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Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és egészségben gazdag új esztendőt kívánunk!

Az egyenes adás diszkrét bája
Ez év november 21-én is kábelünk egyenes
adásában lehettünk beavatottjai Nagyközségi Képviselő-testületünk munkájának.
Nézőként ezúttal is előre megismerhettük szóban forgó testületi eseményünk napirendi pontjait, melyek között nyolcadikként, szerényen lapult a „Tájékoztató a
Globe Szinház megvalósításával kapcsolatos fejleményekről” cím. Sokan voltunk kíváncsiak a történtek valós krónikájára, hisz
tudtunk-hallottunk sok mindent a közelmúlt hónapok ide tartozó színház alapítói
törekvéseiről, de jószerivel csak hallomásból
ismertük a történések fontos részleteit.
Többeket vezényelt hivatalunk a major
terep rendezésére, ahogy más közmunkában is részt vállaltunk.
Kár tagadni, már a színház alapításának
gondolata is dédelgette Révfülöp-imádó
keblünket. Konkrétabban szólva: akartuk,
vártuk ezt a csodát! Lokálpatriótai büszkeséggel cipeltük máshonnan jött barátainkat
az augusztusi darabokra. Drukkoltunk,
hogy a sokak által irigyelt, az MTV által
produkciózott „Balatoni Nyár”, mellett a
Globe is öregbítse hírünket-nevünket.
A fent említett novemberi napon megtudtuk: sajnos nem sikerült a színház telepítésalapítás! Van ez így! Minden nekünk sem sikerülhet! Az alapítási-reményünk elszállásához tartozó, nélkülözhetetlen, kötelező adminisztrációs dokumentációt a gondos jegyzői előterjesztésből is megismerhettük. Segítette teljes körű tájékozódásunkat továbbá, hogy a vita során jelen volt Sárkány Sándor úr is, a nagyszerű elképzelés egyik kiötlője.

Az adásban lezajlott vita részleteit nem
lehet teljes körűen leírni. Nem is kell, hisz a
gondos adminisztratív előkészítés okán
mindent láttunk, hallottunk, olvastunk!
Mindezek alapján, nézőként, ki-ki összegezhette magának, hogy ki nem oldotta meg
sikerrel joggal elvárható vállalásait, feladatait.
Rájöhettünk, hogy kezdeti reményeink a
nem kellő érdek érvényesítői egyoldalúság
miatt meghaladták valós lehetőségeinket.
Ennek ellenére felsorolhatunk megnyugtató tényeket és tanulságokat. Ezek közül, a
teljesség igénye nélkül, említek néhányat!
Polgármesteri Hivatalunk adminisztációjának, körültekintő eljárásának is köszönhető, hogy nem alakult ki számunkra kárt
okozó helyzet. Bízhatunk benne, hogy más
esetekben is ily módon képviselik nagyközségünk érdekeit.
Napjaink más irányú testületi, politikai
vita gyakorlatát ismerve és megélve megelégedettséggel írhatjuk le, hogy képviselőink higgadt, szenvedést vállaló magatartásukkal megakadályozták a vita eldurvulását. Ezt a vitakultúrát értékelte az a történés is, amikor az egyik, gyaníthatóan valós
ok nélkül megsértett képviselőnk, nem keveredett méltatlan vitába! Egy időre elhagyta a vita helyszínét, ahova később viszszatért! Bölcs cselekedet volt, ahogy bölcsnek ítélhető a nyolcadik pont egész előkészítése és tárgyalása is!
Nem tagadhatjuk, hogy voltak a vitának
"meredek" pillanatai is, tekintsük az így
megélteket az egyenes adás diszkrét bájának.
Ruza József

Fürdőegyesületi hírek
Civil Szervezetünk nyertes pályázata után most azon dolgozunk, hogy létrejöjjön a megállapodás – szerződés – Révfülöp Önkormányzata és a „Révész Szobor” készítője között.
Az általunk összeállított szerződéstervezetben a Révfülöpi
Fürdőegyesület jelentős anyagi
támogatást nyújt a megvalósításhoz. Ennek mértéke a megvalósítási költség felét jelenti. Ennek az
összegnek számunkra két forrása van, egyrészt egyesületünk saját vagyona, másrészről várjuk a helyi lakosok, vállakozók, civil
szervezetek és üdülőtulajdonosok támoga-

tását is. A helyi Kinizsi Banknál
vezetett számlánkra „szobor” megjegyzéssel eddig közel 30 befizetés érkezett. Azért, hogy Révfülöp település 800 éves jubileumi évfordulójának emlékére
maradandó alkotás készüljön,
civil szervezetünk közel hétszázezer forint kötelezettséget vállal, és ezt szeretné maradéktalanul teljesíteni. Jószándékú támogatók hozzájárulását előre is köszönjük.
(Emlékeztetőül a Révfülöpi Fürdő-egyesület számlaszáma: 73200134-10000489
Kinizsi Bank révfülöpi bankfiók).
Zsitnyányi István elnök

Békesség Istentől
Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - a szív,
Amíg ver, mindörökre nyugtalan.
De mindörökké nyughatatlanul,
Istentől mégis Békessége van.
Nyugalma nincs, de Békessége van.
Békesség Istentől.
Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - vihar,
Örök hullámzás a víz felszíne.
De lent a mélyben háborítatlanul
Pihen a tenger s az ember szíve,
Hadd hullámozzék a víz felszíne.
Békesség Istentől.
Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - s ez a
Nyugtalanság, mint a járvány, ragad.
Te sugarazd szét békességedet
És szóval, kézfogással másnak add.
Az Isten Békessége is ragad.
Békesség Istentől.
Reggel mondd, délben mondd és este mondd
A Feltámadott első, szép szavát.
És ragyogóbbá lesz a reggeled
És csillaghímesebb az éjszakád.
És békességesebb az éjszakád.
Békesség Istentől.
Békesség Istentől: mi így köszönjünk,
Hogy köszöntésünkben lélek legyen Vihartépett fák - ágainkon mégis
Vadgalamb búg és Békesség terem.
Békesség: köszöntésünk ez legyen.
Békesség Istentől.
Reményik Sándor
Áldott, szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kíván szeretettel
a Révfülöpi Képek minden olvasójának
a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Révfülöpi Csoportja.
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Felhívás
Nitrát adatszolgáltatási kötelezettség 2011. december 31-ig
Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet „nitrát
rendelet” alapján adatszolgáltatásra kötelezettek:
1. Az ország egész területén háztartás
igényeit meghaladó mértékben állattartást
folytatók. (Magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó állattartás: vegyes állattartás esetében 5 számosállat/ingatlan,
baromfi esetében 3 számosállat/ingatlan
felett.)
Ezen termelőknek a 78/2007. (IV.24.)
Korm. rendelet szerinti KÜJ, KTJ számok
szükségesek.
2. Mindenki, aki állattartással nem foglakozik, de a mezőgazdasági tevékenysége
során nitrát érzékeny területen gazdálkodik (az egyes állattartó telepeken kívül nitrát érzékeny területek a 43/2007.(VI.1.)
FVM rendelet szerinti nitrát érzékeny
blokkok) továbbá a 27/2006 Korm.rend
szerint: belterület, kivéve, ha a felszín alatti víz nitrát tartalma nem haladja meg az 50
mg/l értéket, és állattartás folytatható;
bányatavak 300 méteres parti sávja.
Az adatszolgáltatási kötelezettség az
előző gazdálkodási évre, tehát a 2010.
szeptember 1. és 2011. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozik.
Az adatszolgáltatást 2011. december 31ig a hatályos 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 6. számú mellékletében található adatlap kitöltésével (papír alapon ) illetve az
ügyfélkapus regisztrációval rendelkező

gazdálkodók elektronikus formában is teljesíthetik.
Papír alapú adatszolgáltatás esetén a
kitöltött adatlapot a gazdálkodó székhelye/telephelye szerint illetékes megyei
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóságára kell elküldeni.
Az elektronikus adatszolgáltatást választó gazdálkodók az elektronikus kitöltő
felületet a www.mgszh.gov.hu weboldalon
a Nyomtatványok/e-nyomtatványok menüből érhetik el.
Az adatszolgáltatás elmulasztása esetén
a 27/2006. Korm.rendelet szerint „A nitrát
adatszolgáltatási bírság mértéke a mulasztás, illetve az előírások megszegésének
mértékétől függően 10 000-100 000 forint
közötti összeg.”
A 43/2007.(VI.1.) FVM rendelet szerinti
nitrát érzékeny blokkok beazonosításához,
valamint az adatlap értelmezésében és
kitöltésében a Magyar Agrárkamara tanácsadói segítséget nyújtanak.
A nitrát adatszolgáltatással kapcsolatban további információkért érdeklődni
lehet a Magyar Agrárkamara területi irodájában,
Tapolcán
a
Belvárosi
Irodaházban (Tapolca, Kossuth Lajos u. 2.)
Horváth Adrienn ügyfélszolgálati tanácsadónál illetve a +36-30/573-9465 telefonszámon.
Horváth Adrienn
Magyar Agrárkamara

Nyilvános polgármesteri fogadóóra
Hírt hallott, amelyben nem biztos?
Kényes kérdése van közügyeinkről?
Véleménye van és szeretné elmondani?
Kérdezzen személyesen Miklós Tamás
polgármestertől egy tea mellett:
2011. december 27-én, kedden 17 órától
a révfülöpi REBEKA presszóban.

Hirdetmény
Tájékoztatjuk a település polgárait, hogy
2011. december 1-től a Balatonfüredi Térségi Komposztáló Telep (a volt Aszófői úti
hulladéklerakó területén) újra fogad zöldhulladékot a PROBIO ZRT kezelésében.
A kötelező hulladékszállításba bevont
magánszemélyek, önkormányzatok térítésmentesen, korlátlan mennyiségben szállíthatnak a helyszínre, és helyezhetnek el
komposztálható zöldhulladékot a telepen
hétfőtől péntekig, 7 és 15 óra között. A
befogadáskor a magánszemélyeknek a legutóbbi/aktuális hulladékszállítási díjtétel
befizetéséről szóló bizonylatot be kell
mutatni. Gazdálkodó szervezetek (jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, egyéb szervek) meghatározott díj ( 7000 Ft+ Áfa/tonna) ellenében
helyezhetnek el zöldhulladékot a telepen.

Közhasznúsági jelentés 2010. év
Egészségünkért Közalapítvány, 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.
A Közalapítványt a Veszprém Megyei
Bíróság 725. szám alatt vette nyilvántartásba. A Közalapítvány az alapító okiratban foglaltakat tekinti feladatának és tevékenységét is eszerint végzi.
A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság
összetétele változatlan. Tevékenységüket
valamennyien díjazás nélkül végzik. A
kuratórium az elmúlt évben egy alkalommal ülésezett, amikor elfogadta a 2009. évi
beszámolót valamint határozott a beszerzésről és a pénzfelhasználásról.
A közalapítvány 2010-ben a kuratórium
hozzájárulásával 1 db hordozható BTL-08
SD3 ECG-3 csatornás EKG készülék
beszerzését végezte el.
A Közalapítvány 2010-ben az alábbi
támogatásokat kapta:
APEH SZJA 1 % visszatérítés 104.078 Ft
Alapítótól kapott támogatás 150.000 Ft
Ábrahámhegyi Önkormányzat 100.000 Ft
Magánszemély támogatása
5.000 Ft
Összesen
359.078 Ft
A Közalapítvány elkülönített állami
pénzalapból, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok
társulásaitól támogatást nem kapott.

A Közalapítvány 2010. évben célszerinti
támogatást sem szervezetnek sem magánszemélynek nem juttatott.
A közalapítvány vagyona 2010. évben
1.488.756 Ft, amelyből eszközök, berendezések nettó értéke 983.015 Ft a pénzeszköz
505.741 Ft. -, jegyzett tőke 350.000 Ft,
tőketartalék 985.620 Ft, eredmény 141.647
Ft Kötelezettségként szerepel a mérlegben
11.489 Ft gépkocsi költségtérítés.
Bevételként a fenti támogatásokon túl
750 Ft kamatbevétel jelentkezett, így a teljes bevétel 359.828 Ft volt, amelyből költségként felhasználásra került az orvosi
program átalánydíjára, újsághirdetésre,
költségtérítésre összesen 140.948 Ft. Év
végén a számlán maradt 505.741 Ft.
A 2010. évi mérleg és eredményadatok
(ezer Ft) a következők: Eszközök: Tárgyi
eszközök 983; Pénz-eszközök 506; Összesen 1.489; Források: Jegyzett tőke 350;
Tőketarta-lék 986; Eredmény 142;
Kötelezettség 11; Összesen 1.489.
A mérleg eszköz és forrás oldala egyezően: 1.488.756 Ft.
Révfülöp, 2011. 04. 30.
Károly László sk Kuratórium elnöke
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Fotó: Internet

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: 2012. január 2.
Szerk. biz. ülés 2012. január 2. 17 óra;
Megjelenik havonta.
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Országos Tourinform Találkozó a Velencei-tónál
Országos Tourinform Találkozót rendeztek Gárdonyban, a Velencei-tó partján
november 14-15. között.
A találkozón a turisztikai szakma jeles
képviselői vettek részt. A szakmai találkozót a Magyar Turizmus Zrt. belföldi igazgatósága és a gárdonyi Tourinform iroda
közösen szervezték.
14-én szakmai konferenciával indult a
találkozó a Vital Hotel Nautis superiorban.
A vendégeket L. Simon László országgyűlési képviselő, Tóth István Gárdony város
polgármestere, Vértes Tibor a gárdonyi
TDM szervezet elnöke és Behán István a
hotel igazgatója köszöntötték.
A köszöntőket követően oklevelek
kerültek átadásra a Tourinform hálózat
munkatársai részére. Ezt követően a konferencia zártkörűen folytatódott a szakma
számára. Előadók voltak Horváth Gergely
– Magyar Turizmus Zrt. – Vezérigazgató,
Dudás Krisztina – Magyar
Turizmus
Zrt.
–
Marketingigazgató, Máthé
Kinga – Magyar Turizmus
Zrt. – Belföldi igazgató,
Kútvölgyi Emese – Magyar Turizmus Zrt. – Emarketing
irodavezető,
Bodrogai László – Magyar
Turizmus Zrt. – Középdunántúli Regionális Marketing Igazgató, Somossy
Eszter – Gárdonyi TDM –
Munkaszervezet vezető, dr.
Bocsi Andrea – Tourinform

Szövetség – Elnök, Sümegi Réka –
Tourinform Veszprém – Touriform munkatárs, Dr. Szabóné Barsi Katalin –
Tourinform Révfülöp – Irodavezető és Illés
Virág – Tourinform Zamárdi – Irodavezető.
A találkozó második napján szakmai
kiránduláson vehettünk részt, mely keretében bemutatásra került a Velencei-tó környéke. 3 busszal és egy 15 fős kerékpáros
csoporttal (ez utóbbira a vállalkozóbb szelleműek jelentkeztek önkéntesen) járták
végig a következő turisztikai objektumokat: Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai Központ, Gárdonyi Géza
Emlékház, Velencei-tavi Galéria, Agárdi
Pálinkafőzde és Látogatóközpont, Agárdi
Gyógy- és Termálfürdő, Simon Panzió és
Borászat, Velence Resort & Spa, Katonai
Emlékpark Pákozd.
Dr. Szabóné Barsi Katalin
Tourinform Révfülöp irodavezető

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.
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.

Nyílt levél

Fotó: Barsi

Felhívás
A Balaton Fejlesztési Tanács, (mint kedvezményezett) határozata alapján a Balatoni
Integrációs és Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit KFT a turisztikai szempontból
is jelentőséggel bíró kulturális programok
jövőbeli minőségbiztosítása, regionális
regisztrációja és koordinációja, hatékonyabb finanszírozása céljából a térség versenyképességét növelő, közeljövőbeli balatoni partnerségi program előkészítését
megalapozó helyzetelemzést készít.
A munka a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma támogatásával, a Nemzeti Kulturális Alap forrásainak felhasználásával
valósul meg. A munka egyik meghatározó
része a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén turisztikai jelentőséggel bíró programok szervezésével és megvalósításával foglalkozó szervezetek gyakorlatának, tapasztalatainak, valamint regionális együttműködési hajlandóságának megismerése céljából végzett adatgyűjtés. Egyebek mellett
a felmérés eredményeire épített regionális
partnerségi program keretében szándékozunk javaslatot tenni az érintettek, vagyis
az ilyen programok előkészítőinek és megvalósítóinak bevonásával arra, hogy a jövő-

Tisztelt olvasó!

ben miként valósuljon meg a Balatonnál a
turisztikai a kulturális-művészeti programok nyilvántartása, minőségbiztosítása és
közpénzekből történő támogatása.
A jelenlegi vizsgálat eredménye elképzeléseink szerint a partnerségi program megalapozásához szükséges helyzetelemzés
része lesz. A munka sikeres elvégzése céljából arra kérünk mindenkit, akihez december 7-ig eljuttattuk kérdőívünket, hogy
annak kitöltésével járuljon hozzá a felmérés, illetve a jövőbeli program sikeréhez.
Amennyiben e felhívás olvasója érintettnek érzi magát az adatszolgáltatásban és a
programban való részvétellel kapcsolatban, de nem kapott ilyen küldeményt,
akkor azt a www.balatonregion.hu oldalról
is elérheti, vagy kérjük, jelezze a tarsadalomkutato@balatonregion.hu címen és/
vagy a 06/87/789-474-es telefonszámon,
hogy pótolni tudjuk a mulasztást.
Adatszolgáltatásukat előre is megköszönjük!
Balatoni Integrációs és Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft.
Kiadja: Balatoni Integrációs Közhasznú
Nonprofit Kft. Siófok, 2011. december 5.)
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Tisztelt Képviselő-testület!
Révfülöp belterületén, az Aranyhíd utca
felújítását, aszfaltozását az ingatlanok
tulajdonosai 1993 óta szorgalmazzák.
Az eltelt időszakban, a tulajdonosok
minden lehetséges formában (közmeghallgatás, újság, személyes felhívás stb.) megtett kérése eddig csak ígéreteket eredményezett. (Időközben egyszer, kb. 10 éve,
bitumenes aprókő szórással ugyan javították az utat, de már ugyanabban az évben az
út közepén kinőtt a gaz, s ettől kezdve a
kátyúzások csak tovább rontották az utat).
A kialakult helyzet szakmai, gazdálkodási, törvényességi, forgalombiztonsági szempontokból tarthatatlan, ezért tisztelettel
kérjük a Képviselő-testületet a helyzet
felülvizsgálatára és ennek a törvény szerint
kötelező közfeladatnak sürgős, reális időn
belüli megoldására. A tapasztalatok alapján, javasoljuk az útberuházások szervezése
során (az Aranyhíd u. esetében is) a felelősségteljes tervezést és előkészítést, a
minőségi előírások betartatását, a garanciális feltételek kikötését és szigorú érvényesítését, továbbá az ingatlantulajdonosokkal
való előzetes egyeztetéseket. Javaslatunkra
a figyelmet a Kacsajtos úti beruházás
ismert anomáliái miatt (évekig húzódó fekvőrendőr probléma, garancia hiánya, vízelvezetési probléma, költségtöbblet ráfordítások) kívánjuk felhívni. Tekintettel arra,
hogy a közel két évtizede húzódó probléma
tovább nem akceptálható, kérjük a tisztelt
Képviselő-testület konkrét válaszát, szíves
intézkedését, mert szeretnénk elkerülni a
közlekedésbiztonsági, törvényességi szempontokat is mellőző, megoldatlan helyzet
miatt, a kötelezően megteendő lépéseket.
Tisztelettel: az Aranyhíd utca ingatlantulajdonosai nevében Tóth György

