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Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

Általános iskolánk költségvetését többségi szavazattal fogadta el a kilenc önkormányzat pol-
gármesteréből álló Intézményfenntartó Társulási Tanács 2012. február 6-i ülésén. 

Ezen Horváth Dezső kővágóörsi polgármester úr tavaly nyári felvetését megismételve, szó-
beli javaslatot tett, hogy Révfülöp gazdasági erejénél fogva nagyobb részaránnyal járuljon
hozzá az iskola fenntartásához, költségvetéséhez.

Miklós Tamás révfülöpi polgármester, a társulás elnöke írásos tájékoztatást adott át a pol-
gármestereknek, amelyben tényszerűen felsorolta a Révfülöp önkormányzat által évek óta
folyamatosan nyújtott plusztámogatásokat. Németh László iskolaigazgató röviden ismertette
a 2011 nyarán elrendelt, az iskola gazdaságosabb működésére, a racionálisabb gazdálkodás-
ra tett intézkedések költségcsökkentő hatásait. 

A Révfülöp fizessen többet javaslat fenntartása és a 2012. évi költségvetés elfogadása mel-
lett a polgármesterek egyetértésével ígéret született az iskola költségvetésének évközi felülvizs-
gálatára, valamint Révfülöp és Kővágóörs közti egyeztető tárgyalás lefolytatására annak érde-
kében, hogy a közelgő állami iskolaátadásig az intézményfenntartó társulás egységét fenntart-
suk, az iskola jövőjét hosszú távon közösen biztosítsuk. 

E tárgyalásra március 2-án került sor a kővágóörsi Polgármesteri Hivatalban, ahol tisztáz-
tuk a felmerülő kérdéseket. Kővágóörsi részről méltatták az iskola eredményeit, és kijelentet-
ték, hogy támogatják a térség oktatási intézményeként jövőbeni hosszú távú fennmaradását.
Felvetették, hogy ebben az esztendőben az elfogadott iskolai költségvetésben ráeső részt nem
tudják teljes mértékben biztosítani, kérték Révfülöp nagyobb anyagi szerepvállalását.

Révfülöpi részről az álláspontot méltányolták, az anyagi támogatás mértékéről és módjáról
az iskolaigazgató előterjesztése után a révfülöpi képviselőtestület március 19-i ülésén hozott
döntés alapján kerülhet sor.

Miután a február 20-i révfülöpi képviselő-testület helyi televízió által közvetített ülésén
váratlanul felmerült az iskola költségvetésének kérdése, és Varga Béláné alpolgármester konk-
rét javaslatokat fogalmazott meg elindult a találgatás, az iskolabezárással kapcsolatos rémhí-
rek terjedése. Ezért is adjuk közre az érintett polgármesterek közös együttgondolkodás és isko-
lafenntartás jegyében írt sorait.           - m -

Elöljáróban szeretnék köszönetet monda-
ni a Képviselőt-testületi tagoknak és a
Polgármester Úrnak, hogy a helyi újság
hasábjain lehetőséget kaptam az oktatás-
sal és ennek kapcsán az intézményfenntar-
tással kapcsolatos gondolataimat megosz-
tani Önökkel. 

Rövid történeti visszatekintéssel kezde-
ném. Sokak számára ismert tény, hogy az
1970-es és 1980-as évek között több olyan 
döntés született, ami hosszú távon megha-

tározta a Káli-medence településeinek sor-
sát, hozadékként Révfülöp települését is.
Sikerült száműzni a medencéből első
lépésként a közigazgatási központot, az
egészségügy egy részét, majd pedig az
oktatási intézményeket is. A visszafordít-
hatatlan folyamatok, intézkedések kapcsán
Kővágóörs stratégiai szerepét, tradícióit,
tudás bölcsőjét, egyben gyökereit sikeresen
felszámolta, elveszítette.

Folytatás a 3. oldalon...

A XXII. Révfülöpi Téli Estéket február 13-
18 között rendezte meg Révfülöp
Nagyközség Önkormányzata, az Ordass
Lajos Evangélikus Oktatási Központban
és az Általános Iskolában.

