikó, Balogh Györgyné, Bogdán József,
Bogdán Katalin, Csiki Tibor, Dr. Hafen-
scher Károly, Eitner József, Kis-Galiné
Orbán Edit, Kondor Géza, Kondorné Pin-
tér Zsuzsa, Kovács Péter, Kristó Judit,
Miklós Tamás, Németh László, Posch
Melinda, Székely Szabolcs, Szomjas-Ja-
kab Erzsébet, Veress István, Vókóné Bog-
nár Ibolya.

Fotó: Barsi

Fotó: Barsi
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