Ünnepi számvetés a 800 éves jubileumi évforduló jegyében
Révfülöp képeslap album könyvbemutatójára. Együtt hallgattuk a
Fabula Rasa együttes világzenéjét, a Mediawave Népzenei Műhely
magyarpalatkai népzenéjét és még sok más rangos előadót.
Kiállítás készült a helyi általános iskolát alapító Fonay Tibor
emlékezetére, előadás róla, illetve Liszt Ferencről születése bicentenáriuma jegyében dr. Vértes Lászlótól. Az üdülőhelyi vendégforgalomra is gondolva ingyenes ajándék strandbelépőt terjesztettünk az ország távoli részein és a Révfülöpre érkezettek között
ajándékokat sorsoltunk ki. De barátként láttuk vendégül a finnországi Sodankylä település vezetőit – Ahti Korvanen és Viljo Pesonen
urakat –, és civil szervezeteink közötti évtizedes kapcsolatra építve testvértelepülési szerződést kötöttünk a jubileumi évforduló évében. Folytathatnám a sort a kishajók vízretételétől kezdve a
Révfülöpi Zenei Napok előadóművészei neveinek felsorolásáig.
Úgy vélem, sok munkával és erőfeszítéssel sikerült az ünnepi
évfordulót Révfülöp közösségének megerősítésére tartalmasan
megszervezni. Révfülöp közösségéért, amely hamarosan új lehetőségggel – Közösségi Házzal – gyarapodik a település 800 éves
ünnepén. Azt, hogy hogyan tudjuk azt élettel, tartalommal mindnyájunk, illetve legtöbbünk örömére megtölteni Önökön múlik!
Végül az év zárásaként még adósok vagyunk településünk
közösségi „értékleltárával”. Mivel szeretnénk összegezni, az utókor
számára bemutatni azt, hogy milyen volt Révfülöp 800 évesen,
milyenek voltunk a jubileumi évforduló idején, ezért felkértük a
2011-ben működő intézményeink, szolgáltatóink, civil szervezeteink vezetőit, hogy összegezzék röviden történetüket, mutassák be
célkitűzéseiket. Felkértük díszpolgárainkat is, hogy fogalmazzák
meg ünnepi gondolataikat, üzenetüket a jelen és jövő olvasóinak,
révfülöpi polgárainak.
A 800 éves Révfülöp jubileumi év zárásaként a Révfülöpi Képek
2011. decemberi ünnepi lapszámának mellékleteként adjuk közre
számvetésünket. Ennek jegyében Békés, boldog Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben és eredményekben gazdag Új Esztendőt kívánok!
Miklós Tamás polgármester

Tisztelt révfülöpiek!
Kedves barátaink!
Idén februárban büszkén nyitottam meg a Téli Esték rendezvénysorozat első előadása elött
településünk jubileumi „rendezvényévadját”. Sokunkban izgalmas kérdésként vetődött fel: hogyan ünnepeljük országunk és a
világ nehéz gazdasági időszakában méltó módon Révfülöp első
okleveles említésének 800 éves
évfordulóját?
A feladat különkeges kihívás
volt nem csak számomra, hanem
településünk vezetésének és polgárainak egyaránt. Nem törődtünk azokkal a hangokkal, akik az
ünnep elodázásával, feleslegességével foglalkoztak. Vallottuk,
ahogy díszpolgárunk, dr. Korzenszky Richárd tihanyi apátság perjele fogalmazott egy írásábam „…Embereket építenek az ünnepek.
Embereket tartanak meg az ünnepek. Különböző embereket tudnak
egységbe fogni az ünnepek…”
Mindenekelött közösen döntöttük el, hogyan és milyen programokkal ünnepeljünk településünk kiemelt, összefogást erősítő
közösségi ünnepén. Mindenki, magánemberek és civil szervezetek
egyaránt hozzátehettek, csatlakozhattak az év eseményeihez.
Vallottuk, hogy nem formális, felejthető programokra van szükség, hanem a nehéz időszakban is közösséget szeretnénk építeni,
értékeket megőrizni és teremteni.
Most, év vége felé közeledve visszatekinthetünk: mi teljesült a
sok-sok ötletből, javaslatból, vállalásból!
Remélem sokan emlékeznek velem együtt Müller Ilona, illetve
Koncz Tamás díszpolgárunk templomi ünnepi hangversenyeire, a
Korzenszky Richárd perjel úr és Csizmazia Sándor plébános úr által
celebrált ünnepi szentmisére a közel ezer éves Fülöpi templom
romjainál. A jubileumi Villa Filip Napokon nemcsak Veszprém
megye vezetői, Lasztovicza Jenő elnök úr, országgyűlési képviselő,
Kovács Norbert alelnök úr, hanem a Tapolcai Kistérség és a Balaton
parti települések polgármesterei, és a túlpartról Mészáros Miklós
balatonboglári polgármester úr is megtisztelte ünnepünket.
A révfülöpieknek és üdülővendégeinknek sok színvonalas
program biztosította a szórakozást. Emlékezzünk P. Tófeji Valéria
ez alkalomra írt versére, Török Júlia szavalatára, az Őszirózsa
Nyugdíjasklub népdaléneklésére, vagy éppen a Cserhalmi György
Kossuth-díjas színművész és Ruza József díszpolgárunk részvételével zajló 800 éves jubileumi évforduló jegyében megjelent
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Magyarország, amit elvesztettünk
teherautójának egyetlen kulcsát. Nem tud dolgozni menni. Kicsit
rázós az ügy mondta, mert másnap fontos szállítást kellett volna
elvégeznie. A biztonság kedvéért reggel táppénzre íratja magát az
üzemi dokival. Utána hazautazik, s otthon pihenget még kéthárom napot. Nem fog ártani ebben a zord időben. Aztán a hét
második felében áll majd újra munkába. Tudod, mondta, akkor
vettem észre, hogy nincs nálam a kulcs, amikor már felszálltam a
vonatra. Igaz, leszállhattam volna a következő állomáson, és vonatom is lett volna vissza haza, de otthonról már csak gyalog juthattam volna be Dombóvárra, hogy elérjem az éjjeli vonatot, tudod
azt, amit újságos vonatnak hívnak. Ebben a hidegben 10 km-t gyalogolni semmi kedvem nem volt. Ki is kívánhatná ezt tőlem.
Amúgy se szoktam táppénzre menni. Egyszer én is megtehetem,
nemde? Azzal elváltunk. Ő készült lepihenni, én meg folytattam
az éjszakába nyúló tanulásomat.
Már jócskán elmúlt éjfél, amikor zörgetnek az ablakomon.
Szobám az utcai fronton volt. Csak ott volt világos. Éltes falusi
ember állt az ablakom előtt. Hamar kiderült, hogy a barátom
édesapja. Elmondja, hogy akkor találták meg a teherautó kulcsát,
amikor az utolsó vonat már elment a fiúkkal. Nem volt mit tenni,
mint begyalogolni Dombóvárra. Csak így tudtam elérni az éjszakai
vonatot, tudja azt, amit újságos vonatnak hívnak, mondja a barátom édesapja. Elképzeltük a párommal, milyen bajban lehet szegény fiúnk. Nagyon fontos szállítása lesz reggel, tetszik tudni.
Amikor szombaton hazaérkezett, mondta is ezt nekünk. Éppen
ezért, ha lehet ne is ébresszük fel most. Hadd pihenje jól ki magát
a nehéz napja előtt. Talán reggel valaki átadhatná neki a kulcsot.
Aztán hozzátette, hogy visszagyalogol az állomásra és ott egy
padon várja ki az első Dombóvárra induló vonatot. Onnan majd
már hazakerül a délelőtt folyamán. Tudja, télidőben nincs különösen sürgető munka a falun. Az állatokat meg az anyjukom már
úgyis ellátta.
Tudom, fel kellett volna ráznom a fiát, hogy térdeljen le az apja
elé bocsánatért. De nem értette volna meg, mint ahogy én is csak
most kezdem érteni, mi is az, amit elvesztettünk a hazugság és
félelem mindent megrontó évtizedei alatt, és mi is az, amit újra
kell teremtenünk, ha élni akarunk az új, harmadik évezredben is.

Az év, 1211, amelyben a gyönyörű, nagyon szeretett településünk, Révfülöp először szerepel
a fellelhető hivatalos iratokban,
II. András király uralkodásának
6. éve.
Rövid írásom bevezetőjében,
az évszám tekintetében, nem is a
királyra szeretnék utalni, hanem
a magyarságot megtartó krisztusi
lelkület különös szentjének,
Árpádházi Szent Erzsébet életének meghatározó eseményére.
1211-ben 4 éves, amikor elhagyja
szülőhazáját, Magyarországot.
Ő az, aki a csodálatos, Krisztusnak szentelt életével, az áldozat,
a szeretet, a szegények megsegítésének tündöklő szentjévé,
Európa, sőt az egész világ összes népének példaképévé lett. Halála
után 4 évvel, 1235-ben már szentté avatták. Mindaz, ami ebből a
kis írásomból kiolvasható egyrészt a becsületes munka, a másokért
élés, a szenterzsébeti áldozatos élet elvesztése miatti szomorúságomból, másrészt mindezek újra ébredésének vágyából fakadt.
Mottó:
„Ne légy szeles.
Bár a munkádon más keres dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen,
úgy érdemes.”
József Attila: (Ne légy szeles…)
Kemény téli nap volt, vasárnap, 1960 januárjában. Valamelyik
első félévi vizsgámra, talán az anatómiára készültem Pécsett, a
Kulich Gyula utcai albérleti szobámban. (Az utcát újra Papnövelde utcának hívják.) Az udvarban két kisebb ház volt, ahol szintén laktak albérlők. Az egyikben egy nálamnál alig idősebb falusi
fiú, akivel már ősztől jó barátságba kerültem. Szülei Dombóvártól
8-10 km-re egy kis faluban éltek. Sofőr volt az egyik helyi építő vállalatnál. Azon a napon már jócskán sötétedett, amikor összefutottam vele. Levegőzni mentem ki az udvarra. Újságolta, hogy a hét
végén hazament szüleihez és hogy-hogy nem, otthon felejtette a

Dr. Kellermayer Miklós
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Gondolatok…
Miért írom le ilyen bőbeszédűen mindezt? Mert az eltelt 26 év
túl kevés, hogy az itt születettekkel, vagy hivatásos történészekkel
helyismeretből versenyre keljek, de ahhoz elég sok idő eltelt, és
sok minden történt, hogy érzékeljem a változásokat. Rendeződött
a vízellátás és a csatornázás. Megújultak a strandok, megépült a
Polgármesteri Hivatal, az Orvosi- és Fogorvosi Rendelő, a
Gyógyszertár, a Bormúzeum, a Rózsakert, az Európa Sétány. Más
kérdés, hogy nem mindegyik az én ízlésem szerint való. Az öncélú
díszítőelemek és a túlbonyolított szerkezeti megoldások mellőzésével szebbet, és olcsóbban lehetett volna építeni. A gyönyörű
katolikus templom viszont stílusban hozzáhangolt, igényesebb
paplakot érdemelt volna.
A kikötői díszkút, a címer- és zászló ügyében szerencsére hallgattak rám, talán mert ott szükség volt segítségemre a Képző- és
Iparművészeti Lektorátus zsűrijében. A Posta épülete elrettentő
külseje ellenére, (úgy tudom) jól funkcionál. Az Evangélikus
Oktatóközpont viszont nemcsak a „városképet” emeli, hanem
lehetőséget ad világi rendezvények méltó lebonyolítására is.
Bánatomra a 25 év kevésnek bizonyult arra, hogy Révfülöp
adottságaihoz, és nevéhez méltóan egy vitorlás kikötővel is gazdagodjék. Számomra érthetetlen, hogy Révfülöp polgárai, miért
nem érzékelik az ebben rejlő lehetőséget.
A volt ÉDÁSz épület alkalmas lenne egy nívós kulturális centrum kialakítására. Előadóterem, kiállításra alkalmas galéria,
könyvtár, de szellemi sportok is helyet kaphatnának ebben az épületben. Az üzleti élet nem az én szakterületem, de szóvá kell tennem, az elhanyagolt, üresen kongó üzletek sorát a Füredi- és a
Káli úton, a Villa Filip téren. Ennyire gazdagok lennénk?
Révfülöp, 2011. május 28.
Szilvásy Nándor

1985 augusztusában néhány hetet töltöttünk a szigligeti alkotóházban. Ott került kezünkbe
a Veszprémi Napló, benne egy
hirdetés: „Boglárka típusú nyaraló eladó. Megtekinthető
szombaton és vasárnap. Cím:
Révfülöp, Hajnal u. 21.”
A térképen kerestük meg, hol
is van Révfülöp. Még csak péntek volt, de úgy gondoltuk, körülnézünk; milyen is a falu, s
milyen a nyaraló? Azt már a térképen láttuk, hogy hosszú Balaton-partja szinte félkörívszerűen öleli körbe, ha nem is
annyira, mint Tihanyt, de azért
eléggé ígéretesnek tűnt így is.
Mire rátaláltunk a Hajnal utcai nyaralóra, már sötétedett.
Barátságos fény szűrődött ki a kis nyaralóból. Bekopogtattunk, és
elnézést kértünk a korai (késői) zavarásért. A ház úrnője, Szőke
Györgyné éppen takarított. Hamar megegyeztünk az árban, s hogy
másnap hozzuk a teljes összeget. Szombatra Szőke Gyuri is megérkezett. Elmondta, hogy a Káli úton akar telket venni, és állandó
házat, és üzletet építeni. Így kerültünk Révfülöpre. Szőkéék
elmondták, hogy Ajkán van állandó lakásuk, és ha kedvünk van,
már a kora őszi napokat is Révfülöpön tölthetjük. Örömmel
éltünk ezzel a lehetőséggel, s néhány nappal megtoldtuk az 1985ös nyarat.

Révfülöp 800. születésnapjára
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 elelbeszél.
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.
P. Tófeji Valéria
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Örömmel vállalható múltunk mellett, jövőnk is reményteli
korszakosnak mondható Ibolya presszó, ahol generációk óta alakultak életre szóló kapcsolatok.
Jelenkori környezetalakításunk sem ítélhető magatehetetlennek. Magunkénak mondhatjuk a Balaton egyik legkulturáltabb
kempingét, amelyik több európai szervezet díjait érdemelte ki
több ezer riválisa előtt.
A közelmúltban felépített Fülöp hegyi kilátónk is Európa-szerte öregbíti jó hírüket egyedülálló, földtörténeti korokat bemutató
panorámájával. Több mint harminc esztendeje Révfülöp a családi-, és hobbiúszás honi fellegvára. A statisztikai tények szerint a
három évtizede hagyományos átúszás során csaknem kétszázezer
úszó rajtolt el a révfülöpi kikötő betonjáról. A Révfülöpről induló
hobbiúszásnak nincs párja a világon! Ezen tény azzal magyarázható, hogy az egész világon nincs még egy ilyen édesvízi lehetőség,
ahol közel hat kilométert kell megtenni a túlsó parti célig!
Egyedi az is az átúszásban, hogy konkrét felkészülést kíván a táv
teljesítése. Ez az igény életformává alakítja a heti rendszerességű
úszást. Ennél többet senki se tehet saját egészsége védelmében.
Révfülöp kulturális életét és a szervezők sikeres munkáját dicsérik mindazon kultúrprogramok, melyek során világhírű és kiváló
hazai tudósok, művészek,sportolók vesznek részt fülöpi programjainkban, de büszke örömmel nézzük és hallgatjuk révfülöpi nyugdíjasaink énekkari szerepléseit, ahogy iskolánk diákjai is számot
adtak előadói tehetségükről különböző rendezvényeink során.
Vannak örömteli sport sikereink is! Utánpótláskorú vitorlázóink évek óta kontinensünk legjobbjai közé tartoznak. Labdarugóink esztendők óta bajnoki aranyérmesek. Sakkozóink és kézilabdázóink is folyamatosan viszik Révfülöp jó hírét szerte e hazában.
Mit kívánhatunk a jövőtől?
Továbbra is őrizzük meg földrajzi adottságainkból eredő értékeinket, oly módon, hogy ezen értékek megőrzése során keletkező
anyagiak a révfülöpi lakosoknak adjanak mindnél több munkalehetőséget és lokálpatriótai büszkeséget.
Fogalmazzunk konkrétabban? A part menti horgászati és kikötői vendéglátás mellett éljünk a hegyoldali panorámához csatolható vendégforgalom növeléséből eredő bevételtöbblet elérésével.

Magyar honunkban megélt legutóbbi húsz esztendőnk új életmintát adott a Balaton parti településeknek is. E változás egyik
alapvető okaként említhető a
lokálpatriotizmus feléledése.
A napjainkra kialakult településgondozási lehetőséghatárok
között egyre többet teszünk közvetlen környezetünk vonzóbbá
alakításáért. Szeretünk kulturált
körülmények között élni és
örvendünk, ha vendégeink, barátaink is jól érzik magukat nálunk.
Ezen igény ösztönző erővel hat a
településeink önkormányzataiban közreműködőkre ugyanúgy,
mind az aktuális vonzáskörzetekben maguknak életteret kivívott
civil szervezetekre, a helyi lakosokra, de a „bebírókra” is.
A fentiekben vázolt helyzet igaz csaknem valamennyi Balaton
környéki településre. Ilyen körülmények között mivel lehet kiválni az egyenlők közül? A válasz látszólag egyszerű: a többi településtől eltérő sajátos adottságok mindnél szélesebb körű népszerűsítése, illetve a szóban forgó adottságok környezetünknek nem
ártó kihasználása.
Mindezek után nézzük meg miként állunk mi Révfülöpiek?
Mihez kezdtünk mediterránba hajló egykori kisfalunkkal?
Eleinknek köszönhető, hogy több mind nyolcszáz esztendeje
révünkkel, illetve kikötőnkkel összekapcsoljuk a Dunántúl északi
kultúráját Somogyországgal és szomszédjaival. Ezen életvitel
meghatározó kapcsolattartási lehetőségét, ha megszakításokkal is,
de biztosítottuk a tatárdúlás idején, illetve a török időkben is!
Templom romjaink és templomaink is tanúságtevői az itt élők
mindenkor vállalt lelki egyensúly-igényének. Az elsők közt létrehozott, és újjáalakult Fürdőegyletünk is sokat tett szűkebb pátriárkánkért. Az egylet is sokat küzdött ezért, hogy Révfülöpön felépítették a Balaton part egyik legszebb kikötőjét, melynek szomszédságában létesült egy gyönyörűséges rózsa lugas és a ma már

Ruza József

Fotó: Herceg

Fotó: Kalmár
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A Révfülöpi Fürdőegyesület
életre keltették a Révfülöpi Fürdő-egyesületet. Az új alapszabályban jogutódként azonos célkitűzéseket fogalmaztak meg, mint
korábbi elődeik. Kiemelten a révfülöpi üdülőtulajdonosok érdekképviseletét, a révfülöpi hagyományok megőrzését és ápolását,
valamint az épített és nem épített természeti értékek örzését és
megóvását. Az ujjáalakuló közgyűlés, 1991. október 12-én, elnökként dr. Lányi Ferencet választotta meg. Az ujjáalakulás óta
elmúlt évtizedekben a Révfülöpi Fürdőegyesület legfőbb törekvése a révfülöpi állandó lakosok és üdülőtulajdonosok közötti harmónia és együttélés megteremtése volt. De mind emellett jelentős
mértékben hozzájárult a történelmi egyházak infrastruktúrájának
fejlesztéséhez, kiemelten a katolikus és evangélikus hitélet feltételeinek javításához. A Révfülöpi Katolikus Templom esetében az új
templomi padsorok elkészítése, a padok fűtése, az új templomi
orgona beruházása voltak a jelentősebb kezdeményezések. Úgyszintén a Révfülöpi Fürdőegyesület kezdeményezte a Révfülöpi
Kilátó építését és az ujjáalakulást követő időszakban több esetben
támogatta a Révfülöpi Általános Iskolát, az óvodások úszásoktatását, valamint több révfülöpi civil szervezetet is. Külön említést érdemel Révfülöp mindenkori polgármestere részére készített polgármesteri lánc is. A Révfülöpi Fürdőegyesület, mint helyi civil
szervezet mindenkor együttműködésre törekszik a helyi községi
vezetéssel és harmónikus kapcsolatra az állandó lakosokkal.
Mindemellett természetesen igyekszik eleget tenni a civil szervezetek legfontosabb feladatának, a társadalmi kontroll megjelenítésének és érvényesítésének.
Zsitnyányi István