A nyitónapi és a szerdai előadásokon a
házigazda szerepét Ruza József, Révfülöp
Díszpolgára vállalta. Méltán világhírű ven-
dégeinek - dr. Kocsis Kálmán vezérőrnagy,
egykori nagykövet, nemzetbiztonsági szak-
embernek és dr. Magyar Zoltán kétszeres
olimpiai bajnok tornász, a Magyar Torna
Szövetség elnökének - tehettek fel kérdé-
seket az érdeklődők. 

Kovács Péter az Oktatási, Szociális és
Kulturális Bizottság tagja, nem kevésbé iz-
galmas területre, az alkotások kulisszatit-
kaiba avatta Jerger Krisztina művészettör-
ténész segítségével a megjelenteket. Szinte
minden alkalommal garantált a telt ház,
amikor dr. Németh Csaba háziorvos kö-
szönti a vendégeket, az idén prof. dr. De
Chatel Rudolf a magas vérnyomásról, a szív
és érrendszer betegségeiről tartott előadást. 

Kálomista Gábor producer, a magyar
film jelenlegi helyzetéről tartott vetítéssel
kiegészített, átfogó beszámolót az iskolá-
ban, ahol Eitner József képviselő volt az
est házigazdája.  Ky

90 éves a Révfülöpi Általános Iskola
- Iskolánkról fekete-fehéren -

Téli Esték

Tisztelt Révfülöpi Polgárok!

Fotó: Herceg

Fotó: Herceg

Fotó: Herceg

Fotó: Kalmár



Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos
Óvoda vezetője értesíti a kedves Szülőket,
hogy a 2012/2013. nevelési évre a 2009-ben
illetve 2010 május 31-ig született gyerme-
kek beíratása az alábbi napokon lesz:
március 13-án (kedden) 10.00-11.30 óráig
március 14-én (szerdán) 10.00-11.30 óráig

A beíratáshoz az alábbi dokumentumok
szükségesek:
- gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a szülő, illetve a gyermek személyazo-

nosságát, lakcímét igazoló dokumentum
- társadalombiztosítási kártya (TAJ kár-

tya)     Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető

Értesítés az óvodai beíratásról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzati
Képviselő-testülete 2012. február 29-i ülé-
sén a következő rendeletet alkotta meg:

3/2012.(III.1.) önkormányzati rendelet:
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű önkormányzati tulajdonban

lévő nemzeti vagyonelemekről
Az önkormányzati rendeletek a Polgár-

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

Tóthné Titz Éva sk. jegyző

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete
következő soros ülését március 19-én
(hétfő) 16.00 órakor tartja a Községházán,
amelynek javasolt napirendje:
1.)Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat

2011. évi költségvetésének módosítása.
2.) A Révfülöp Szociális Alapszolgáltató

Társulás által biztosított személyes gon-
doskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő té-
rítési díjakról szóló rendelet módosítása.

3.) Az egyes szociális és gyermekvédelmi
ellátások szabályozásáról szóló 15/2007.
(XII.19.) önkormányzati rendelet módo-
sítása.

4.) Révfülöp Nagyközségi Önk. 2012. évi
Közbeszerzési Tervének elfogadása.

5.) Nyári idényre felkészülés a település-
üzemeltetési feladatok tekintetében.

6.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal
munkájáról.

7.) Tájékoztató az önkormányzati bevéte-
lek növelésének lehetőségeiről.

8.) Tájékoztató a tanácskozási joggal ren-
delkező civil szervezetek településen
végzett munkájáról.

9.) Révfülöpi Általános Iskola költségveté-
sének kiegészítő támogatása. (Szóbeli
előterjesztés)

10.) Pályázat benyújtása "A múzeumok és
levéltárak iskolabarát fejlesztése és okta-
tásképzési szerepének infrastrukturális
erősítése" témakörben. Pályázat kódja:
TIOP- 1.2.-11/1.

Képviselő-testületi ülés
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Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtés
szabályairól.

Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálko-
dási Rendszer keretében településünkön is
megvalósult a hulladékok elkülönített
gyűjtése. A szelektív hulladékgyűjő szige-
teken elhelyezett edények ürítését az
önkormányzat által kijelölt közszolgáltató,
a PROBIO Zrt. végzi. A szelektív hulla-
dékgyűjtőknél fontos a rend, tisztaság
megtartására való törekvés, alapkövetel-
mény a hulladékok megfelelő mó-don tör-
ténő elhelyezése.