Az 1800-as évek végén a filoxéra vész következtében átrendeződtek Révfülöpön a birtokviszonyok, új tulajdonosok vásároltak
ingatlanokat Révfülöpön. Ezek az új ingatlan- és üdülő-tulajdonosok a település fejlesztése érdekében 1899-ben megalapították
a Révfülöpi Fürdő- és Partszépítő Egyesületet, melynek alapszabályát az 1900-as év augusztus 4-én tartott közgyűlésén fogadták el.
Az új egyesület 50 korona értékű részjegyekből összegyűjtött
7.000 koronával fogott hozzá a révfülöpi partrendezéshez és a közgyűlés által elfogadott célkitűzések megvalósításához. A Fürdőegyesület taglétszáma akkor a rendelkezésre álló dokumentumok
alapján körülbelül 50-60 fő volt.
Az új egyesület nagy lendülettel látott hozzá Révfülöp fürdőkultúrájának fejlesztéséhez. A legelső teendőjük a Balaton part fásítása volt, kiemelten a Császtai Strand és a kikötő között. Majd a
továbbiakban elsősorban a két révfülöpi strand, a Császtai és a
Szigeti Strand infrastruktúrújának megvalósítása volt a fő cél, de
mind emelett hangsúlyt fektettek a révfülöpi úthálózat kiépítésére
is. Épültek teniszpályák és partfal biztosító munkálatokat is végeztek. Abban az időben a Révfülöpi Fürdő- és Partszépítő Egyesület
Révfülöp legnagyobb beruházója volt.
Említésre méltó esemény volt 1928-ban, a Fürdőegyesületi Kultúrház megépítése. Az akkori kultúrház későbbiekben a Községi
Tanácsház és mindannyiunk kedves emlékeként élő Ibolya eszpresszónak és cukrászdának adott helyet, ahol hétvégi esténként
zenés táncmulatságokat rendeztek.
1930-ban az új fürdőtörvény rendelkezéseinek megfelelően a
Révfülöpi Fürdő- és Partszépítő Egyesület Révfülöpi Fürdő-egyesületre változtatta a nevét. Új nevén a civil szerveződés kezdeményezte a Kővágóörs Községhez tartozó Révfülöp üdülőhelynek a
községtől való elszakadását és Balaton-Révfülöp elnevezéssel
önálló politikai községgé való átalakítását, amely 1943. január 1től megvalósult.
A kommunizmus éveit lezáró rendszerváltozást követően a révfülöpi lokálpatrióta üdülőtulajdonosok 1991. október 12-én újból

A Révfülöpi Fürdőegyesület vezetősége 2011-ben: Zsitnyányi
István elnök; Dr. Kuncz Elemér alelnök; Gergely Éva; Dr.
Heinczinger Mária; Dr. Oszoly Tamás; Dr. Tarr Károly; TolnayKnefély György; Vidó Zsuzsanna

Fotó: Fürdőegyesület
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A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Révfülöpi Csoportja
Makovecz Imre építész fenomén. De eljött
hozzánk a legnagyobb magyar sportoló: Balczó András is. Dr Balogh Zoltán főorvos
rendkívül érdekes előadást tartott hazánk
kirablásáról, s előadott nekünk Bayer Zsolt
újságíró.
A Polgári Körrel közösen köszöntöttük
Wittner Máriát, majd Lázár János hódmezővásárhelyi polgármestert. Jártunk Ausztriában boldog Battyányi Strattmann sírjánál,
búcsúi szentmisén a salföldi kolostorban, délutáni imaórán a sümegcsehi ferences kápolnában, Győrben részt vettünk a Barankovics
emlékülésen, ahol előadott Orbán Viktor,
Semjén Zsolt, Pápai Lajos püspök. Keszthelyen Lanczendorfer Erzsébet-Semjén
Zsolt-Hoffmann Rózsa-Giró-Szász András
kerekasztalán voltunk jelen, majd az Alfa-szövetség zarándoklatán, ahol 4 millió megölt magzat lelki üdvéért imádkoztunk s a
már megfogantakért, hogy békét leljenek édesanyjuk méhében.
Zarándokútjaink a jelentősebb eseményeink közé tartoztak.
Kétszer voltunk Rómában, Assisiben Szent Ferenc sírjánál mondott
szentmisét Paszkál atya, Lorétóban és a Szent Péter bazilikában plébánosunk, Sándor atya celebrált, Csíksomlyón helyi ferences atya
dédelgette lelkünket, Medjugoreban Kiss László hévízi esperes volt
a lelki vezetőnk. Láttuk Firenzét, Padovát, Sienát, SanMarinót,
Luccat, Pisát,Veronát, Ravennát és Riminit. Megnéztünk sok-sok
erdélyi várat és templomot, barátkoztunk édes erdélyi emberekkel,
gyönyörködtünk a csodálatos Raguzában, áthajóztunk Korcsulára.
A zarándokutakon mindig szakítottunk időt, hogy tartalmas „profán” programban is legyen részünk.
Élünk, vagyunk, imádkozunk és művelődünk, politizálunk is
persze, mert hazánkért felelősséget érzünk. Aggódunk az ifjúságért, mert nem igazán tudjuk őket bevonni programjainkba.
Elöregszünk, elfogyunk, de még itt vagyunk és szeretettel várunk
minden Krisztust kereső testvérünket.
KÉSZ Révfülöpi Csoportja

Alakulása 2002. február 12-én történt Dr.
Osztie Zoltán országos elnök részvételével.
Alakuló létszámunk 82 fő, jelenleg 66 fő. Az
országos szervezet célja az evangelizáció,
mellyel új utat kívánunk kitűzni az Istentől
elfordult, csak az anyagi javaknak élő, elsivárosodott lelkű felebarátaink számára.
Az Evangélium=örömhír, Megváltónk földi
életének krónikája. Hirdetjük, tanítjuk, megpróbálunk annak szellemében élni, dolgozni,
példát mutatni. Elmondtuk, hogy sem diplomát, sem keresztlevelet nem kérünk senkitől,
aki értelmiségi gondolkodású, elkötelezett
keresztény szellemiségű, azt örömmel látjuk
közöttünk.
Fotó: Kalmár
Az ökumené jegyében élünk, dolgozunk,
ápoljuk a keresztény kultúrát. Pártpolitikát
nem folytatunk, de nyilván nem tartjuk magunk közé valónak a
liberális gondolkodásúakat és az egykori elnyomó állampárt utódjának tagjait sem.
Elnökünk: Dr Németh Csaba, titkár Rádóczy Kálmánné, pénztárnok: Kristó Judit.
Rendezvényeink: zarándokutak, ökumenikus imaórák, előadások az evangelizációs küldetés tudatos elkötelezettségű vállalását
segítik elő. Nemzeti, vallási ünnepeink, jeles évfordulók közös
ünneplése fontos feladatainkat képezik. Lelket gyógyító közös
imádkozások, derűs beszélgetések fémjelzik csoportunk működését. Előadóink között kiváló papok, lelkészek voltak: Dr. Márfi
Gyula érsek, Dr. Fabinyi Tamás evangélikus püspök, Dr. Korzenszky Richard bencés perjel, Léber Mihály és Takács István teológia tanárok, Dr. Bolberitz Pál teológia professzor, a Pázmány
Péter Tudományegyetem dékánja, Vértesaljai László jezsuita szerzetes.
Keresztény értékrend alapján alkotó tudósok: Dr. Kellermayer
Miklós orvosprofesszor, Dr. Csókay András idegsebész főorvos,
Dr. Papp Lajos szívsebész professzor, Szathmári Tamás bölcsész
tanár, Dr. Galli István ügyvéd, Dr. Bogár László közgazdász professzor. Művészek: Jókai Anna író, Dr. Somogyi György festő,

A Révfülöpi Polgári Kör
Minden egyes tagtársunkat nagy tisztelettel
és megbecsüléssel köszöntjük sorainkban a
támogató tagokkal együtt. Megalakulásunkat
követően számos levelezést folytattunk természeti értékeink védelme érdekében, pl. a
Balaton felvidéki Nemzeti Park egykori igazgatójával, Kovács Bélával, Dr. Kling Istvánnal
a Közép dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetőjével és Dr. Illés Zoltán egykori környezetvédelmi miniszterrel, továbbá számos napilap
szerkesztőségével és TV műsorok szerkesztőivel, illetve egy alkalommal bejelentett tüntetést szerveztünk a Semsey-major és a hozzá
tartozó parti rész, a mintegy 4 hektáros terület
eladása ellen. Ezt közös sikernek tekintjük
mindazokkal együtt, akik a közvagyonunk
védelme érdekében emelnek szót.
Egyesületünk az Önkormányzattal megkötött tanácskozási jog keretén belül rendszeresen részt vesz a bizottsági és testületi üléseken, így kellő információ birtokában figyelhetjük, Révfülöp fejlődési és fejlesztési irányát.„Civil ellenőrzés és civil kurázsi”
Dianovics Béla

Civil egyesületünk 2001. január 1-én alakult.
Bírósági bejegyzésünk 2001. április 4-én lett
jóváhagyva. Megalakulásunk első időszakában a tagság létszáma elérte a 80 főt. Sajnos
ez a létszám a mai napig a negyedére csökkent, fennállásunk tíz éve alatt. Állandó lakosok és üdülő tulajdonosok alkotják a tagságot, amely most 18 fő. Támogató tagjaink is
vannak, ezek mintegy 10-15 fő.
Egyesületünk alapgondolata Révfülöp település természeti értékeinek védelme, főleg a
Balaton parti térség, de az elérhető családias
jellegű településkép megtartása, valamint a
közérdek védelme tartozik legfőbb célkitűzéseink közé.
Tagságunk révfülöpi kötődését bizonyítja,
hogy öten itt végeztük elemi iskolai éveinket
Fotó: Herceg
1942-1951-ig. Makóné Nádory Éva nagyszülei
alapító tagok voltak a Révfülöpi Fürdőegyesületben több mint 100 éve. Makóné erősáramú villamosmérnök,
tervezője volt a révfülöpi iskola elektromos hálózatának. Cseke
Zoltán egykori (1951) általános iskolai tanuló, ma orvos Németországban, révfülöpi nyaralótulajdonos. Nádas László és Nádas Lászlóné iparművész házaspár, révfülöpi ingatlantulajdonosok.
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Öt éves a Gázló környezet- és Természetvédő Egyesület
Évről évre próbáljuk közhasznú tevékenységünk minőségi és
mennyiségi mutatóit javítani. A manapság oly divatos „célcsoport”
fogalom számunkra egyértelmű; Minden érdeklődő, tevékenységünkben együttműködő, vagy a programjainkat résztvevőként megtisztelő környékbeli lett-légyen 4 éves vagy akár néhány emberöltővel idősebb.
Ha úgy hozza a sors ugyanazon lelkiismeretességgel kalauzoljuk
a néhány fős Kővágóörsi Falunap keretében velünk túrázót, mint
a majd 150 főnyi gyermekseregletet.
Fát ültetünk, bozótot irtunk, előadásokat tartunk, jövünk
megyünk a Balaton-felvidéken, szükség esetén keményen –ám a
lehető legkisebb szubjektivitással- védjük az egyre inkább gyámolításra szoruló környezetünk érdekeit.
Van az úgy hogy egyesületünk is patronálásra szorul. Közhasznú
civil szervezetünk támogatások nélkül is végre tudná hajtani
Alapszabályunkban rögzített feladatait. Viszont működési területünk – kiemelten Révfülöp és Balatonszepezd- önkormányzatainak köszönhetően közösségi céljaink megvalósításával egyre több
– arra fogékony- embernek kézbesíthetjük a természet üzenetét:
NE BÁNTS!
A Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület egy alkotóközösség. Nem ostorozzuk hiába egymást unos-untalan, tudunk
örülni eredményeinknek, tanulunk hibáinkból. Szerencsére ritka
kudarcaink okán elsőként saját teljesítményünket vesszük górcső
alá. Vezető testületeink alább ismertetett tagjainak javaslati során
egyben már az egyéni szerepvállalásuk is jól körvonalazódik.
Vókó László

2006. február 4-én Révfülöpön 38 meghívott polgár egységes akaratával létrehozta a Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesületet. Az alapító tagok kilenc település (Balatonhenye, Balatonszepezd, Kékkút, Köveskál, Kővágóörs, Mindszentkálla,
Monoszló, Szentbékkálla, Révfülöp) lakói voltak. Időközben salföldi
barátaink is bekapacsolódtak munkánkba. Örvendetes hogy 2011
tavaszán már a zánkai környezettudatos patrióták is elérkezettnek
látták az időt az egyesületbe történő belépésre.
A fentiek alapján könnyen belátható hogy minden szempontból
széles bázison nyugszik civil szervezetünk. Tagságunk létszáma jelenleg a nyolcvanhoz közelít. Nehéz, sokunknak nagy munkát, ám
rengeteg örömöt, s néhány kudarcot is tartogatott az elmúlt öt év.
Számunkra a civil szervezet többek között az alábbiakat jelenti:
– az itt tevékenykedők önként, mindenféle díjazás nélkül, szabadidejüket feláldozva teszik vállalt feladataikat,
– függetlenségünket megőrizve, féltő gonddal óvjuk természeti
értékeinket,
– interaktív programok lebonyolításával igyekszünk bepillantást
nyújtani működési terültünk szépségeinek tárházába,
– aktív természetvédelmi tevékenységgel mutatunk jó példát az
élhetőbb, szebb, környezet fenntartásában.
Tesszük ezen vállalásainkat az egyesületre jellemző következetes, felesleges külsőségektől mentes, ám minden érdeklődő számára átlátható, szilárd morális alapon nyugvó munkával!
Úgy vélem nem kell a helyi, de akár a regionális civil szféra tevékenységében járatosnak lenni ahhoz hogy az alábbi táblázat számadatai a Tisztelt Olvasó számára alátámasszák a leírtakat;

Egyesületünk vezetősége 2011-ben:
Vókó László elnök; Tóthné Bőczi Ildikó alelnök; Pálné
Rácz Rita titkár; Fekete Imre elnökségi tag; Schmidt László
elnökségi tag
Felügyelő Bizottság
Dr. Sövényházi Ilona elnök; Piri Katalin tag; Balog István tag
Fegyelmi Bizottság
Csekő Valéria elnök; Schmidt Sára tag; Vókóné Bognár Ibolya tag
S aki nélkül egyesületünk jelene nem lehetne záloga eredményes jövőjének, feledhetetlen barátunk, egykori alapító és
vezetőtársunk: Simonné Lakosi Erzsébet.
Reményeink szerint hosszú távú, örömteli együttműködésben bízva tisztelettel köszönetet mondunk az egyesület valamennyi tagjának, támogatójának!

Fotó: Vókó

Fotó: Vókó
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Révfülöpi Iskolai Vitorlázó Vízimentő és Korcsolyázó Egyesület
A RIVE a Balatont, a vitorlázást szeretők lelkes csapata, akik legfőbb értéküknek vallják, hogy az itt végzett sporttevékenység eredményeként balatoni emberré formálódnak. Olyan emberekké,
akik értik és érzik e táj nyugalmat sugárzó rezdüléseit.
Az egyesület ars poeticája, első olimpiai bajnokunk, Hajós
Alfréd jelmondata:
„Ha az ember neki indul a meredeknek, mindig csak oda néz,
ahova a lábával lépni akar.”
Az egyesület a Révfülöpi Vízi Sport-egyesületből kiválva 2007.
január 20-án alakult meg, egyrészt azzal a céllal, hogy tevékenységével segítse a helyi iskola Balaton parti településhez illeszkedő
arculatának kialakítását, másrészt, hogy az ifjúsági versenyvitorlázást magasabb szintre emelje. E mellett a szabadidősport, az aktív
pihenés és a rekreáció terén is igyekszik szolgáltatásokat nyújtani,
így nyári vitorlás táborokat szervez és a Balatont kedvelők révfülöpi közösségének is helyet ad.
A Révfülöpi Iskolai Vitorlázó Vízimentő és Korcsolyázó
Egyesület kiemelten közhasznú szervezet. Székhelye a Révfülöpi
Általános Iskola, telephelye a „Hotel Révfülöp” melletti önkormányzattól használatba kapott vízparti terület.
A RIVE elnöke Török Péter, aki egyben a versenysport vezetője is. Több mint egy évtizedes munkája során, az itt vitorlázó gyerekek hazai és európai szinten is kiemelkedő eredményeket értek
el. Több hajóosztályban magyar bajnoki cím, dobogós érmek,
ranglista vezetőhelyek, a magyar vitorlás sport Optimist hajóosztályban szerzett első Európa bajnoki ezüst és bronz érmei és
ugyanezen hajóosztály európai szinten kiemelkedő szakmai vezetése öregbíti Révfülöp jó hírét személyén keresztül.