A gyűjtőszigeteken a következő hulladé-
kokat lehet elhelyezni, az alábbi szabályok
betartásával:

A kék színű konténerbe papír hulladé-
kok helyezhetők:

fekete-fehér, színes folyóirat, újság, kar-
tonpapír, hullámpapír, füzet, könyv, kata-
lógus, irodai papír.

A nagyobb méretű darabokat laposan,
összehajtva kell behelyezni.

NEM LEHET a papírgyűjtőben szeny-
nyezett zsíros, műanyaggal, fémmel kevert
papírt, indigót ismeretlen anyagot, szeme-
tet elhelyezni.

A sárga színű konténerbe műanyag hul-
ladékok helyezhetőek:

PET palack (tiszta üdítős, ásványvizes
műanyag palackok), műanyag zacskó,
fólia, italos-karton doboz (tejes, üdítős),
mosószeres flakon, tejfölös, margarinos
doboz, alumínium doboz.

A PET palackot, alumínium dobozt és
az italos-karton dobozokat laposra tapos-
va, kupak nélkül kell elhelyezni.

NEM LEHET a műanyag gyűjtőben
vegyszerrel szennyezett műanyaghulladé-
kot, hungarocellt, műanyag játékokat, bú-
torokat, ismeretlen anyagokat, szemetet
elhelyezni.

A zöld színű konténerbe üveg hulladé-
kok helyezhetők:

Tiszta, kiöblített, ép vagy törött fehér
vagy színes üvegpalack.

Az üvegeket tető illetve kupak nélkül
kell elhelyezni.

NEM LEHET az üveg gyűjtőbe zsíros,
olajos, vegyszeres illetve mérgező anyaggal
szennyezett sík vagy fémszálas üveget vala-
mint ismeretlen anyagot, szemetet elhe-
lyezni.

Kérjük, szíveskedjenek a fentiek szerint
eljárni a hulladékok elhelyezésénél, hozzá-
járulva ezzel környezetünk védelméhez.

PROBIO ZRT

Gyűjtsünk okosan

Amennyiben úgy érzi, közérdeklődésre
számot tartó mondanivalója, javaslata, kér-
dése van írja meg és küldje el nekünk (kizá-
rólag géppel készült írásokat veszünk át).

Bárkitől elfogadunk közlésre alkalmas
cikket, abban az esetben is, ha mondandó-
jával nem mindenben értünk egyet. Helyi
közéleti fórumot kívánunk ily módon biz-
tosítani a különböző véleményeknek.

Tisztelt olvasó!

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: március 26. 
Szerk. biz. ülés 2012. március 26. 17 óra; 

Megjelenik havonta.

Révfülöpi falinaptár!
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 

megjelent Révfülöp Falinaptára, 
amely megvásárolható 1000,-Ft/db áron 
a Tourinform Irodában. (8253 Révfülöp,

Villa Filip tér  8/b. Tel. 87/463-092; 463-194
E-mail: revfulop@tourinform.hu)

Rókacsapda igénylése
A településen nagyszámban megjelenő ró-
kák befogására Önkormányzatunk rókacsap-
dákat vásárolt. Igény esetén a rókacsapdá-
kat a lakosság rendelkezésére bocsátjuk 1-1
hét időtartamra, a jelentkezés sorrendjé-
ben. Az igényeket Kondor Géza település-
gazdálkodási csoportvezetőnél kérjük jelez-
ni a 06-20/962-5582 telefonszámon.

Hirdetmény!
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a tele-
pülésen élő időskorú, szociálisan rászoruló
lakosságot, hogy közfoglalkoztatás kereté-
ben 2012. március 31-ig az idősekkel való
folyamatos kapcsolattartás céljából az
önkormányzat két főt foglalkoztat.

Felhívjuk azon személyek figyelmét, akik
– fűtési, élelmezési, egészségi állapotukból
kifolyólag - segítségre szorulnak, az alábbi
elérhetőségeken jelezhetik problémájukat.
Elérhetőségek: Szomjas-Jakab Erzsébet
Szociális Szolgálat vezető: 06/30/236-6261
Polgármesteri Hivatal: 06/87/464-244

Önkormányzati rendeletek kihirdetése
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Révfülöpi Általános Iskola Igazgatója
értesíti a kedves Szülőket, hogy az 1. osztá-
lyosok beíratása 2012/2013. tanévre az
alábbi napokon lesz:

április 2-án (hétfőn) 08.00-17.00 óráig
április 3-án (kedden)13.00-17.00 óráig

A beíratáshoz alábbi dokumentumok
szükségesek:
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettsé-

get igazoló tanúsítvány (óvodai szakvéle-

mény)
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a szülő, illetve a gyermek személyazo-

nosságát, lakcímét igazoló dokumentum
- társadalombiztosítási kártya (TAJ kár-

tya)
- diákigazolványhoz az okmányirodában

elkészített fénykép és 550 Ft
Tisztelettel:

Németh László igazgató

Értesítés az 1. osztályosok beíratásáról A PROBIÓ Zrt. 
tájékoztatja a község 

lakosságát, hogy a március
15-ei ünnepnapon illetve 

a március 16-ai pihenőnapon
a hulladékszállítás rendje 

változatlan. 

Révfülöp település vonatkozásában vizs-
gálódva a Káli-medencét és Kővágóörs
települést érintő negatív döntések hatására
Révfülöp lendületet vett, és egy dinamiku-
san fejlődő, szép Balaton parti településsé
nőtte ki magát a valamikori hegyközségből.
Semmiképpen nem szeretném azt a látsza-
tot kelteni soraimmal, hogy átcsaptam
önsajnálatba és Kővágóörs település sorsát
kilátástalannak ítélem meg, mert ha ez így
lenne, nem vállaltam volna jelenlegi tiszt-
ségemet. Jelenleg Kővágóörs település tör-
vényesen megválasztott képviselője
vagyok, és arra esküdtem, hogy legjobb
tudásommal és korrekt döntésemmel a
település érdekeit szolgálom. Hivatalba
lépésemet követően szembesültem, szem-
besülhettem gazdasági helyzetünkkel, ami
nagyon nagy meglepetést nem okozott szá-
momra, de kikényszeríttette belőlem a gaz-
dálkodásunk átgondolását, racionalizálá-
sát. A nagy költségvetési összegekkel ren-
delkező intézmény így került górcső alá
(közös fenntartású oktatási intézmény), és
kiderült, hogy fele részben Kővágóörs
finanszírozza a Révfülöpi Általános Iskola
fenntartási költségeit. Ebben a formában
ez számomra és a józanul gondolkodó
kővágóörsi polgárok számára teljességgel
elfogadhatatlan. Az általam képviselt tele-
pülés érdekében kerestem alternatív meg-
oldást, amit sikerült megtalálnom. A tőlem
elvárható korrektséggel tájékoztattam az
illetékeseket, hogy megállapodás hiányá-
ban milyen kényszer lépésekre szánjuk el
magunkat. Ennek kapcsán többen minősí-
tették személyemet, különböző irányú kri-
tikákat fogalmaztak meg, de véleményem
szerint a közös ügyünk megoldásához a ter-
hek erkölcsös és arányos elismerése, és
azok súlyának megfelelő kölcsönös megál-
lapodásra alapozott egyezség vezethet.
Szeretném kihangsúlyozni, hogy nem az
iskolai oktatás színvonalával, a pedagógu-
sok bérezésével van gondom, nem vagyok
iskolabezáró, ez elveimmel nem össze-
egyeztethető. Pusztán szeretnék rávilágíta-
ni, nyomatékkal felhívni az illetékesek
figyelmét, hogy ha kell, áldozatok árán is
óvják meg a település legnagyobb értékét,
az iskolát. Az iskola olyan, mint az egész-
ség, ha van, természetes, ha nincs akkor

érezzük igazán pótolhatatlan hiányát. Mi,
Káli-medencei települések már megéltük,
hogy elődeink felszámolták a tudás bölcső-
jét, okszerű következményeként az intéz-
kedésnek, felégettük a gyökereket is, gye-
rekeink „utazó nagykövetté” váltak. 

Tisztelt Révfülöpi Felelősséggel
Gondolkodó Polgárok!