Fotó: RIVE

Az egyesület küzdelmes munkája azt az üzenetet hordozza a
jövő számára, hogy érdemes nagy dolgokat álmodni, s ha az ember
kitartóan és elképzeléseiből nem engedve halad az eltervezett
úton, az eredmény nem marad el. Mindezek záloga pedig a bizalom és a barátság.
A www.rive.hu oldalon beszámolunk az általános iskolában végzett munkáról, a versenysport tevékenység európai hírnevéről, a
nagysikerű nyári táborainkról, a balatoni vízi mentőkkel végzett
közös munkáról, támogatóinkról és a közösség életéről.
Török Péter
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A Révfülöpi Honismereti Egyesület történetéből (1993-2011)
Egyesületi tevékenységünk egyik szép eredménye a hosszú évek
előkészítő munkája révén közreadott „A világ egyik legszebb tája” című
településtörténeti honismereti olvasókönyv kiadása volt. E kötet az
államalapítás millenniumi esztendejében az egyesület, az önkormányzat és a vállalkozók összefogása és támogatása révén karácsonyi
ajándékként került a helyi lakosok otthonába.
A település önállóvá válása 60. évfordulója alkalmából a 19-20.
századi Révfülöp legszebb és legérdekesebb fotóit, képeslapjait
tartalmazó albumunkat Révfülöp Anno címmel jelentettük meg. A
gyorsan elkapkodott kötet képi világa mellett korabeli dokumentumok közreadásával villantottuk fel a „fürdőtelepesek” mindennapi életét, örömeit és gondjait is.
Társkiadóként, majd önállóan jegyeztük a Révfülöpi Kiskönyvtár
sorozatban megjelent, a Nagy Lajos írásait tartalmazó Ez a mi világunk?! két kötetét, Kis László és P. Miklós Tamás Révfülöpi
Fürdőegyesület 100 éve (1899-1999) című kiadványát is. Legutóbb
idén, településünk első okleveles említésének 800 évfordulója
jegyében Szabó István tagtársunk és Miklós Tamás gondozásában
jelent meg – igaz nem egyesületünk kiadásában – a Révfülöp régi
képes levelezőlapokon (1898-1950) színes album.
A helyi táj és értékeinek, hagyományainak kiállításokon történő
bemutatásához is hozzájárult egyesületünk. Elsőként 1994 februárjában A Balaton és Révfülöp a század eleji képeslapokon című, utolsóként 2011-ben 100 éve született Fonay Tibor időszaki kiállítás létrehozásában vett rész egyesületünk. Ezekkel együtt 7 időszaki
kiállítás létrehozását valósítottuk meg.
2004-től minden évben megszervezzük a Honismereti Séta nyilvános rendezvényünket, valamint nyáron a Honismereti Kiadványbörzét, amelyek immár hagyományos közösségi összejöveteleink is.
Az elmúlt 18 esztendőben egyesületünk az önkéntes munkán
felül közel 9 millió forintot – tagdíj, támogatást, adományt, 1% adó
befizetést, pályázati támogatást – fordított célkitűzései, programjai
megvalósítására.
Mindezen tevékenységünk alapján az Országos Honismereti
Akadémia 1996-ban és 2001-ben Dicsérő Oklevéllel tüntette ki
Miklós Tamás elnököt, honismereti kutatót, 1999-ben egyesületünket, míg Hajdú Margit tagtársunkat 2005-ben, Müller Márton
titkárt 2011-ben részesítette ezen erkölcsi elismerésben.
Felvetődhet a kérdés, hogyan sikerülhetett mindezt elérnünk, mi
sikereink titka. Elsősorban az, hogy tagjaink önként vesznek részt
tevékenységünkben. Van aki tanácsokkal és ötletekkel, van aki
anyagilag, más cikkeivel, tanulmányaival vagy emlékeivel, de van
aki alkalmankénti egyszerű jelenlétével segíti egyesületünk működését, célkitűzéseink megvalósítását. A cél azonban közös: Révfülöp múltjának feltárása, széles körben való megismertetése! Sok ez
vagy kevés?!
Valljuk azt az elvet, melyet a helyi honismereti élet megteremtője, Benke László fogalmazott meg egykoron, miszerint „A családban kell, hogy kezdődjön a hagyományok ápolása, az emlékek
megőrzése, a tárgyi és szellemi hagyományok gyűjtése. Érzelmi kötődés kell az emberhez, a tájhoz…”
Ehhez igyekeztünk és igyekszünk a jövőben is segítséget nyújtani, és várjuk Önt is egyesületi tagjaink közé!
P. Miklós Tamás

Révfülöp önálló településsé alakulása félévszázados jubileumi
esztendejében, 1993. május 8-án Miklós Tamás és Müller Márton
kezdeményezésére 19 helybeli gyűlt össze a helyi általános iskolában a település múltjának feltárására és megismertetésére vállalkozó egyesület alakításának szándékával. A megjelentek elfogadták a Révfülöpi Honismereti egyesület alapszabályát, és megválasztották vezetőségét, amely az említetteken kívül Simonné
Lakosi Erzsébettel egészült ki.
A Veszprém megyei bíróság 1993 júniusában nyilvántartásba
vette egyesületünket, és a szeptemberi munkaközgyűlésre már
megjelentettük Villa Filip című négy oldalas fénymásolt tájékoztatónkat. Megkezdtük tevékenységünket, amelynek eredményeit és
következő évi tennivalóit azóta is évente megtartott közgyűléseinken összegezzük.
Klasszikus civilszervezeti formában működő egyesületünk tagjai
és vezetői önszorgalomból, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezték
és végzik ma is munkájukat. A Révfülöpi Honismereti Egyesület
önfenntartó, azaz tagjainak – amely 2011-ben 54 fő – tagdíj befizetéseiből, támogatásaiból és pályázatok útján, illetve eseti szponzori
támogatások révén fedezi tevékenységének anyagi hátterét.
Az egyesület megalakulásának ötéves, 1998. májusi közgyűlésén
fél évtized eredményeinek számbavételére, s ugyanakkor új, akkori alapszabály módosítás szerint öttagú elnökség megválasztására
került sor. (Miklós Tamás elnök, Müller Márton titkár, Simonné
Lakosi Erzsébet pénztáros, Török Péter és Horváth József, (lemondása után 2001-től) Hajdu Margit elnökségi tagok.) A közgyűlés
úgy módosította az egyesület alapszabályait, hogy megfeleljen a
közhasznú szervezeti besorolásnak, amelyet 1998. június 8-án meg
is kapott a megyei bíróságtól. Ez rövid történetünk!
Sajnos alapító tagjaink soraiból az elmúlt évek alatt többeket
elvesztettünk, köztük a település és a honismereti kutatás „nagy
öregjeit”, Benke Lászlót és Fonay Tibort, tavaly decemberben
pedig alapító tagtársunkat Simonné Lakosi Erzsébetet, akiknek
emlékét tisztelettel őrizzük.
Az évfordulós számvetéskor tekintsük át célkitűzésink megvalósulását, eredményeinket. Az elmúlt 18 évben több mint 25 nyilvános
ismeretterjesztő előadást szerveztünk.
Település múltjának feltárására és a kutatási eredmények közzétételére 1994-ben megindítottuk a Révfülöpi Honismereti Füzetek
sorozatunkat, amelynek ez idáig 8 kötete jelentet meg.
A Villa Filip című egyesületi tájékoztatónkat három szám (1993,
1994, 1995) után 1997-től országosan is egyedülálló honismereti
közlönnyé formáltuk át. Korábban évente kettő, újabban egy alkalommal jelentetjük meg 40-50 oldalon. Az ideivel együtt már 21
megjelent lapszámban a településünkhöz és környékéhez, illetve a
helyi honismereti gyűjteményben lévő emlékekhez kapcsolódó
érdekes írások, forrásközlések kaptak helyet.

Az Egyesület vezetősége 2011-ben
Elnökség: Miklós Tamás elnök
Müller Márton titkár
Bogdán Katalin pénztáros
Hajdu Margit elnökségi tag
Török Péter elnökségi tag
Az Ellenőrző Bizottság:
Dankóné Németh Mária
Nagy Antal
Rádóczy Kálmánné

Fotó: Miklós
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A Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény
pincében nyílt meg „…Tüzes ízű Fülöpi” A szőlőművelés és borkészítés története és emlékei Révfülöpön címmel.
A helyi múzeum anyagát az elmúlt évtizedekben is több tucat
helyi és üdülő polgár gyarapította. 2010. december 31-i állapot
szerint a Múzeum gyűjteményeinek leltározottság állapota: 1.992
darab múzeumi relikvia. Ezen kívül kb. 3.000 db leltározatlan,
részben listázott múzeumi tárgy található még a gyűjteményben.
Mivel a muzeológusi munkát önkéntes, társadalmi munkában végzett formában végzik, ezért az anyag csak korlátozottan kutatható.
A Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény állandó kiállítása egész
évben megtekinthető. A hely- és fürdőtörténeti kiállítást összenyitottuk a könyvtárral, és a mindenkori könyvtári nyitvatartási időben, díjfizetés nélkül, míg a pincekiállítás előzetes bejelentkezés
után látogatható. Nyaranta június elejétől szeptember közepéig
naponta 16 és 22 óra között biztosítja fenntartó önkormányzatunk
a kiállítások látogathatóságát belépti díj ellenében. A gyermekek,
a tanulók a nyugdíjasok és a helybeliek ingyen nézhetik meg a kiállítást, az egész évi forgalom kb. 1.900-2.600 főre tehető.
Múzeumunk működéséről számos esetben jelent meg híradás
újságokban, kiadványokban. Televíziós stábok rendszeresen forgatnak itt, pl. 1996 októberében az MTV 2 adón volt látható az
1796-os révkomp-szerencsétlenséggel kapcsolatban készült közel
10 perces összeállítás, amelyben az ország nyilvánossága előtt is
bemutatkozott gyűjteményünk. 2008-ban a boglári TV a balatoni
révhajózás történetéről, 2009-ben és 2011-ben az ATV Hazai
Turizmus szerkesztősége, 2011-ben a „Balatoni Nyár” műsorban is
többször mutatták be múzeumunkat. A Magyar Rádió Kossuth
adóján „Én falum, városom” sorozatában 50 perces rádióműsor
volt hallható a honismereti gyűjteményről, de idén is sor került
több rádióinterjúra a balatoni fürdőtörténetről, illetve a kiemelkedő balatoni személyiségekről.
A révfülöpi Honismereti Gyűjtemény muzeológusa, Miklós Tamás

A Benke László nyugalmazott iskolaigazgató által alapított és több
mint négy évtizeden keresztül általa gyűjtött és kezelt kultúrkincs-együttes 1991 júliusában kötelezettségvállalás közérdekű
célra címen – ajándékozás útján került az értékek megőrzésének és
feltárásának fontosságát hangsúlyozó, a rendszerváltás idején
megújult Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának kezelésébe.
A helyi képviselő-testület elfogadta a Révfülöpi Honismereti
Gyűjtemény működtetéséről készült előterjesztést, amely meghatározta a gyűjtemény jogi státusának és személyi hátterének rendezését, a gyűjtemény elhelyezési feltételeinek javítását. A korábbi
magángyűjtemény – a Laczkó Dezső Megyei Múzeum munkatársainak szakmai javaslata alapján – 1992 novemberében kapott
minisztériumi működési engedélyt és alakult Honismereti
Gyűjtemény elnevezéssel (MK/b/81. számon) Révfülöp
Nagyközség muzeális, nem önálló költségvetési intézményévé.
A muzeális intézmények, gyűjtemények lényegében két részből
állnak. A gyűjteményeket őrző, raktár, tároló, feldolgozó iroda helyiségekből, illetve a kiállításaiknak helyet adó kiállítói terekből.
Révfülöpön az új községháza felépültével felszabaduló egykori
tóparti házasságkötő teremben 1995. július 29-én nyílt meg a „...a
világ egyik legszebb tája...” c. állandó hely- és fürdőtörténeti kiállítás. Az új, kb. 70 m2-es kiállító teremhez egy 6 m2-es raktár-feldolgozó helyiség – ahol a gyűjtemény többi anyaga van elhelyezve –,
és egy női és férfi toalett-vizesblokk kapcsolódik. A kiállítói térben
több alkalommal került sor kisebb időszaki kamara-kiállítások létrehozására is., valamint egyesületi közgyűléseknek, elnökségi
megbeszéléseknek, könyvbemutatónak, alkalmi öltözőnek is
rendszeresen hely.
Az államalapítás millenniumi évfordulója alkalmából felmerült
a szőlőművelés és borászat helyi emlékeit bemutató kiállítás létrehozása, amely végül a helyiek és a Balatoni Fejlesztési Tanács
pályázati támogatásával 2009 júliusában egy régi 130 éves egykori

Fotó: Miklós

Fotó: Kalmár

Fotó: Miklós

Fotó: Miklós
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Közművelődés
Európaiságunk értelme és záloga a minőség és a pluralitás. Az
intézményfenntartásnak és az önkormányzati támogatásnak ezen elvek érvényesítését kell szolgálniuk. A piaci viszonyok kialakulásának korában óvni kell azokat a kulturális értékeket, amelyekre a piac törvényszerűségei nem érvényesíthetők. A közművelődés terén
segíteni kell az egyéni kezdeményezéseket, az önszerveződő csoportokat, egyesületeket, alapítványokat, a kiemelkedő tehetségeket.
A kultúra kérdésköre mindig felértékelődik a társadalmi fejlődési utak keresésekor, különösen így a harmadik évezred elején,
hisz szerepe a folyamatokban ambivalensnek mondható: előmozdíthat, a fejlődés motorja lehet, ill. visszafoghat, lefékezhet.
A kultúra összetettségének megfelelő minden metszetben kiemelten kell kezelni a más szektorokra vonatkozó döntések meghozatalakor a kulturális dimenziót, mert a kulturális fejlesztés
emberi fejlődést eredményez mind individuális, mind közösségi
értelemben. Prioritásként a demokráciafejlesztést, az „aktív állampolgári tagság” elvet kell felvállalni, arra kell törekedni, hogy
a közügyei ne nélkülözzék a lakosok és közösségeik aktív, felelősségteljes részvételét.
A kulturális szükségletek fejlődnek, ha a kulturális praxisban
folyamatosan kielégülnek, s az új és új ösztönzések során továbbépülnek. Ezért kiemelendő a hosszú távú kulturális „piac-építés”
célja: a felnövekvő generációk jó felkészítése az iskolában és az
iskolán kívül az igényes életre és művelődésre.
Rendkívül fontos, hogy a közművelődési intézmények és a civil
szféra által megteremtett helyi kulturális élet, a közösségi értékek
fennmaradjanak, sőt fejlődjenek. Ugyanakkor szükségszerű látványos, idegenforgalmi szempontból érdekes tevékenységek, rendezvények meghonosítása.
Hagyományokra épülő kiemeltebb rendezvényeink 2011-ben:
XXI. Téli Esték, V. Révfülöpi Rianás, XXIX. Balatonátúszás, III.
Vincellér Napok, XIX. Villa Filip Napok (melynek keretében
ünnepeljük településünk első okleveles említésének 800. évfordulóját), XV. Aranyhíd Fesztivál (az idei évben házigazdája
Balatonboglár volt), IV. Révfülöpi Zenei Napok, IV. Mindenki
Karácsonya. Ez utóbbi két rendezvény ötletgazdája Kovács Péter,
aki évek óta folyamatosan segíti rendezvényeink megvalósítását.
Az idei évben vonult nyugdíjba Mezriczky Imréné, aki hosszú
éveken át segítette a mindenkori művelődésszervező munkáját.
Településünk jelenlegi művelődésszervezője: Kondorné Pintér
Zsuzsa
Kondorné Pintér Zsuzsa

Révfülöp egykori kulturális életét a település üdülőhely jellege
határozta meg, azaz a kulturális rendezvények a jómódú üdülőpolgári réteg idényjellegű szórakoztatását szolgálták. A helyben
üdülők rendszeres nyári szórakoztatását 1901-től már – köreikből
kikerülő – vigalmi bizottságok, később a Révfülöpi Fürdő és
Partszépítő Egyesület tagjai szervezték.
Az 1920-as évektől a hegyközség állandó lakossága gyarapodásnak indult. A Hullám szálló udvarán tekepálya létesült, s gyakrabban kerültek megrendezésre jótékonysági előadások, melyeknek
kedvenc sztárja volt a helyben letelepülő egykori Liszt –tanítvány,
Siposs Antal zongoraművész is.
Az 1930-as években a szélesedő kulturális élet intézményi hátterét a helyi Fürdőegyesület 1928-ban felépített kultúrháza biztosította. Átadását követően őszi, téli és kora tavaszi rendezvények
megszervezésére is lehetőség nyílt. A tömegkultúra szélesedését a
helyi színjátszás mellett a mozifilmvetítések megindulása jelentette.
1945-től már a keskenyfilmes mozi vetítések színhelye a kultúrház, ahol 1968-tól lehetővé vált a szélesvásznú filmlejátszás. A II.
Világháborút követően a korábbi időszak kulturális szokásai felszámolódtak, ugyanakkor a körzeti oktatási intézménnyé váló révfülöpi általános iskola gyarapodó tanári kara számottevő hatást
gyakorolt a kulturális élet fejlődésére.
A hatvanas években a közművelődés háttérintézményei és eszközei is jelentősen gyarapodtak. Az iskola mellett a könyvtár, a
honismereti gyűjtőszoba, a mozi is egyre színvonalasabban működött, s az életmódváltozással párhuzamosan növekedésnek indult
a sajtótermékek, a rádió, a televízió előfizetések száma.
A központosítási törekvések hatására 1981 januárjától a közigazgatási térség oktatása és közművelődés ügye az Általános Művelődési Központ (ÁMK) keretében egységes irányítás alá került.
A nyolcvanas években Sütő István révfülöpi iskolaigazgató vezetésével 7 település kulturális infrastruktúrája (5 iskola, 2 művelődési ház, 7 könyvtár) és személyi állománya szolgálta a szűkebb régió
kulturális-közművelődési igényeit.
Az 1990-ben bekövetkezett decentralizálódás az ÁMK felszámolásához vezetett. Ez időszakból ki kell emelni a Sütő Istvánné
által vezetett gyermek, ifjúsági és felnőtt tánccsoportok látványos
és nagysikerű rendszeres nyári előadássorozatát.
Egy nagyközségi polgárnak a kulturálódás ugyanolyan alapvető
érdeke és joga, mint bármely más, a települési civilizáció adta infrastrukturális lehetőség igénybevétele. A lakosság komfortérzetének megteremtése korszerű kultúra, és ennek igénybevételi lehetőségei nélkül elképzelhetetlen.

Fotó: Kalmár

Fotó: Herceg
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Révfülöp Nagyközség Könyvtára
A Könyvtár állományának bővítése terén szűkös anyagi lehetőségekkel rendelkezik, így szívesen fogadja az ajándékba kapott
könyveket, melyeket rendszeresen hoz az olvasótábor. Az ajándékba kapott könyvek egy része 100-Ft-os egységáron megvásárolható, ezzel is növelve a könyvtári szolgáltatások (fénymásolás,
nyomtatás stb.) bevételeit.
A Könyvtár jelenleg 13.000 kötettel, 600 hangzódokumentummal és többféle napilappal, folyóirattal áll olvasói rendelkezésére.
A beiratkozott olvasói létszám kb. évi 450 fő, mely létszám a helyi és
a szezonálisan Révfülöpön tartózkodó vendégekből tevődik össze.
Fő feladatnak tekinthető, hogy gyűjteményünk és szolgáltatásaink révén minél kedvezőbb feltételeket biztosítsunk használóink
számára a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önművelődéshez; információs hátterünkkel
segítséget nyújtsunk az állampolgári tájékozódáshoz, a közügyek
intézéséhez, a közhasznú ismeretek megszerzéséhez; elősegítsük
településünk kulturális hagyományainak, természeti értékeinek,
gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását.
Kitűzött cél a könyvtár állományának folyamatos, tervszerű gyarapítása, a korszerű elektronikus eszközökre támaszkodva a
könyvtár tájékoztató és információs szolgáltatásainak bővítése, a
fiatalok „visszaszoktatása” a könyvtárba, gondoskodás a településen élő mozgásukban korlátozottak, idősek, betegek mindszélesebb könyvtári ellátása (a szociális szolgálat gondozói segítségével), a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségének széleskörű biztosítása, az olvasói igények figyelembevételével a szolgáltatások bővítése.
Fontos a könyvtár tevékenységének, szolgáltatásainak összehangolása a település közművelődési tevékenységével, valamint a
településen működő oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel.
Jelenleg a Nagyközségi Könyvtár vezetője Kondorné Pintér
Zsuzsa művelődésszervező, akinek a munkáját május közepétől
szeptember végéig Molnár Júlia segítette.