Kérem Önöket soraim tartalmát megis-
merve ne döntsenek elhamarkodottan.
Biztosíthatom a tisztelt olvasókat, hogy a jó
szándék vezérel döntésemben, a megegye-
zést keresem. Közösen akkor tudunk gon-
dolkozni és elmozdulni a megegyezés irá-
nyába, ha tudomásul vesszük, és elismerjük
a forintban mérhető és nem mérhető hoza-
dékát azon ténynek és állapotnak, hogy
településükön, a szűkebb környezetben
egyetlen oktatási intézmény található. Ha
és amennyiben a gondolkodásban eljutunk
addig, hogy milyen mérhetetlen előnyei
vannak annak, hogy a településükön okta-
tási intézmény van, és ennek költségeit haj-
landóak arányaiban viselni, tudunk közelí-
teni a megoldáshoz. 

Végezetül megköszönöm türelmüket,
hogy időt szakítottak sokak számárára
unalmas, de mindenképpen gondolatéb-
resztő érvelésem megismerésére.  Bízva a
korrekt megegyezésben őszinte tisztelettel. 

Kővágóörs, 2012. március 6.

Horváth Dezső polgármester

Közösen a helyi oktatásért, 
iskolánkért!

Tény, hogy a Révfülöpi Általános Iskola
a tapolcai térség egyik legjobban felszerelt,
közelmúltban több száz millió forintból fel-
újított, a gyerekeknek magas színvonalú
szolgáltatást (mindennapi testnevelést,
emelt szintű matematika oktatást, lovag-
lást, úszást, vitorlázást, stb.) nyújtó oktatási
intézmény.

Tény, hogy a Révfülöpi Általános Iskola
tanulói országos, megyei, térségi tanulmá-
nyi és sportversenyeken, vetélkedőkön kie-
melkedően szerepeltek és szerepelnek.

Tény, hogy a Káli-medence települései-
nek és Révfülöpnek (9 településnek!) az
állami közoktatási normatíva és a gyermek-
létszám csökkenése miatt egyre mélyebben

kellett a zsebébe nyúlnia, egyre nagyobb
összeggel kellett kiegészítenie az iskola
költségvetését. 

Tény, hogy a társulási megállapodás
alapján az egyes települések gyerekeik által
igénybe vett szolgáltatás (oktatás, napközi,
étkezés) rájuk eső költsége alapján vagyis
létszámarányosan fizettek hozzájárulást.

Tény, hogy az iskolai költségvetés eddigi
létszámarányos önkormányzati kiegészíté-
sének megváltoztatásához a felek egyönte-
tű akarata mellett jogilag a társulási megál-
lapodás újratárgyalására lett volna szükség,
amelynek az iskolák korábban 2012. szep-
temberétől, újabban 2013. január 1-től való
állami átvétele lényegében értelmetlenné
tenne. 

Tény, hogy az elmúlt három évben jelen-
tős (kb. 20 %) intézményi kiadáscsökken-
tésre került sor racionális intézkedések
meghozatalával, az iskolai szolgáltatási
színvonal fenntartása mellett.

Tény, hogy önkormányzatunk mindent
megtesz az iskola mostani és jövőbeni
fenntartásáért, ezért Révfülöp az eddigiek-
nél több áldozatot vállal, és a Társulás és
Kővágóörs polgármesterével folytatott
egyeztetés, illetve tárgyalás után kiegészítő
anyagi támogatást nyújt az iskola fenntar-
tásához.

Tény, hogy hiba volt az egyeztetések és
tárgyalások – és az iskolai beíratások –
előtt a nyilvános televízió által közvetített
képviselőtestületi ülésen elbizonytalanítani
a szülőket, az „alkufolyamat” előtt tárgya-
lási mozgásterünket leszűkíteni. A
Kővágóörssel való tárgyalás után képvise-
lőtestületünk döntésével hisztéria nélkül
tudta volna lezárni ezt az ügyet.

Tény, hogy az iskola költségvetési „nad-
rágszíját” szorosabbra kell húzni a jelenle-
gi körülmények között a jövője érdekében.
Ez feszültségekkel és nézetkülönbségekkel
járhat, de mind a fenntartóknak, mind az
iskolahasználóknak egy célja lehet csak:
gyermekeink révfülöpi térségi oktatási
intézményének megtartása, az alapításá-
nak 90 éves jubileumát idén ünneplő
Révfülöpi Általános Iskola jövőjének biz-
tosítása.

Miklós Tamás polgármester

90 éves a Révfülöpi Általános Iskola
- Iskolánkról fekete-fehéren -
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Kr./képzelt riporter/: - Képviselő úr, hogyan
látja az elmúlt két év képviselőtestületi mun-
káját?

K.G:- Először is ne képviselő urazz, vedd
már észre, hogy magadban beszélsz!
Másodszor, ha nem akarod magad úgy
érezni, mint egy testületi ülésen, lehetőleg
tömör, konkrét kérdést próbálj feltenni!

Kr.- Éreztem, hogy kihívás lesz szót érte-
nünk. Azért megpróbálnám. Akkor kezdd a
testület összetételével!

K.G.: - Tudod, hogy nem szívesen dicsé-
rek magamon kívül másokat, de el kell
ismerni, hogy a megválasztott testület
összetételért sok település irigykedhetne. 

„Szellemi tőkénk” - a teljességre törek-
vés nélkül - két iskolaigazgatói életpálya,
sportnevelési sikertörténetek, vízi sport
egyesület alapítás, annak rendeltetésszerű
használatának hozadékaként országos és
európai sikerek sokasága, építészeti
tapasztalat sok ciklusnyi testületi rutinnal,
híres producer , elismert népszerű közéleti
személyiség Kővágóörsi Béke TSz gyöke-
rekkel, de ne hagyjuk ki a mi szállodaveze-
tői, turisztikai, stb. tapasztalatunkat sem,
polgármesterünk kulturális eredményeit,
amit akárhogy is nézünk, egy olyan „bio-
massza”, mely rendeltetésszerű használata
Kánaánt varázsolhatna Révfülöpből.

Kr.: - Tehát egyetértesz a polgármester sze-
mélyével is?

K.G:- Ez egy szerfelett tapintatlan kér-
dés még Tőled is! Emlékszel, én is indul-
tam a választásokon. A nép nem engem
választott. („Kiszavazott”). Ezt feldolgoz-
tuk, és a testületi üléseken látható viták
ellenére is jó a kapcsolatunk. A viták nem
egymás ellen, hanem más-más célokért
folynak.

Kr.: - Elnézést, újrafogalmazom a kérdést.
Milyen a testület és a polgármester kapcsola-
ta?

K.G.:- Hát nem erőltetted meg magad a
finomítással. Talán egy házassághoz lehet-
ne hasonlítani, már ami a rapszodikusságát

illeti. Vagy ha tudod, hogy mi az, emlékezz
csak a sinusgörbére. A probléma gyökereit
abban látom, hogy kicsit bipoláris a csapat.
És ezt ne úgy értsd, mint a klasszikus kor-
mánypárt-ellenzék kapcsolatot. Nekem
néha úgy tűnik, mintha a másik pólus a tes-
tület lenne.

Kr.: - Ne ködösíts, a Polgármester úr volt
annyira egyenes, hogy az előző számban le
merte írni, hogy kevesen vettetek részt a kötet-
len képviselői egyeztetéseken, bejárásokon, az
írásban kért javaslatokat, véleményeket nem
adtátok be. Hol van itt a bizalom és az össze-
fogás?

K.G :- Sok rendkívüli ülést a képviselők
kezdeményeztek, de voltak olyan egy napi-
rendes formális rendkívüli ülések is,
melyek kedvéért én sem autóztam volna
száz kilométereket. A teátrális, „egy kis
dombra lecsücsülünk” komolyságú bejárá-
sokhoz lehet, hogy már kicsit öregek kez-
dünk lenni. De nem kell mentegetőznünk.
Eddig sem bizottsági, sem testületi ülés
nem maradt el. (Néha azért rezgett a léc.)

Kr.:  - Mit szólsz ahhoz, hogy „egy képvise-
lő-testület nem számon kérő szék…” ?

K.G:- Ezt én is csodálkozva olvastam, de
megnyugodtam, hogy csak elírás történhe-
tett. A „csak” szócskát felejthették ki a
mondatból. Pontosan a testület feladata a
polgármester számonkérése a testület dön-
téseinek végrehajtását illetően. Nem vita-
tom, hogy kényelmesebb lenne statiszták-
kal dolgozni, mint képviselőkkel. Engem is
irritál, amikor évekkel ezelőtti történeteket
boncolgatunk. Tovább kell lépni. De nem
kell személyes támadásnak venni, ha rákér-
dezünk például a kintlévőségek behajtásá-
nak helyzetére, vagy esetleg bizonyos
pályázatíró cégek szerződésének mikéntjé-
re. Úgy gondolom, a múltat sikerült meg-
nyugtatóan tisztázni, lezárni és tanulni a
hibáiból.