Révfülöp könyvtári ellátásának legkorábbi keretei 1922-re tekintenek vissza: A Földművelésügyi Minisztérium ajándékaként 144
db könyvvel teremtődtek meg egy helyi könyvtár alapjai, melyeket
özv. Csonka Józsefné tanítónő felügyeletével lehetett kölcsönözni.
1929-ben a helyi fürdőegyesület nagyszabású bál rendezésével
igyekezett a könyvtáralapot bővíteni, s a következő évben a helyi
állami népiskola gondoksága szervezett játékos kabaréestet az
állomány gyarapítása és beköttetése érdekében. A könyvtári állományt a Földművelésügyi Minisztérium újabb 110 kötetes gazdasági népkönyvtár ajándéka növelte 1930-ban. A II. világháború
idején e könyvtár megsemmisült, maradványait széthordták, illetve a Faluszövetség helyi irodájának könyvszekrényében (jelenleg
Révfülöp, Vasút u. 3.) helyezték el, melyet Gere József kezelt.
1947-ben a Szabadművelődési Akadémia keretében létesült egy
mini könyvtár Fonay Tibor vezetésével. A mai intézmény elődje az
1951-ben létrehozott községi letéti könyvtár, melyet a tapolcai
járási könyvtár látott el állománnyal. Az intézmény 1959. december 3-ától a községi tanács kezelésébe került, s ezzel megalakult
Révfülöp önálló, községi közművelődési könyvtára az akkori pártház (Révfülöp, Kossuth u. 22.) – jelenlegi orvosi rendelő – épületében Révfülöp, Villa Filip tér 4. szám alatt.
Az Általános Művelődési Központ (ÁMK) felügyeletébe kerülve a gyermek- és ifjúsági könyvállomány 1984-ben összevonásra
került az általános iskola hasonló anyagával, s községi és iskolai
könyvtárként működött két ellátó helyen.
1992. évben a jelenlegi, Halász utcai könyvtárhelyiség felújításra került, majd a felnőtt- és gyermekkönyvtári állományt egy helyiségben, a Halász u. 5. szám alatt helyezték el.
Ma is itt, Révfülöp turisztikai központjában, a Halász utcában
található Révfülöp Nagyközség Könyvtára, mely előreláthatólag a
jövő év folyamán a pályázati úton megvalósításra kerülő új IKSZT
épületébe (volt ÉDÁSZ épület) költözik.
A beiratkozott könyvtárlátogatók a Széchenyi Terv támogatásával 6 számítógépből álló helyi hálózat kiépítése révén 2002. május
óta térítésmentes használhatják az Internetet.

Kondorné Pintér Zsuzsa

Fotó: Kalmár
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A révfülöpi Tóparti Galéria
A Tóparti Művészeti Hetek rendezvénysorozat keretében az elmúlt másfél évtized alatt kiállító közel 100 művészt felsorolni
lehetetlenség lenne. A Tóparti Galéria kiállításain voltak láthatók többek között Szelényi Károly, Wonke Rezső, Olasz Ferenc
fotói, Csete Ildikó, Korényi Dalma, Bényi Eszter textiljei.
A kiállítást látogatók megcsodálhatták többek között Csavlek
András, Mikus Gyula, Udvardi Erzsébet, Lisziák Elek, Somogyi
Győző, Vágfalvi Ottó, Horkay István, Fülöp Lajos és mások festményeit, akvarelljeit, grafikáit, Meszlényi János, Lelkes Márk stb.
szobrait, vagy éppen Németh János kerámiáit.
Egyedi, emlékezetes tárlatként mutattuk be Egry József festő
emlékkiállítását, Prokop Péter, a Vatikánban élő pap-festő, illetve
Korzenszky Richárd Tihanyi bencés perjel műveit, Németh
Magdának, az Ajka kristály vezető tervezőjének alkotásait, Anton
Rozi és Nádas László báb- és játéktervező iparművészek remekeit. Érdekes színfolt és nagy siker volt Koltay Gábor Honfoglalás
című fotó- és jelmezkiállítása.
A kiállítás megnyitókon olyan jeles művészek működtek közre,
mint például Pege Aladár, Dévai Nagy Kamilla, Kövi Szabolcs.
Nyaranta kéthetes váltásokkal hét alkalommal nyílik kiállítás. A
május végén nyitó első kiállításon már évek óta a Balaton-felvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak
alkotásait lehet megtekinteni. Teremőr évek óta Stumpf Károlyné.
Kiállítóink 2011-ben:
Garajszky József (képző- és iparművész),
Borbély Lajos (egyvonalas grafika),
Kovács Imre László (festő),
Fekete Emese (festmény, rajz),
Stark Béla – Novák László (vadászat, természetvédelem),
Ács Tas László (festő).
A nyári időszak elmúltával más funkciót kap a Galéria épülete.
Ilyenkor itt működik a Nyugdíjas Klub, a Révfülöpi Zenei Klub,
és nemzeti, állami ünnepeink önkormányzati ünnepségének színhelye stb., illetve a helyi civil szervezetek veszik igénybe.

Fotó: Herceg

Szódavíz egy magyar kultuszital című kiállítást Deák László nyitotta meg 2010-ben

Kondorné Pintér Zsuzsa

Fotó: Kalmár
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Fotó: Herceg

Fotó: Herceg

Csavlek Etelka keramikus művész és Csavlek András festőművész kiállítása 2009-ben

Várayné Goróczi Éva, a gyűjtemény tulajdonosa mesél az
„Árvácskák” – korunk elhagyott babái című kiállítás megnyitóján a gyerekeknek

Fotó: Herceg

Fotó: Herceg

Garajszki József képzőművészeti kiállítását dr. Feledy Balázs
művészeti író nyitotta meg 2011-ben

Stark Béla ny. tanár, fővadász, Novák László természetfotós és
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park közös kiállítása 2011-ben

Fotó: Herceg

Fotó: Herceg

Vincze László geológus, természetfotós kiállítását Prof. Dr.
Szabó Máté az állampolgári jogok országgyűlési biztosa nyitotta meg 2010-ben

Berkes András festőművész és Béres János szobrászművész
kiállítása 2009-ben
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A Révfülöpi Általános Iskola
Iskolánk története
Iskolánk jogelődje 1922-ben, a Balaton partján, az egykori halszárító épületében kezdte meg működését, két tanítóval és 72
tanulóval.
1942-ben önálló településsé vált Révfülöp, lakossága folyamatosan növekedett, az iskola 1954-ben már körzeti központi általános
iskolaként működött. A halszárító épülete mellett az Evangélikus
Tanítók Üdülőjének épületét is birtokba vették. Az „alsó” és
„felső” iskolában, 10 tanteremben, 17 nevelővel és 300 tanulóval
folyt az oktatás.
1980-ban került átadásra jelenlegi épületünk az „új” iskola. A
kor követelményei szerint jól felszerelt, 12 tantermes épület,
amely a nevelő-oktató munka tárgyi feltételeit biztosította.
1993-tól 1997-ig, a 8 osztályos általános iskolai oktatás mellett,
szakiskolai képzés is folyt intézményünkben, háziasszonyokat és
dajkákat képeztünk. Ez akkor nem csupán a gyerekek és szülők
számára volt előnyös, de a tanulói létszámok visszaesése miatt
pedagógusaink foglalkoztatását, az intézmény gazdaságos működését is biztosította. A szakképzési terv változása miatt kellett
megszüntetnünk ezt a képzési formát.
2004-től 2008-ig zajlott iskolánk épületének szakaszos felújítása,
melynek eredményeként most ismét „új” iskolának nevezhetjük.

Tanulóink elvárása iskolánktól:
„Az iskola dolga, hogy megtanítsa velünk,
hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket
a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk
és hogy segítsen megtalálni azt,
amit szeretünk.”
(Szent-Györgyi Albert)
A tantestület elvárása önmagától:
„Ha mindig ugyanazt csinálod, mint eddig,
akkor annyit is érsz el, mint eddig,
de ha többet szeretnél elérni, tartsd szem előtt a célt,
és találd meg hozzá az „új”-at és a „más”-t!”
Kiemelkedő sikereink, eredményeink:
Az elmúlt évek tanulmányi versenyeredményei területén szinte
minden tantárgyban voltak országos döntőben is helyezett tanulóink. Rendszeresen, már hagyományosan jó eredményeket érünk el
a környezetneveléssel és természetismerettel kapcsolatos versenyeken (Barátunk a természet), a természettudományok területén
matematika és fizika tantárgyakból (Jedlik Ányos Országos Fizika
tantárgyi verseny), különböző képzőművészeti ágakban és idegen
nyelv területén angol (London Bridge) és német nyelvből (Junior
nyelvvizsga) egyaránt.
Iskolánk egyik fontos célja az egészséges életmódra nevelés.
Veszprém megyében azon kivételes iskolák közé tartozunk, ahol
több mint egy évtizede megvalósult a mindennapos testnevelés.
2001 óta minden évben sikeresen veszünk részt a Kisiskolák (200
fő alatti) Diákolimpiájának Országos döntőjében. Atlétika és kézilabda sportágakban rendszeresen ott vagyunk a legeredményesebb iskolák között. 2011. évben ezen sikeres sportágak közé feliratkozott a labdarúgás is.
Sportági eredményeinkért a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminiszter, ill. a MDSZ elnöke elismerő oklevelét vehettük át 2003-ban.
A 2009/2010-es tanévben ugyanezen versenyrendszerben az
ország legeredményesebb általános iskolája voltunk. Ezen eredmények elismeréseként a Nemzeti Erőforrás Minisztérium a
Magyar Olimpiai Biztosság és a Magyar Diáksport Szövetség tüntette ki iskolánkat elismerő oklevéllel és pénzjutalommal.
Mindezek mellett azt gondoljuk, hogy kiemelkedő eredményeinket is figyelembe véve az a legnagyobb sikerünk, hogy az iskolánkba járó gyermekek és szüleik megelégedéssel fogadják a mindennapok oktató-nevelő munkáját intézményünkben.

Iskolánk bemutatása
Olyan iskolát szeretnénk:
– ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló,
családias légkör veszi körül őket,
– ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel tanulhatnak a diákok,
– ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek
képességei sokoldalúan fejlődhetnek, és a tanulás motivációs
alapja a sikerélmény,
– ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák gyermekeiket,
– ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet, amelyhez a legjobban ért, és alkotói szabadsága kibontakozhat,
– amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók, a szülők és a fenntartó igényeihez.
A társadalom elvárása iskolánktól:
„Fiam,… a jövevényeket
Jó akaratúan gyámolítsad
És becsben tartsad
Hogy nálad szívesebben tartózkodjanak
Mintsem másutt lakjanak”
(Szent István intelme fiához)

Fotó: Iskola

Fotó: Iskola
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Iskolánk üzenete az olvasónak:
A mai iskola feladata az egész életen át tartó tanulás képességének kialakítása, a társadalmi esélyegyenlőség növelése, a felnőtt
konstruktív életvitelhez szükséges kulcskompetenciák erősítése.
Ennek érdekében folyamatosan követjük a társadalmi változásokat. Elfogadjuk, hogy az iskola szolgáltató intézmény, a „piaci
igények” versenyképes tudást követelnek. Nevelő-oktató munkánkat úgy tervezzük, hogy a tanulókban társadalmilag hasznos
képességeket alakítsunk ki. Arra törekszünk, hogy megtanulják a
konstruktív életvezetésre való igényt, folyamatos tanulásra és
önfejlesztésre való igényt, a tolerancia képességét, kommunikáci-

ós és együttműködési képességeket, idegen nyelvi kommunikáció
képességét, kezdeményező és vállalkozói képességet.
Iskolának alkalmazkodik ezekhez az igényekhez, folyamatos
megújulásra készen. Folyamatosan figyeljük és értékeljük legfontosabb partnereinek a szülők, a tanulók, a fenntartók igényeit és
elvárásait.
Iskolánk - értékes hagyományaira építve -, széles tevékenységkínálattal, a gyerekek sokoldalú fejlesztésével és a fenntarthatóság
pedagógiájával igyekszünk megfelelni a kor kihívásainak.
Németh László igazgató

A Révfülöpi Általános Iskola dolgozói a 2010/2011. tanévben
Németh László István

igazgató, matematika,
testnevelés szakos tanár
Blázsi Ibolya
tanító, gyógypedagógus
Borbélyné Dégi Katalin
tanító
Eitner József
testnevelés
Eitnerné Rózsa Ágnes
biológia, földrajz, etika egészségtan,
könyvtár
Iván Katalin
tanító, ének, fejlesztő pedagógus
Kissné Hajdu Gabriella
tanító, fejlesztő pedagógus
Miklósné Szabó Erzsébet magyar, történelem, honismeret
Pálné Rácz Rita
technika, napközi
Pető Mária
angol nyelv
Szabó Zsuzsanna
rajz, média, napközi
Székelyné Burgyán Rita matematika, fizika szakos tanár
Török Péterné
német, napközi

Óraadó tanárok
Birkásné Dózsa Gabriella
Gőcze Zoltán
Tarjányi Sándor

kémia
informatika
néptánc

Iskolánk munkatársai
Biczók József
Dalmainé Kovács Anita
Gángó Istvánné
Katona Józsefné
Kovács Józsefné
Kriston Tamásné
Nagy Zoltánné
Orbán Ferencné
Sárvári Istvánné
Varga Márta

karbantartó
takarítónő
konyhalány
szakácsnő
takarítónő
főzőnő
konyhalány
konyhalány
takarítónő
pedagógiai asszisztens

Fotó: Iskola

Fotó: Kalmár

Fotó: Iskola

Fotó: Kalmár

19

RÉVFÜLÖPI KÉPEK XXI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2011. DECEMBER

A Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda
Történetünkről
Az óvoda története az 1950-es évek elejére nyúlik vissza, amikor
is az óvodás korú gyermekek szükségmegoldásként a helyi elemi
iskola egyik termét használták óvodaként.
Az 50 férőhelyes óvodát a Révfülöpi Községi Tanács alapította
1952-ben. Az intézmény az államosított Spígl villában nyitotta
meg kapuit a gyermekek előtt, ahol jelenleg is működik. Az óvoda
első óvónője Czuczor Gergelyné (Margit néni) 1952-től 1967-ig
vezette az egy csoportos óvodát. 1967-1972-ig Mádai Klára és
Ravasz Rózsa, 1974-2007-ig Balázs Józsefné óvónők nagy szeretettel
nevelték a gyermekeket.
1974-ben a gyermeklétszám örvendetes emelkedése miatt két
csoportot alakítottak ki, és az intézmény vezetőjévé Szabó
Sándornét, Erzsi óvó nénit választották meg, aki 2004-ig, nyugállományba vonulásáig vezette nagy odafigyeléssel, gyermekszeretettel, gondoskodással, szakmai tapasztalattal az óvodát.
1978-tól 1989-ig az Általános Művelődési Központhoz, a
Révfülöpi Általános Iskola vezetése alá tartozott az óvoda intézménye, majd az önkormányzat megalakulásával a képviselő-testület vált az óvoda fenntartójává. 2004-től Vókóné Bognár Ibolya látja
el a vezetői feladatokat.
…. az óvodai ellátást közös fenntartásban ….
Sajnos az egyre csökkenő gyermeklétszám községünket sem
kímélte, ezért 2007-től óvodánk ismét egy csoporttal működik. A
2010/2011 nevelési évben 32 gyermek vette igénybe az óvodai ellátást, akik Révfülöpről, Ábrahámhegyről, Balatonrendesről,
Kővágóörsről, Salföldről, érkeznek az intézménybe.

színharmóniát biztosító, gazdag tárgyi környezetet alakítottunk ki,
amely kedvezően befolyásolja a gyerekek ízlését, egészséges életmódjának alakulását. Csoportszobáink nagyméretűek, világosak kényelmes teret biztosítva a sokféle tevékenység megszervezésére, a mosdóhelység is modern, barátságos a gyermeki igényeknek megfelelőek.
Az intézményhez udvar is tartozik, a füves, homokos területet
hárs és juharfa díszíti és ad kellemes árnyékot a nyári nagy melegben. Irigylésre méltó virágos és zöldségeskertet készítettünk közösen a gyerekekkel, szülőkkel, melyet óvodásaink nagy igyekezettel
gondoznak, ápolnak. A zöld hulladékot komposztáljuk, fokozottan figyelünk az állat és növényvédelemre.
Udvarunk területe kellemes színtere a szabadtéri mozgásnak és
játéknak. Mozgásfejlesztő játékok, kisvonat, csúszda, homokozó,
babaház teszik vonzóvá, de még felújításra, cserére szorulnak a
régebbi játékok.
A gyermekek harmonikus fejlődése érdekében kiemelt szerepet
tulajdonítunk a mozgás fejlesztésének, naponta tornázunk a csoportszobában vagy az udvaron, a gyermekek életkorának megfelelő tornaeszközökkel. A szép és harmonikus mozgást fejleszti heti
egy alkalommal a néptánc, és az úszásoktatás is hozzájárul az
egészséges életmódhoz.
A beszédhibás gyermekek növekvő aránya miatt, kiemelt helyen
kezeljük az anyanyelvi és kommunikációs nevelést, ennek megfelelően fejlesztjük a kommunikációs készséget, mese, vers és a drámapedagógia elemeinek felhasználásával. Intézményünkben
logopédus szakember is segíti a rászoruló gyermekeket.
Óvodánkban ingergazdag, meghitt környezetben ésszerű szabályok biztosítják a gyermekek számára a kreatív önkifejezés, a szabad játék és tapasztalatokon alapuló megismerő tevékenység feltételeit. A játékot tekintjük a leghatékonyabb eszköznek a gyermek testi, lelki, értelmi fejlődésének elősegítésében.
Az intézmény munkájába, programjaiba a szülők is betekintést
nyerhetnek, részt vehetnek. A lelkes szülők segítségére mindenkor számíthatott az óvoda, így vált kívül-belül szebbé otthonosabbá. Az óvodai programok megvalósulásához mindig sikerült partnereket keresni, akik erkölcsi, és anyagi támogatással is segítettek.
Ilyen segítők voltak a Kisörsi bánya dolgozói, a Béke MGTSZ, a
KISZ, napjainkban pedig a civil egyesületek, a Révfülöpi
Horgászegyesület, a Fürdőegyesület, Gázló Természet és Környezetvédő Egyesület, a RIVE. Az önkormányzat is segíti programjainkat, működésünket, pályázatokon való részvételünket, mely
sikere által bővülhettek az udvari játékok, az épület belső berendezése. Óvodásainkkal sikeresen veszünk részt éveken keresztül
különböző rajzpályázatokon, ahol mindig szép eredményeket
érnek el gyermekeink.

Tevékenységünkről
Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, amely a gyermek három éves illetve két és féléves korától, a tankötelezettség kezdetéig, a családi nevelést kiegészítve elősegíti a gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki
személyiség kibontakozását és gondoskodik a gyermek napközbeni ellátásáról. Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe
történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások
fejlődését.
Az óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását. Az egészséges életmódra nevelés, a környezet megismerése, a
környezettudatos magatartás megalapozása, a mindennapos nevelésünk része. Olyan belső környezetet alakítottunk ki, ahol a gyerekek növényekkel élhetnek együtt, az óvoda helységei barátságosak, a dekorációk saját kezünk munkája, természetes alapanyagokból készültek. A berendezések az egyszerűség, takarékosság,
praktikusság jegyeit mutatják. Épületünkben olyan esztétikus

Fotó: Óvoda

Fotó: Óvoda
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Dorothy Law Holte: Egy élet a kezedben?

Programjainkról
Óvodánk rendszeres programjai: Mikulás, Karácsony, Idősek
karácsonya, Szülőkkel közös ajándék készítés, Farsang, Húsvét,
Anyák napja, Gyermeknap, Évzáró műsor, Születésnap- névnap,
séták- kirándulás. Állatok világnapja, Föld Napja, Víz világnapja,
Madarak-fák napja.
Választható programok: színház látogatás, úszásoktatás, hitoktatás, néptánc.
Reméljük Révfülöp településen mindig működni fog óvoda,
ahol a jövő nemzedéke szeretetben, biztonságban, a múlt értékeit, hagyományait megtartva, a kor igényeinek ésszerűen megfelelve válnak, szüleik és a társadalom aktív, kreatív, becsületes, egészséges tagjává.
Vókóné Bognár Ibolya

Ha a gyerekek kritizálva élnek,
Megtanulnak megbélyegezettnek lenni.
Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek
Megtanulnak veszekedni.
Ha a gyerekek kicsúfolva élnek,
Megtanulnak szégyenlősnek lenni.
Ha gyerekek megszégyenítve élnek,
Megtanulják bűnösnek érezni magukat.
Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
Megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek,
Megtanulnak bízni.
Ha a gyerekek dicsérve élnek,
Megtanulják becsülve érezni magukat.
Ha a gyerekek méltóságban élnek,
Megtanulják az igazságosságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,
Megtanulnak hittel élni.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban!!!

A Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda dolgozói 2011-ben
Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő
Kovács Kálmánné óvónő
Károlyi Ferencné dajka
Rőth Lászlóné dajka

Fotó: Óvoda

Fotó: Óvoda

A Révfülöpi Szociális Szolgálat
kább a velünk kapcsolatban állók és a gondozók számára nyújtanak örömet és bírnak nagy jelentőséggel.
Rohamosan fejlődő világunkban a generációk közti különbségek sokszor áthidalhatatlannak tűnő helyzeteket teremthetnek a
mindennapokban. Mi azonban hisszük, hogy odafigyeléssel és az
egymás iránt tanúsított türelemmel és tisztelettel minden nehézség megoldható. Ennek szellemében végeztük és végezzük a munkánkat a jövőben is.
Bögös Rita

A Káli-medence települései (Kővágóörs, Kékkút, Mindszentkálla,
Köveskál, Balatonhenye, Szentbékkálla) és Révfülöp 2006-ban
alapították meg a Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulást a
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és családsegítés – mint
önkormányzatok számára kötelezően biztosítandó – szociális
alapszolgáltatások ellátására.
A társult önkormányzatok közös célkitűzése volt, hogy a mikrotérségben a szociális szolgáltatásoknak egy olyan rendszerét hozzák létre, amely helyben nyújt minőségi, az ellátottak egyéni szükségleteire szabott, adekvát segítséget.
A Társulás 2009 februárjában létrehozott saját intézmény – a
Révfülöpi Szociális Szolgálat – útján alakította e kezdeti célkitűzést működő gyakorlattá az évek során.
A Szolgálatnál a mikro-térség szociális problémáit hatékonyan
kezelni tudó, naprakész ismeretekkel rendelkező szakembergárda
dolgozik. Az ellátottak köre a megalakulás óta folyamatosan
bővül. A szolgálat igyekszik teljes elégedettséget eredményező
személyes gondoskodást nyújtani minden korosztály számára.
Ennek megfelelően sikereink is nem a számszerűsíthető adatokban, hanem pont az egyéni élményekben mérhetőek. Ezek legin-

A Révfülöpi Szociális Szolgálat dolgozói 2011-ben
Szomjas-Jakab Erzsébet szolgálatvezető, családgondozó
(2011. júniustól)
Bögös Rita szolgálat vezető, családgondozó, vezető gondozó
Bárkányi Emőke szociális gondozó (Révfülöp)
Szabóné Szabó Andrea szociális gondozó (Révfülöp)
Antal Tibor Imréné szociális gondozó (Kővágóörs)
Fekete Imréné szociális gondozó (Kékkút, Mindszentkálla)
Illés Pálné szociális gondozó (Köveskál)
Szilágyi Mária szociális gondozó (Balatonhenye)
Csombó Lajosné szociális gondozó (Szentbékkálla)
21

RÉVFÜLÖPI KÉPEK XXI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2011. DECEMBER

A révfülöpi Védőnői Szolgálat története
2. Várandós anyák gondozása: tanácsadás, szűrővizsgálat,
betegségek megelőzése, szociális ügyekben tanácsadás.
3. Gyerekágyas időszakban szoptatás támogatása, gondozási,
ápolási tanácsok.
4. A 0-6 évesek gondozása: testi, érzelmi, mozgásfejlődés nyomon követése. szűrővizsgálatok, táplálási kérdésekben
tanácsadás, balesetvédelem, elsősegélynyújtás, jogi, szociális
tanácsok, életkorhoz kötött oltások szervezése.
5. Óvodában, iskolában egészséges életmódra nevelés, káros
szenvedélyek kialakításának megelőzése, védőoltások
bonyolítása, balesetvédelem, testi fejlettség vizsgálata, fejlődés, tápláltsági állapot értékelése.
A védőnő fő tevékenysége a tanácsadás módszerével végzett
megelőzés, családközpontú gondozás. Rendkívül fontos az egészség megőrzése, amiben nagy szerepe van a felvilágosításnak, és
különböző szűrővizsgálatoknak, ahol a védőnőnek a szervezésben
szintén sok a feladata.
Révfülöpön 2005. szeptember 1-től 2007. június 30-ig helyettesként, majd 2007. július 1-től Zsifkovics Szilvia védőnő főállásban
látja el védőnői szolgálat munkáját.
Az elmúlt közel négy évben ősztől tavaszig 2 hetente baba-mama
klubot vezetett a tanácsadóban. Megfelelő számú kismama esetén
több szülésfelkészítő tanfolyamot, babamasszázs tanfolyamot tartott. Évi 2-3 alkalommal lakossági szűrővizsgálatot szervezett. (szemészet, PSA, bőrgyógyászat, vércukor, koleszterin, csontritkulás,
légzésfunkció stb.) A Révfülöpön lakó gyermekek és szüleik részére 3 alkalommal autóbuszos kirándulást szervezett a Dunakanyarba, Budapestre Planetáriumba, Állatkertbe, Tropicáriumba.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának munkáját eredményesen és példamutatóan segítette 2006-2010. között, s tevékenységét a képviselők Emléklappal jutalmazták.
A védőnői munka során fontos az ellátás színvonalának folyamatos szinten tartása és fejlesztése, az egyén, a családok, a közösségek
egészségi állapotának támogatása, egészsége megőrzése, betegségek megelőzése, további állapot romlásának megakadályozása.

A védőnői szolgálat kezdete több mint 95 évvel ezelőttre nyúlik
vissza. 1915.június 13-án megalakult az Országos Stefánia Szövetség az Anyák és a Csecsemők védelmére, amelynek névadója és
védnöke Stefánia belga királyi hercegnő volt. A szövetség megállapította, hogy a védelemnek fokozatosan az egész országra ki kell
terjednie, és először a leginkább veszélyeztetett helyeken kell kezdeni a kiépítését.
Hazánkban két egyetemi tanár, dr. Tauffer Vilmos szülész az
anyavédelem, dr. Bókay János gyermekorvos pedig a csecsemővédelem kialakítását támogatta, amelyben a főszerepet az elméletileg és gyakorlatilag képzett védőnőknek szánták. 1927-ben Johan
Béla az Országos Közegészségügyi Intézet igazgatója a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat keretein belül vidéken is megszervezte ezt az egészségvédő munkát. A szolgálat védőnői 1930től olyan képzésben részesültek, mely kettős képesítést adott: ápolónői és védőnői oklevelet. Ennek az volt a célja, hogy az otthon
gondozás során az ápolással kapcsolatos problémák megoldására
is felkészítse a védőnőket. Itt egyértelműen és összefüggésében
fogalmazták meg e két hivatás különbözőségét és kapcsolódását.
A Stefánia Szövetség és a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat 1941-ben egyesült. Ekkor 1044 védőnő látta el a az általa gondozott lakosságot , mely akkor megközelítőleg 7 millió embert
jelentett. A védőoltással kapcsolatos tennivalók is a védőnői tevékenység részét képezték, melynek eredményeként jelentős mértékben lehetett csökkenteni a fertőző és járványos megbetegedéseket.
A II. világháború után egy új rendszert hoztak létre, a Védőnői
Szolgálatot, amely állami keretek között működik a mai napig.
1948-tól a szolgálat működésében jelentős változások történtek.
Az egészségvédelmi szolgálat feladatává tették meghatározott
körben a gyógykezelést is, mely az addigi gyakorlattól teljes mértékben eltért. Az Egészségügyi Minisztérium megalakulásával
(1950) egységes irányítás alá került a gyógyító, megelőző ellátás. A
védőnők 1951-től kezdődően fokozatosan bekapcsolódtak az
orvosok betegellátó tevékenységébe, és ekkor kezdődött el az a
rendszer , mely minden körzeti orvos mellé helyez egy védőnőt.
Révfülöp 1965-ig Kővágóörshöz tartozott védőnői ellátás szempontjából. 1958-tól Zsifkovits Józsefné (Marika néni) látta el a
várandósok és csecsemők gondozását. Az ő ellátási területe Kővágóörs, Kékkút, Salföld, Kisörspuszta, Ábrahámhegy, Balatonrendes, Révfülöp települések voltak. Munkája során szoros kapcsolatot ápolt Pintér Kálmánné (Bori néni) szülésznővel.
Az 1960-as évek közepétől a népességszám fokozatosan emelkedett Révfülöpön, nőtt a védőnőképzőt végzők száma is, s 1965ben önálló védőnői körzetet hoztak létre Révfülöp, Ábrahámhegy, Balatonrendes összefogásával.
Révfülöp első védőnője 1966. szeptember 1-től Balogh
Károlyné (Jutka néni) volt, aki nyugdíjba vonulásáig – 2006. március 1-ig – nagy odaadással, odafigyeléssel, precizitással végezte
munkáját. Érdemei elismeréséül 1981-ben és 1988-ban a Magyar
Népköztársaság Minisztertanácsa Kiváló Munkáért kitüntető jelvényét vehette át. 1990-ben Pro Caritates díjban részesült. 1997ben a Népjóléti Miniszter Batthyány-Strattmann László díjban
részesítette kimagasló egészségügyi szakmai tevékenységéért.
2006. augusztus 20-án Révfülöpön végzett kiemelkedő védőnői
munkájáért és közéleti tevékenységéért Villa Filip Érdemrendet
vehetett át. A védőnői ellátást 2005.január 1-től a 49/2004. (V.21.)
ESZCSM rendelet szabályozza. E rendelet értelmében a területi
védőnői által ellátható gondozottak: a várandós anyák; a 0-6 éves
korú gyermekek; az oktatási intézmények tanulói; az oktatási
intézménybe nem járó, otthongondozott, tanköteles korú gyermekek gondozása.
A területi védőnő feladata:
1. Nővédelem, családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás. Az
anyaságra való felkészülés segítése. Részvétel a lakossági
szűrővizsgálatok előkészítésében.

Zsifkovics Szilvia

Fotó: Kalmár
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A révfülöpi fogorvosi szolgálatról
Pályázattal 1995-ben kerültem a révfülöpi rendelőbe, a társadalombiztosítás által finanszírozott vegyes körzetbe. Balatonhenye,
Kékkút, Kővágóörs, Köveskál, Mindszentkálla, Révfülöp, Szentbékkálla lakosságát látom el. 2007-ben 3384 főt, 2011-ben3265
lakost számlál a 7 község.
A rendelő 1995-ben a Káli út 4. sokat megért épületében közel
13 év használatát viselte magán. A pályázat ideje szerencsésen
egybeesett a község vezetőinek szándékával, hogy a rendelőt megújítsák. Ez pedig az én személyes kérésem is volt az állás elfogadásával kapcsolatban.
Öt év tárgyalásai, tervezgetései hozták az eredményt, a mai állapotot. A fogászat átkerült a gyógyszertár épületébe átépítés és
bővítés eredményeként. Átadása a millenniumi ünnepkörben volt.
A rendelő belső megújulása folyamatosan haladt előre, mert a
beköltözéskor még a régi „batyuval” érkeztünk. A működés kezdete után 4 évvel a gépi berendezés az akkori legkorszerűbb felszereltséggel került beszerelésre a már kiépített hálózatra az
önkormányzat beruházásaként
2007 óta egyéni vállalkozóként dolgozom. A bútorzatot, sterilizáló készüléket,a digitalizált röntgen beruházást pedig 1/4 részben
finanszíroztam számos kisebb eszközberuházással együtt. Következésképpen a rendelőről napjainkban elmondható, hogy korszerű. Ez önmagában azonban nem elég, tartalommal is meg kell tölteni.
Két szakvizsga birtokában a fogászat és szájsebészet ambuláns
vonatkozásában jó körülmények között látom el a pácienseket
Sándor Gyuláné fogászati asszisztens, egészségtan tanár segítségével. A fogszabályozás kivételével minden szakmai feladatot igyekszem megoldani a fogak restaurálásától az implantációig (műgyökér beültetés). Kötelezettségből és érdeklődésből rendszeresen
részt veszünk szakmai programokon, továbbképzéseken.
A szakmai törekvés – sok év távlatából ismerve a vidéki, városi
életvitel sajátosságaiból adódó azonosságokat és különbözőségeket – összefoglalható. Megelőzés elsődleges szinten!
A gyermekekre kell koncentrálni: a figyelmüket felkelteni a
témában, serkenteni őket a félelemmentes közeledésre. A fogaik
épségét védeni kell minden eszközzel, ehhez a szülői környezetet
is motiválni kell, hogy a félévenként végzett szűrővizsgálatokat
kövesse a rendszeres fogorvosi beavatkozás. A gyermekekbe fektetett energia eredményezi a jövő jó fogazatú nemzedékét!
A felnőtt társadalom áthangolása is szükséges lenne, majdnem
mindegy, hogy vidéki vagy városi, széles rétegben elhanyagolt
fogazatú. Sok okkal függ össze a múltból, jelenből, társadalmi,
kulturális értékrendünkkel. Sajnos a fogatlanság, rossz fog összefügg az anyagi helyzettel is, mert minél modernebb, szakszerűbb
az ellátás, annál többe is kerül. Ezért is van a hangsúly a megelőzésen, ellenőrzésen, kezdeti kezeléseken,mert ez a pácienseknek
költségmentes illetve költségkímélő a körzeti ellátásban.
Szakmai oldalról elvárjuk, hogy a támogatás erre a nem kis
munkára egyre növekedjen és ne csökkenjen , mint ahogy ez napjainkban tapasztalati tény.
A felvázoltak alapján szeretném, hogy egészséges kompromiszszumkészség mellett, szakmai kritériumoknak megfelelő, igényes
kezeléseket végezhessek. Ez mindig a célom.
A fejlesztéseket igyekszem olyan elvek mentén elvégezni, hogy
az lehetőséget kínáljon a fejlettebb technikák alkalmazására.
Ezzel alapozható a jövő. Szeretném, ha az utánam jövő szakmai
nemzedék örömmel venné át a stafétabotot, nem elmarasztaló
kritikával!

Révfülöp 800 éves jubileuma alkalmából megszólalni megtiszteltetés számomra. Személyes okból is, hiszen a családom anyai ága
már 1665-től honos e tájon. Ma is él hozzátartozóm, aki 1932 óta
a település lakója.
Tudván azt, hogy a gyógyítás története egyidős az emberiség történetével, a fogászati nyavalyák gyógyítására való törekvés már
megtalálható az ókori közel- és távol-keleti civilizációkban. Így
nézve a 800 év távlata nem tűnik soknak, de igen közeli az időpont, ahonnan a helyi fogászati eseményeket ismerni lehet.
A fogfájás okának, gyógyításának keresése, a hiányzó fogak pótlásának kérdésköre igen régről ismert. Krisztus előtt 2000 körül a
babilóniai ékírásos táblákon már szerepel a fogfájás ismerete. Az
etruszkok a fogpótlást már alkalmazták, később a rómaiak az
etruszkoktól sokat tanulva, műszereket ismertek, fúrtak fogakat,
fájdalomcsillapításra ópiumot alkalmaztak. A XVII. században
találták fel a fogkefét Kínában, majd ezt követte 1780-ban
Londonban a megjelenése. A borbély-sebészek fogakat húztak
kezdetben. A XIX. században az amerikai fejlődés nagy léptékű az
anyagok feltalálása és a fúrógép alkalmazása terén, megalkották
az elektromos fúrógépet. A további fejlődés rohamos napjainkig.
Magyarországi ismeretek a középkorból vannak. A Felvidéken
és Erdélyben működtek borbély-oskolák, ahol kötelező volt a foghúzást megtanulni. A kiképzett felcserek, vándor borbélyok járták
a vidéket. 1831-ben jelent meg az első fogászati könyv Magyarországon.
1882-től Árkövy József munkássága határozza meg a tudományos fogászati fejlődést. Kidolgozta a fogászati diagnosztikát,
megalapította az egyetemi fogászati intézetet. Nevéhez köthető,
hogy 1908-ban felépülhetett a Stomatológiai Intézet. 1954 óta van
önálló egyetemi fogorvosképzés Magyarországon.
Feltehetően Révfülöp életében a borbély-oskolák vándor foghúzói jelenthették az első élményt, akik a gyors szemfényvesztő
ügyességükről voltak ismertek. Anekdoták, legendák szólnak még
a tömény alkohol segítségéről (pálinka), amit még napjainkban is
bátorságfokozónak használnak.
Az 1930-40-es években is a borbélyok szerepe volt döntő. Az
1960-as évekig Oszkó és Nagy László nevek idézik ezt a múltat, a
helyszínt, a Móló cukrászda melletti telken, a Békás kút helyén álló egykori hosszú épületet, ill. a Füredi út elején ma is látható kis házat.
Szabó József vizsgázott fogász neve sokak által ma is ismert, a
60-as évek elejéig dolgozott. Rendelője volt a „mélyút” felső indulásánál levő szép balatoni villában. Rendelt még Badacsonytomajon is. Vidám, életet élvező ember volt. Feleségével, Micával dolgozott, aki kedves mosolyával, szívélyességével mindig oldotta a
félelmeket.
Ugyanebből az időszakból emlékeimben szerepel – időnként az
iskolába érkező idegen – aki nagy félelmet keltve a rettegett tanári szobában vagy osztályteremben (mai Tóparti Galéria) vizsgálta
a gyermekek fogazatát, az én fogaimat is. Többnyire fogakat
húzott, néha lábhajtásos fúróval is keltette a riadalmat körünkben.
Ez a ma már muzeális fúrógép évközben a tanári és igazgatói
iroda előterében (mai Evangélikus Oktatási Központ) a „sarokba”
volt állítva, „büntetést” is érdemelt! Érdekessége, hogy 1995-ben
még láttam egy raktárhelyiségben.
Ebben az időben kezdték megszervezni hetenként egy, esetleg
két alkalommal a kihelyezett fogászati rendelést más községekből
átjáró, fogorvosi végzettségű orvosokkal. A neveket felsorolva: dr.
Margittai Elemér, dr. Zsoldos Zoltánné, dr. Bartos Andrea, dr.
Soós László működtek közre a Káli út elején levő Mázor úr által
épített házban kialakított fogászaton.
A rendelő a házon belül is vándorolt helyiségről helyiségre, amit
az újítás szándékával rendre megálmodtak a falu vezetői.
Az alapellátás megszervezése teljes munkaidőben, önálló állással 1983-ban történt. A rendelőt modernizálták, új fogászati gépet,
röntgenkészüléket vásárolt a község vezetése. Dr. Szabó Dezső
fogorvos töltötte be az állást 1994-ig.

Őszinte tisztelettel 2011. május 31-én.
Dr. Borovszky Márta
fogszakorvos, szájsebész szakorvos
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Tourinform Iroda – Révfülöp
1997 Révfülöpről képeslapok, Balaton térkép (Paulus kiadóval); 1998 „Révfülöp és a Káli-medence” Somogyi Győző grafikus
térképe; 1999 „Révfülöpi tájoló” (ingyenes); 2000 Révfülöp doszszié képeslapok; 2002 Révfülöp kistérkép megújítása (ingyenes),
Révfülöp és környéke útikalauz (magyar-német, magyar-angol,
ingyenes), videofilm Révfülöpről (térítéses); 2006 Papírtáska
(ingyenes); 2007 Révfülöpi zsebkalauz (3 nyelven, térítéses); 2008
Révfülöp térkép (3 nyelven, ingyenes), Révfülöp Kártya bevezetése (ingyenes); 2009 Révfülöp zászló (térítéses).
2006-tól Révfülöp Tourinform Iroda maximálisan (100%) teljesíti a Magyar Turizmus Zrt. által előírt feladatokat, így minden
évben megkaptuk munkánkért az Elismerő Oklevelet.
Információt kérő vendégforgalom a Tourinform Irodában 1997
–2010.

Révfülöpön a Villa Filip tér 8/b szám alatt található TOURINFORM IRODA 1997. május 12-én kezdte meg működését, tehát
14. éve áll rendelkezésére a helyi lakosságnak és a településre
érkező vendégeknek.
Az Iroda létrehozásában Révfülöp Nagyközség Önkormányzata, a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint az akkori IKIM
Turizmus Főosztályának megbízásából a Magyar Turizmus Rt közreműködött.
Az Iroda létesítésének fő célja volt: a helybeli lakosság, a belföldi nyaralók, a külföldi vendégek turisztikai tájékoztatása, teljes
körű információszolgáltatás, valamint a Révfülöpön és környékén
zajló kulturális események, programok összegyűjtése és továbbítása.
Az Iroda információ gyűjtőterülete: Ábrahámhegy, Balatonakali, Balatonhenye, Balatonrendes, Balatonszepezd, Kékkút,
Köveskál, Kővágóörs, Mindszentkálla, Monoszló, Révfülöp, Salföld, Szentbékkálla, Zánka.
Az Iroda a Község központjában a Polgármesteri Hivatal mellett, a postával szemben található. Az Iroda elhelyezkedése és
technikai felszereltsége is teljes mértékben megfelel az előírásoknak. Állandó dolgozók létszáma: egy fő, nyári szezonban segítőkkel.
1997-tól 2001-ig egyedül dolgoztam az Irodában. 2001. június
01-től augusztus 31-ig német és angol nyelvtudással rendelkező
kollegák voltak a segítségemre. Bérüket támogatásokból (Megyei
Önkormányzat, Turizmus Zrt.) tudtuk fedezni, nem a saját költségvetésünkből. Kollégáim voltak: Horváth Melinda, Schmidt
Sára, Handó Melinda, Szántó Judit, Keresztúriné Szőke Szilvia,
Stumpf Károlyné, Tóth Eszter, Gelencsér Balázs, Posch Melinda,
Horváth Anikó gyakornok (ő fizetést nem kapott)
Legfontosabb feladata az Irodának a mai napig - térségünk
turisztikai értékeinek számbavétele, hasznosításuk szorgalmazása,
népszerűsítése. Révfülöp község, valamint a térség turisztikai piacon való megjelenése, így közvetve az idegenforgalomból származó bevételek növelése. Ezeket a célokat szolgálják most is a különböző belföldi és külföldi turisztikai kiállításokon való megjelenések. Hannoverben a Világkiállításon (2000. október) a magyar
standon dolgoztam három hétig, 2003-ban (szeptember) Bécsben
a Magyar Külképviseleten propagáltam Magyarországot és szűkebb hazámat, Révfülöpöt és a Káli-medencét. Mindkettő lehetőséget pályázat útján nyertem el, nem kevés pályázó közül.
Saját kiadványokat is készítettünk az elmúlt tizennégy évben,
részben önerőből, részben pályázatokon nyertünk pénzt létrehozásukhoz. Ezek között találhatóak ingyenes és pénzes kiadványok is.

A számok is igazolják, hogy érdemes és kell is foglalkozni a helyi
turizmus lehetőségeivel, hiszen még számtalan, kiaknázatlan kincs
hever a lábunk előtt, csak éppen még nem vettük észre!
„A turizmus azon kapcsolatoknak és jelenségeknek összessége, fogalom, a helyi turizmus megkülönböztetése a belföldin belül„ (Kaspar)
Dr. Szabóné Barsi Katalin

Fotó: Barsi

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár
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A Balatontourist Révfülöpön
Ugyanilyen előzmények idézték elő a kempingezés új formájának, a mobilházakban történő üdülésnek a bevezetését is. 2006ban megtörtént az első néhány mobilház telepítése legelőször a
Napfény Kempingben. A mobilházak várakozáson felül váltak népszerűvé. Így más kempingekben is elterjedtek, de az újabb háztípusok bevezetésének helye továbbra is a Napfény Kemping maradt. Legutóbb 2009-ben nyíltak újabb házak, 40 m2 alapterülettel, szinte luxus nappali és konyha berendezéssel, légkondicionálóval.
A vendégek számára véleményformáló külföldi kempingkatalógusok értékelései visszaigazolták fejlesztéseink és az üzemeltetési
elképzeléseink helyességét. 2002 óta a kemping a nemzetközi
élvonalba került azáltal, hogy a német autóklub katalógusa, az
ADAC katalógus a Napfény Kempinget ajánlott kempingként szerepeltette. Ezért az ajánlásért évente újra és újra meg kell küzdeni, hiszen az előre meghirdetett szempontrendszer szerint a kempinget minden évben értékelik külsős, elfogulatlan szakértők.
2002 óta minden évben megkapja a Napfény Kemping az ADAC
ajánlott kemping kitüntető címet.
Hasonló rendszere van az ANWB holland kempingkatalógusnak is, ott 2001 óta szerepel ajánlott kempingként. 2003-ban az
ANWB holland kempingkatalógus, valamint a KCK kempingmagazin olvasóinak véleménye alapján Európa 6 legjobb kempingje
közé sorolta a kempinget és nyerte el az „Év kempingje 2004” díjat.
A belföldi turizmusban lehetséges elismeréseket is megkapta a
Napfény Kemping. A „Virágos Balatonért” díjrendszerben „A Balaton régió legvirágosabb kempingje” kategóriát 2005, 2007, 2008 évben
elnyerte, 2004-ben, 2006-ban és 2009-ben pedig különdíjat kapott.
A kemping menedzsmentjét is díjazták, 2004-ben „Az év kempingvezetője” címet kapta a kempingvezető, aki azóta is felelősségteljesen őrzi a Balatontourist Napfény Kemping magas színvonalát.
A kemping üzemeltetőjeként távlati célunk a kemping kiemelt
színvonalon tartása, új, a környezetet kímélő fejlesztések és szolgáltatások bevezetése, alkalmazkodás a vendégek változó szállásigényeihez és a nemzetközi elvárásokhoz. A kiváló környezet és a
vendégszerető fogadás fő célja azonban nem változik: visszatérő
vendégeink és új vendégeink számára magas szinten megteremtsük a kellemes kempinges nyaralás feltételeit.
Balogh Ildikó

A 800 éves Révfülöp és a 60 éves Balaton-tourist történetében az
utóbbi 32 év telt el közösen. 1979-ben jött létre a révfülöpi kemping amely 1982 óta Napfény Kempingként ismert.
Új kempingek kialakítása és megnyitása azokban az években
arra a szinte megoldhatatlan helyzetre kínált megoldást, amikor a
vadkempingezők és a Balatonra özönlő belföldi és külföldi turisták
leptek el szinte minden szabad területet. Az eltelt időszak azonban
bebizonyította, hogy ez a kezdetekben szükség-kemping hosszú távon jó üzleti vállalkozássá vált. A településsel együtt átélte a vidám
barakk korszak után a rendszerváltást, a turizmus szerkezeti átalakulását, a Balaton „hullámvölgyeit” és számos, a jövőjét befolyásoló eseményt.
A kemping és a folyamatosan fejlődő Révfülöp kölcsönösen
pozitívan hatottak egymásra. Az a közel 350.000 kempingvendég,
aki a 32 év alatt üdült a kempingben, megismerte és megszerette
Révfülöpöt és jó hírét erősítette Európában. Persze ehhez az is
kellett, hogy a kemping mindenkori üzemeltetője a szálláshely
vendégfogadási feltételeinek folyamatos fejlesztését, a vendégek
jó közérzetét javító szolgáltatásokat vezetett be. A környezetbarát
technológiák alkalmazása már a 90-es évek elejétől előnyt élvezett.
A kemping történetéből csak néhány fontosabb dátumot említünk, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar kempingek
közül kiemelkedővé váljon a Napfény Kemping.
1991-1995 a vizesblokkok felújítása napkollektorok alkalmazásával,
1992 animációs foglalkozások bevezetése kezdetben német animációs főiskolai hallgatók bevonásával,
1999 homokos gyermekstrand kialakítása abból a célból, hogy
az északi part közismerten gyorsabban mélyülő vize ne
riassza el a gyermekes családokat,
2003 társalgó, színpad építése az animáció erősítése miatt,
2005 szelektív szemétgyűjtés bevezetése,
2006 a játszótér felújítása,
2009 az étterem-utca teljes felújítása,
2010 gyermekmedence építése.
A vizesblokkok, kültéri zuhanyzók folyamatosan szinte minden
szezonra megújulnak.
Az évek során megváltozott a kempingező vendégek igénye.
Még mindig a kempinget választják sokan nyaralásuk helyszínéül,
de már keresik a kényelmesebb megoldásokat. A vendégek közül
sokan azt szeretnék, hogy ne kelljen például minden kempingfelszelést magukkal hozni, ne kelljen lakókocsit, sátras utánfutót
vontatni az autó után. Ezért a kempingben kell biztosítani a megfelelő szálláslehetőséget.
Mivel a kempingvendégek igényeinek változásáról időben értesültünk és a tájékozódtunk a nemzetközi kempingtrendekről,
2004-ben bevezettük a luxus bérsátrakat és bérlakókocsikat. A teljesen berendezett, felszerelt komfortos sátrakat azóta is szívesen
bérelik vendégeink.

Balatontourist
Napfény Kemping
8252 Révfülöp, Halász u. 5.
Tel: +36/87/563-031
Fax:+36/87/464-309
E-mail:
napfeny@balatontourist.hu
www.balatontourist.hu

A Balatontourist Zrt.
Vezetőség 2011-ben
Polgár Tibor vezérigazgató
Székely Ferenc gazdasági igazgató
Csákvári Árpád igazgatóság elnöke
Balogh Ildikó kempingvezető
Kadáné Róth Erzsébet
recepcióvezető

Fotó: Herceg

Fotó: Herceg
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A révfülöpi Posta történetéből
csekkbefizetés) túl banki, pénzügyi, biztosítási tevékenységgel és
folyamatosan bővülő kereskedelmi termék kínálattal állunk igénybevevőink rendelkezésére. Az idegenforgalmi idényben szombatonként is várjuk kedves ügyfeleinket.
A révfülöpi postán jelenleg, 2011-ben 6-an dolgoznak: Pálmainé
Pelikán Ildikó postavezető; Gál Erika pénzforgalmi ügyintéző;
Jánkáné Höltör Margit küldemény felvevő; Kardos József egyesített kézbesítő; Németh Ernő egyesített kézbesítő; Rácz György
egyesített kézbesítő.
A település lakosságának bizalma arra ösztönöz, hogy szolgáltatásaink rugalmas fejlesztésével segítsük a Magyar Posta és Révfülöp fejlődését egyaránt. Célunk hogy a postánkról midig elégedetten távozzanak a betérők, az elődöktől kapott „útravalót” továbbadva legyünk részesei az itt élők és ide látogatók életének.
Kovács Zsolt postavezető, Balatonalmádi 1 sz. Körzeti Posta

Írásos emlékek szerint Révfülöpön 1899. április 24-étől működik
posta, melynek először a Balatongyöngye Vendéglő (a jelenlegi
kiállító terem és könyvtár) egy részét alakították ki, az akkori kor
követelményeinek megfelelően. 1919-től az Ivanits Panzió, Hungária Étteremben; 1937-től az Engelbrecht Károly által épített
postahivatalban működött, a Káli utcában.
A jelenlegi postaépület átadására 1985 januárjában került sor,
ez időponttól működik postánk a Villa-Filip téren. Az épület felülnézetből egy hajót ábrázol.
Postavezetők: 1941. 11. 12.–1978. 06. 10. Somlay Károly
1978. 06. 11.–2000. 04. 07. Páhi Magdolna
2000. 04. 08.–2008. 05. 31. Somogyi Anikó
2008. 06. 01- től
Pálmainé Pelikán Ildikó
A révfülöpi postán igénybe vehető szolgáltatások köre évről
évre bővül. A hagyományos postai szolgáltatásokon (levélfeladás,

Fotó: Posta

Fotó: Posta

Fotó: Posta

A Mandragóra Gyógyszertár
A Veszprém megyei gyógyszertári privatizáció során nyertem el a révfülöpi gyógyszertár személyes működtetési jogát a Népjóléti
Minisztériumtól 1996. december 30-án,
addig a gyógyszertárat a Reginapharma
Gyógyszerkereskedelmi Rt. működtette a
vezetésem alatt.
A gyógyszertár feladata Révfülöp és környéke fiókgyógyszertárak útján, Kővágóörs
és Balatonszepezd lakosságának gyógyszerellátása. A gyógyszertár nyitva tartását úgy
alakítottuk, hogy a környékről autóbusszal,
vonattal is könnyen elérhető legyen.
Kővágóörs, Balatonszepezd fiókpatikájában hetente két alkalommal tartunk nyitva.
A gyógyszertár forgalmazási körét az igényeknek megfelelően igyekeztem bővíteni,
elsősorban gyógyászati segédeszközök
terén, másrészt nagy az igény, különösen
nyáron a homeopátiás szerekre. Tartunk
állatgyógyászati készítményeket is és folyik
magisztrális gyógyszerkészítés is.
Igyekszünk szakmailag lépést tartani az
új és még újabb készítmények megjelenésével is, kiismerni magunkat a generikumok
tömegében. Rendszeresen járunk továbbképzésekre, próbálunk mindent megtenni a
hozzánk forduló betegekért, megbeszéljük
velük a gyógyszerszedés minden csínjátbínját, mikor kell orvoshoz fordulni stb.
Egyre-másra kerülnek ki gyógyszerek a
vényköteles körből, különösen fontos, hogy
a patikus felkészült legyen, tudja, hogy az a
szer amelyet ezután saját kérésre is kiadhat,

milyen módon, mire hat és mi az amivel
összeférhetetlen.
Célom gyógyszertárunkban a gyógyszerészi gondozás bevezetése, ehhez megfelelő
továbbképzést már elvégeztem, az egyéb
kapcsolódó feltételek megléte után, ennek bevezetése. A szűréseken megmérjük a beteg súlyát, magasságát, vérnyomását, vércukorszintjét és koleszterin szintjét,
ezekből összeáll az alapstátusz, amit számítógépre viszünk és figyelemmel kísérünk.
A napi munka során mindenről tudni
kell, ami a gyógyszerpiacon történik, mik az
újdonságok, milyen szempontok szerint
kell rendelni, a szó szoros értelmében naprakésznek kell lenni. Rengeteg adminisztratív és gazdasági feladatot kell megoldani,
ami szintén precíz munkát kíván.
Régen lehetett hosszú távra tervezni, ma
már nem tudjuk, hogy holnap milyen változás elé nézünk. A jó működés feltétele
azonban nem lehet egyoldalú, ezért számítunk a lakosság támogatására.
Tóth Józsefné dr.

Fotó: Tóth

A Mandragóra Gyógyszertár
dolgozói 2011-ben
Tóth Józsefné dr. szakgyógyszerész,
gyógyszertárvezető
Zámbóné Károly Ibolya szakasszisztens
Orbánné Németh Judit szakasszisztens
Tölliné Tóth Judit takarítónő.
Fotó: Tóth
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Révfülöp Polgármesteri Hivatal
Az államigazgatási, hatósági feladatkörök felsorolás szintjén a
következők: -ügyiratok iktatása,- anyakönyvi igazgatás,- népesség
nyilvántartás, - címnyilvántartás, - hagyatéki ügyek, - mezőgazdasági igazgatás, - fizetővendéglátás, - kereskedelmi igazgatás, - birtokvédelem, - szabálysértés, - szociális igazgatás, - gyámügyi igazgatás, - munkaügyi igazgatás, - műszaki ügyintézés, - adóigazgatás,
- közterület felügyelet.
Egyéb feladatok közé tartozik a pénzügyi ügyintézés, fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos feladatok, intézmények fenntartása, intézményfenntartó és intézményirányító társulások koordinálása, gesztor szerepvállalás.
Természetesen ezen túlmenően számtalan olyan üggyel fordulnak a polgárok hivatalunkhoz, akár személyesen, akár telefonon,
melyben segítséget, információt kérnek. Az apparátus tagjai készségesen állnak minden egyes polgár rendelkezésére, segítésére.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület tagjai
Miklós Tamás
Varga Béláné
Eitner József
Gángó István
Kálomista Gábor
Kondor Géza
Török Péter
Varga Béláné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala 2011.
Révfülöp településnek a hivatalos 2011. évi létszámadatok alapján 1209 fő állandó lakosa van. Az állandó lakosság mellett jelentős létszámot képvisel az üdülő ingatlannal rendelkezők száma,
akik a településen átlagosan 4 hónapot töltenek. A Polgármesteri
Hivatal dolgozóinak egész évben meg kell felelni a hivatallal szemben támasztott követelményeknek.
A községháza 1995 óta biztosít az apparátus számára megfelelő
munkakörülményeket és kulturált ügyfélfogadást.
Az önkormányzati és államigazgatási feladatok ellátására, az
állampolgárok rendelkezésére áll két tisztségviselő (polgármester,
jegyző), nyolc köztisztviselő (ebből egy közterület-felügyelő), és
egy ügykezelő. A Polgármesteri Hivatal alkalmazásában ezen létszámon felül egy fő hivatalsegéd áll.
A hivatalban mindenki rendelkezik a munkaköréhez szükséges
képesítéssel valamint közigazgatási vizsgával vagy szakvizsgával.
A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját
önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt, a jegyző pedig
vezeti a képviselő-testület hivatalát. A Polgármesteri Hivatal az
önkormányzat működésével (önkormányzati ügyek előkészítésével, döntések végrehajtásával, a testületekkel kapcsolatos adminisztratív teendőkkel), valamint a jogszabályokban előírt államigazgatási, hatósági feladatok ellátásával foglalkozik.

Révfülöp Polgármesteri Hivatalban dolgozók névsora 2011. évben
Miklós Tamás
polgármester
Hamarné Szöllősy Emília
jegyző (2011. június 15-ig)
Tóthné Titz Éva
jegyző (2011. július 1-től)
Bíró Istvánné
főmunkatárs
Csányi Gyöngyi
főmunkatárs
Egyedné Kovács Margit
főelőadó
Futó Judit
ügykezelő
Kovács Kálmán
főmunkatárs
Müller Márton
vezető-főtanácsos
Őze Ferencné
főmunkatárs
Rácz László
főelőadó
Takácsné Szántó Mónika
főtanácsos
Versánszky Lászlóné
hivatalsegéd
Településüzemeltetési Csoport névsora
Kondor Géza csoportvezető, Berlinszki János, Cevek Illés, Hegyi
László, Horváth Zoltán, Kocsis János, Nagy Tibor, Németh Imre,
Szabó Péter

Fotó: Herceg
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Fotó: Herceg

Fotó: Herceg

Húsvéti játszóház a Tóparti Galériában

A Zenei Klub vendégével, Török Ádámmal Kovács Péter
beszélget

Fotó: Herceg

Fotó: Herceg

IV. Révfülöpi Zenei Napok Folkfusion Band

IV. Révfülöpi Zenei Napok Round Nine zenekar

Fotó: Herceg

Fotó: Herceg

III. Révfülöpi Vincellér Napok

Miklós Tamás polgármester megnyítja a 800 éves Révfülöp jubileumi rendezvénysorozatot a Révfülöpi Téli Esték első előadásának napján
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Fotó: Herceg

Fotó: Herceg

Az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület fellépéseivel segíti a település kulturális eseményeinek szinessé tételét

Kondorné Pintér Zsuzsanna művelődésszervező, Lasztovicza
Jenő országgyűlési képviselő, dr. Korzenszky Richárd tihanyi
perjel és Miklós Tamás polgármester a jubileumi ünnepség nyitányán

Fotó: Herceg

Fotó: Herceg

XIX.Villa Filip Napok,
Fabula Rasa zenekar

A 800 éves jubileumát ünneplő Révfülön
megjelent a Szabó István képeslapjaiból
készült válogatás

XIX. Villa Filip Napok,
Onogur Hagyományőrző Egyesület

Fotó: Herceg

Fotó: Herceg

Az ünnepi programok között bemutatkozott a Révfülöpi Általános Iskola, Biczók József irányította hajómodell építő szakköre

Az Általános Iskola néptáncosai egyre újabb és újabb előadással lepik meg a közönséget
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Liszt nyomában
Év vége felé járt az idő, a hónapokig tervezett látogatással a köd ülte őszi napok
során „a hangok nagy tanárának” nyomába eredtünk, a KÉSZ révfülöpi csoportjának szervezésében.
Az ötletet Hajdú Margit Zsuzsa néni
vetette fel, aki szinte egész Révfülöp zenei
nevelését is hosszú éveken át munkálta.
Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójára hirdette meg hazánk a Liszt évet. Mi
révfülöpiek is tisztelegni akartunk látogatásunkkal „a mindig hű rokon előtt”, ahogy
Vörösmarty Mihály írta.

Fotó: Dr. Galli

November 19-én reggel 6 órakor indultunk, földig érő hideg ködben egy busznyi
lelkes ember. Közben a köd is oszladozott,
amíg Kőszegre értünk. Kőszegen tettünk
egy jó sétát, a Liszt emlékhelyek mellett
meglátogattuk a Jurisics-várat is. Az udvarán, ahol a nyáron hangversenyek és előadások voltak, most csak nedves hullott levelek. Be nem tudtunk menni, restaurálják. Tovább mentünk Doborján, a szülőfalu felé. Most Raidingnak hívják, mivel már
Ausztria területén fekszik. A szülőházhoz,
azaz az Esterházy major tiszttartói házához
igyekeztünk. Addigra már egész jó idő lett.
A régi kis ház – ma múzeum – mellett nagy
modern hangversenyterem épült. Hangversenyt ugyan nem élvezhettünk, de az új
épületet megcsodáltuk, éppen valami nagy
rendezvényre készülődtek terített asztalokkal. Az előcsarnokban kiállítás volt, a
világ minden tájáról a Liszthez kapcsolódó
zenei eseményekről tudósítva, meg a zene
ihlette képzőművészeti alkotások. Az udvaron is. Volt egy különös fémes kompozí-

Színházlátogatáson

ció köztük, ami megragadott sokunkat,
mintha fekvő violinkulcsok fonódtak volna
össze, illeszkedő harmóniában. A kis fehérre meszelt szülői házat a hangversenyterem mellett a mi kedvünkért nyitották ki,
mivel múzeum s a téli hónapokban zárva
tart. Az épület folyosóján megkoszorúztuk
Liszt márvány mellszobrát. Már korábbról
is sok koszorú volt ott, nemcsak magyar
nemzeti szalagokkal. Megnéztük hangszereit, a kis Liszt tanuló zongoráját és nagy
zongoráját is. Megnéztük gyermekkorának
emlékeit, képeket, tíz éves koráig élt itt a kis
csodagyermek. Innen indult első hangversenyeire Sopronba, Pozsonyba, Bécsbe.
A következő állomásunk délután Sopron volt. Liszt nyomába jártunk itt is a Fő
téren, majd a Kecske templom és a mellette lévő gótikus káptalan terem után sétát
tettünk a Várkerület és környéke régi
házai között. A város épületeinek több
mint fele műemlékvédelem alatt áll. A
Tűztorony is állványba burkolódzott, csak
a tetején a szélirányjelző sas látszott ki
belőle. Így búcsúztunk az estébe hajló késő
délutánon a hűség városától a Liszt
Ferencet útjára indító várostól.
Hazafelé amíg a buszmotor morgott
alattunk, gyönyörű zenéket hallgattunk,
nemcsak zongoraműveket, hanem Liszt
szimfonikus műveit is.
Zongora!! A mai zongora-szavunk is kapcsolható ide, hiszen a hangszer technikai
megújításához is hozzájárult Liszt játéka,
személye, a húrok zengetése. S a romantikus lelkesedés, a nyelvművelő Bugát Pált is
szóalkotásra indította. Szóösszevonás által,
megszületett ’zongora’ szavunk. Zeng,
mint a tambura = zengura, de a magyar
hangrend szerint, nem fér egy szón belül az
’e’ és ’u’ hang. Így lett zongora, jól hangzó,
nemes veretű szó. Nélküle még piano-fortén játszanának művészeink, vagy ’klavíron’ klimpíroznának.
E kis kitérő után, az utazáson résztvevő
KÉSZ tagok nevében megköszönjük a
szép élményeket a látogatás szervezőinek,
dr. Németh Csaba elnökünknek, Rádóczy
Kálmánné titkárunknak és régi kedves utazásszervező idegenvezetőnknek, Vaspöry
Andreának.
Kristó Judit

Az első színházi előadáson a Kiskakas gyémánt fél krajcárja c. mesét nézték meg a
gyerekek. Csillogó szemek, sok-sok nevetés és taps jellemezte az műsort.
A legnagyobb sikert a gyerekek körében
a darazsak csipkedése aratta.
Reméljük a még két hátralevő előadáson is ilyen jól szórakoznak óvodásaink.

Fotó: Dr. Vókóné

Szorgos Anyukák
Nagyon sok lelkes anyuka jött el óvodánkba
egy kellemes és hasznos kikapcsolódásra.
Az idei évben is közösen a szülőkkel
elkészítettük a gyerekek adventi, mikulás
és karácsonyi ajándékát.
Reméljük a kicsik is olyan örömmel fogadják a kis meglepetéseket, amilyen szeretettel készítették szüleik, és a kis díszekkel, otthonukat közösen varázsolják ünnepivé.

Fotó: Dr. Vókóné

Hitoktatás az óvodában
Erika néni és István bácsi minden héten
énekel, versel, mesél a gyerekeknek a szeretetről.
Óvodásaink nagy érdeklődéssel hallgatják a bibliai történeteket, boldogan várják
a találkozást a hitoktatókkal és vidáman,
szívesen vesznek részt a foglalkozásokon.

Mozis élmények
Iskolánk 53 tanulója október elején a balatonfüredi Balaton moziban megtekintette
„A kék bolygó” c. természetfilmet.
Az Univerzumtól a Naprendszer felépítéséig modellezték és jelenítették meg az
égitesteket, azok mozgását. A 3D-ben vetített film néhány mozzanata meghökkentő,
de egyben nagy élmény is volt számunkra.
Földünkről nem csak a tudnivalókat elevenítette fel, de bemutatta szépségeit, értékeit, a legégetőbb környezeti kérdéseit is.

Vókóné Bognár Ibolya

A természeti katasztrófák (cunami, tornádó, földrengések) megjelenésével átérezhettük, mi is történt ott és akkor. Néhány
gyerek életében először volt moziban,
nekik igazán jó kezdet volt, hogy megkedveljék a „mozizást”.
Köszönet illeti a kísérő nevelőket: Borbélyné Dégi Katalint és Török Péternét,
hogy segítették az utazás lebonyolítását.
Eitnerné Rózsa Ágnes
30
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2011/2012. évi sakkbajnokság
Sakkcsapatunk az új bajnoki évad kezdetén jelentős döntések előtt állt. Számolnunk kellett azzal, hogy felnőtt játékosaink jelentős részére az évad elejétől nem
számíthatunk. Ebben az esetben a megyei
I. o-ban nem indulhattunk volna.
Lehetőségként a
II. o. csapatbajnokságban való részvétel kínálkozott, kisebb létszámú csapattal. Ezt azonban
játékosaink többsége nem fogadta el.
(Régebbi partnerünk, zánkai barátaink ezt az utat
választották.) Ebben a helyzetben, kölcsönös érdekeltség
alapján találtunk egymásra a Paréj József
által oktatott és vezetett fiatal, általános
iskolai tanulókból álló tehetséges gárdára.
Így csapatunk kiegészült, és elegendő játékos állt rendelkezésre a 12 fős I. o. csapatbajnokságban történő részvételre. Ezzel
egyben lehetőséget biztosítottunk fiatal
játékosok részére, jelentős szakmai színvonalat képviselő, sorozatmérkőzésben
való megmérettetésre, az ottani „légkör”
megismerésére.
Csapatunk Bakos Balázs (8), Janzsó
Patrik (10), Bencze Balázs Dominik (9),

Juhász Judit (7), Réti Boldizsár (9) általános iskolai tanulókkal gazdagodott. A fiatalok nagyobb részének technikai ellátását
Bakos Tamás (39) vállalta.
A bajnokság sorsolása a következő párosításokat eredményezte:
2011.10.02 Kelet-Balatoni SE –
Révfülöp Nagyközségi SE
2011.10.16 Révfülöp Nagyközségi SEVeszprémi HEMO sakkegylet
2011.11.06 Ajka Városi AmatőrSchnur Sakkegyesület –
Révfülöp Nagyközségi SE
2011.10.20 Révfülöp Nagyközségi SE –
Bányász Sportkör Ajka
2012.01.22 Pápai Sportegyesület –
Révfülöp Nagyközségi SE
2012.02.12 Révfülöp Nagyközségi SE –
erőnyerő
2012.03.04 Révfülöp Nagyközségi SE –
Tapolca Városi Sportegyesület
Az első négy fordulón már túljutottunk.
Örömteli tapasztalatunk, hogy a mérkőzések során egyre több egyéni győzelemről
számolhatunk be. Az egyik jelentős győzelem Janzsó Patrik /10/ nevéhez fűződik az
Ajka Városi Amatőr-Schnur Sakkegyesület elleni mérkőzésünkön.
Gyenese Zoltán RNSE Sakk szako. vezető

Éves horgászjegy akció
2011. december 15-től 2012. január 8-ig
kedvezménnyel vásárolhatják meg a 2012. évre az éves horgászjegyeket.

Futsal mérkőzések
Az iskola futsal csapata (Szegi Vince,
Szegi Mátyás, Perger Máté, Csepei
Ferenc, Pálmai Tamás, Varga András,
Szabó Márk) selejtező mérkőzéseket
vívott a körzeti döntőbe jutásért november
21-én Tapol-cán. A szigligeti Általános
Iskola csapatát 16:1-re, a monostorapáti
ellenfelünket 6:1-re vertük meg. A december 1-jei döntőbe a másik két selejtező csoport győztesével küzdünk meg a megyei
döntőbe jutásért. Ezzel a versennyel kezdtük meg felkészülésünket a Kisiskolák
Diákolimpiai labdarúgó versenyére.
Németh László

Horgász viccek
Néhány horgász vicc, hogy vidáman kezdődjön az új év:
Szabó horgászik a Balatonban. Egy idegen férfi ül mellette és már 3 órája figyeli,
hogy fog-e halat. Szabó egyszer csak kifakad:
- Már 3 órája figyel. Maga miért nem
horgászik?
- Nincs hozzá türelmem.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A férj és feleség a karácsonyi halvacsoránál beszélgetnek:
- Emlékszel édesem? - kérdi a feleség –
Tavasszal, amikor elmentél a Balatonra
pecázni és fogtál két fogast?
- Persze aranyom, emlékszem.
- Képzeld drágám, az egyik épp ma telefonált, hogy fiad született.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A Balaton parton kétségbeesetten kiabál egy ember:
- Segítség! A feleségem beleesett a vízbe.
Nem tudok úszni, aki kimenti, annak adok
százezer forintot.
Egy horgász gyorsan beugrik a vízbe,
lebukik, nagy nehezen a partra húzza,
majd kéri a fizetséget.
A férfi megnézi a kimentettet, majd így
szól:
- Elnézést, de nem jól láttam. Ez nem a
feleségem, hanem az anyósom.
Mire a horgász szomorúan:
- Sajnálom. Akkor mennyivel tartozom?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Egy pasas begipszelt lábbal horgászik a
Balaton parton.
Arra megy egy másik horgász, kérdi:
- Harapnak a halak?
- Nem, csak elestem.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Egy fuldokló kapálózik a Balatonban.
Látja, hogy nem messze horgászok ülnek
egy csónakban. Kétségbeesetten kiabál:
- Horgászok! Horgászok!
Mire az egyik horgász:
- Mi is, csak mi nem kiabálunk!!!
Vidám Új évet kíván
a Révfülöpi Horgász Egyesület!
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Mindenki Karácsonya
„Mert csakugyan, sokan vannak a világon,
akiknek a karácsony valóban néhány napi
örömet és boldogságot hoz. Sok család, amelynek tagjait messze elsodorta egymástól és szanaszét szórta a nagyvilágban a létért való
szakadatlan küzdelem, most
újra összekerül és újra összeforr
abban a kölcsönös szeretetben és
jóakaratban, amelyből a tiszta és
zavartalan örömnek olyan bő forrása fakad, s amely olyan összeférhetetlen a világ sokféle bajával és
gondjával, hogy a legműveltebb nemzetek
vallási meggyőződése és a legvadabb népek
durva hagyományai egyaránt a túlvilági élet
legfőbb boldogságai közé számítják, az üdvözült lelkek osztályrészének tekintik. Hány régi
emléket, hány szunnyadó érzést ébreszt föl
bennünk karácsony ünnepe!”
Charles Dickens: A Pickwick Klub
(részlet a huszonnyolcadik fejezetből)
Közös Karácsonyi ünneplésre várjuk Önt
és Családját december 23-án (pénteken) a
Könyvtár előtt feldíszített karácsonyfánál!
Délelőtt 10.00 és 11.30 óra között kézműves játszóház a Tóparti Galériában.
Várjuk a különböző korosztályú gyermekeket, akik karácsonyi díszeket, ajándékokat készíthetnek Molnár Lászlóné óvónő
segítségével és ötletei alapján.
Délutáni programjaink 15.00 órakor
kezdődnek. A köszöntők után szép verseket, vidám, zenés karácsonyi műsorokat
hallgathat a közönség, sok helyi fellépő teszi meghitté az ünnepet.
A rendezvény ideje alatt jól ismert karácsonyi zenékkel, forralt borokkal, teával és
finom falatokkal várunk Mindenkit.

Suli-buli

Várjuk mindazok jelentkezését, akik fellépőként szeretnék színesíteni a programot, legyen az tánc, ének, hangszeres zene, szavalat stb.
Kérdéseikkel, javaslataikkal, fellépési szándékukkal
keressék Kondorné Pintér
Zsuzsa művelődésszervezőz
a 06-30-471-4614-es telefonszámon!
„Picinyke csengő csilingelése csendül fel valahol ünnepre öltözni készülő szíveket hangol melegségre vágyó lelkek, eljött az idő örüljetek.
Halk karácsonyi dallamokat játszó szél
puha hópihéket szórjon a világra
hófehéren így ünnepélyesebb
tárja ki a régen bezáródott lelkeket.
Kandallókban tüzet gyújtó álmok melegedjetek
segíteni kész kezek, most segítsetek
bántás helyett inkább öleljetek.
A rosszat a meghittség varázsa cserélje fel
tisztuljon a világ, s forrjon eggyé az öröm
csillogjon a fény színpompás örömgyöngyökön.
Hallgassatok felhőtlen, örömmel teli gyermekkacajt TI emberek lágyuljon meg szívetek és legalább most szeressetek kulcsoljatok
össze minden remegő kis kezet.
Gyúljatok csillagszórók, gyúljatok gyertyák
szemekben is gyújtsatok örömtüzeket
így ünnepelje a világ e szent ünnepet.
Csituljon háború, csituljon minden
csend legyen földön, csend legyen égen
szelíd Karácsonyunk most ülj le közénk,
védő burkodat vond le körénk.”
P.Zs.

Fotó: Herceg

Az Iskolaszék szervezésében november 19én megtartott, akár Erzsébet-bálnak is
nevezhető „Suli-bulin” az elmúlt évekhez
képest többen voltak jelen.
A fergeteges mulatságot Miklós Tamás
Polgármester Úr nyitotta meg, majd
Németh László igazgató köszöntője után
Iván Katalin és párja olvasott fel egy felnőtt mesének is mondható vidám történetet. Ezt követte az anyukákból álló tánckar
fellépése (Monti csárdás, Csavard fel a
szőnyeget…) Többszöri visszatapsolásuk
után kezdődött a táncos mulatság. Az
elmúlt évhez hasonlóan a vendégek által
hozott svédasztalon a szebbnél szebb étekremekművekből falatozhattunk egész este.
A mulatság közben jó hangulatú, tréfás
vetélkedők adták a lehetőséget a néhány
perces pihenőre. A vállalkozók és az
önkormányzatok tombolatárgyainak kisorsolását követően hajnali 5-ig tartott a rendezvény. Az új arcokat és a létszámot
tekintve reménykedünk abban, hogy elkezdődött egy olyan szélesebb körű összefogása a szülők részéről is, ami az iskola, így a
bent tanuló diákok mindennapi életének
feltételeit javíthatja, segítheti.

Versszerető diákok
„Csak egyetlen Földünk van” jelszóval a
Veszprémi Érsekség és a Padányi Bíró
Márton katolikus iskola szavaló- és prózamondó versenyt hirdetett.

díjat ünnepélyes keretek közt november
18-án a Tapolcai Általános Iskolában
Bajner Imre igazgató adta át.
Gratulálunk diákjaink sikereihez!
Miklósné Szabó Erzsébet
Szentgróti Kitti Ramóna:

A kislányokból anyuka lesz
Amikor megszületik a kisbaba,
Felkiált az orvos: apa, anya!
Kislányuk született,
nagy lesz a gondja, baja.
Fotó: Iskola

Szentgróti Kitti, Török Teodóra, Török Julianna

A szeptember 12-én megrendezett eseményen iskolánkból Török Julianna 7. osztályos tanuló oklevelet, Török Teodóra 3.
osztályos tanuló a zsűri különdíját érdemelte ki.
A tapolcai Bárdos-napi rendezvények
alkalmából versíró pályázatot hirdettek
meg a kistérség iskoláinak. Révfülöpről
az 5. osztályos Szentgróti Kitti Ramóna
saját költeményével 2. helyezést ért el. A

Pár év és megnő a baba,
S kérdezgeti: Mikor leszek édesanya?
Nemsokára, csak légy türelmes,
Felnőtt leszel, mindez meglesz!
Lesz férjed, házad, családod,
Két fiad s lányod, s jó sok gondod,
meglátod.
Ápolsz, s aggódsz eleget,
Mert egy édesanya mást nem tehet.
Ámde jutalmad boldogság,
Büszkeség és szeretet!
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Fotó: Herceg

Köszönjük az iskola nevében mindazon
vállalkozóknak, szülőknek, iskolaszéki
tagoknak a munkáját, akik a bál sikerében
bármilyen szerepet vállaltak. Reméljük, a
várható iskolaszék-szülői munkaközösség
személybeli változásai biztosítani fogják az
elmúlt évek már kialakult hagyományainak folytatását. Köszönjük a távozó iskolaszéki tagok többéves áldozatkész munkáját, reméljük további segítségükkel hozzájárulnak a hasonlóan jól működő szervezet
munkájához.
Németh László

Megjelent a

révfülöpi 2012-es falinaptár,
kapható a Tourinform Irodában!