Kr.:  Azért csak nem bírod ki, hogy hibákat
emlegess!

K.G:- Ne forgasd ki a szavaimat. Azért
van négyévente választás, hogy az új testü-
let bizonyos dolgokat másként is láthasson,
mint elődje. És még mielőtt megint példá-
kat akarnál, vegyük a Császtai strand körü-
li vitát. Ez volt az első komoly megmérette-
tése az új testületnek. A pályázat előkészí-
tése, terv, projekt cég, stb. közel 10 millió
Ft-ba kerültek. Lehet, hogy nagy dolog lett
volna belőle, és mi kishitűek voltunk egy
több mint 50 millió Ft önerőt kívánó beru-
házáshoz. De elég konstruktívak voltunk
ahhoz, hogy kb. 14 millió Ft-ból kézzelfog-
ható, szép dolgot alkossunk. Ebből lett sok
száz m2 térkő, vizesblokk felújítások, kabi-
nok optikai tuningja, öntöző rendszer kút-
tal, padok, szemetesek, gyep felújítás, és
egy gyönyörű rönkfa játszótér.

Kr.:  Ne fényezd magatokat, foglald össze a
lényeget!

K.G:- A lényeg, hogy mi vettük a bátor-
ságot a még el sem kezdődött beruházás
leállításához, és helyette hónapokon belül
egyszerűbb, de kézzelfogható dolgot alkot-
tunk. Tisztelet a polgármesternek, hogy
miután a testület végérvényesen döntött,
félre tette büszkeségét, és az élére állt az
ügynek.

Kr.:  És mi a véleményed az örökölt másik
nagy pályázati nyereményről, az XT-ről?

K.G:- Hányszor mondjam még, hogy
komoly dolgokkal ne ironizálj ? Az nem
XT hanem IKSZT. És vedd tudomásul,
hogy a könyvtárlátogatók már régóta vágy-
tak új környezetre. Gondolj csak bele.
Halász utca. Mozgás, vízparton sétáló
emberek, zsivaj. Ezzel szemben a Káli út
közepén nyugalom, béke. Az épületen
belül a várva várt információs végpont, és
még sok hasznos helyiség. És mind ez szin-
te ingyen. Aki eddig azért nem nyitott üzle-
tet a központban üresen álló épületekben,
mert zavarta a mozgás, itt biztosan megta-
lálja a számításait.

Kr.: Úgy látom, hogy kissé inkább Te vagy
cinikus. Végül is Ti tettétek fel az i-re a pon-
tot. Miért?

K.G:- Én azért, mert a Császtai projekt
elvetése is kissé nagy vihart kavart. Az
IKSZT-re már történt támogatás vissza-
igénylés a választások előtt. Mellette szólt a
100 %-os támogatottság. Zöldfülűként
nem tudtam, hogy például az ÁFA –ra nem
vonatkozik a támogatás, de nem akarok
számokba belemenni. Ez már a mi kutyánk
kölyke. Biztos vagyok benne, hogy sikeres
lesz az átadás és a támogatás is a tervek
szerint érkezik. Bízom benne, hogy meg
tudunk felelni a szigorú működési követel-
ményeknek. Nincs más választásunk.

Kr.: Mi a tanulság?
K.G: - Nyilvánvaló. Tanulunk belőle, és

soha többé nem engedjük a gombhoz
venni a kabátot.

Van négyéves, éves gazdasági koncepci-
ónk. Ha azok valamelyikének megvalósítá-
sához megjelenik egy pályázat, akkor azt
igénybe kell venni. De szakítani kell azzal,
hogy van egy szuper pályázat, pályázzunk,
rakjunk hozzá egy csomó pénzt, aztán
majd csak jó lesz valamire. Ez nem csak
nekünk, az országnak hatalmas károkat
okozott. Ha az udvarodba 100 % támoga-
tással ásni lehet egy gödröt, akkor megása-
tod, mert ingyen van, aztán majd valahon-
nan pályázunk egy hídra is, hogy átmehes-
sünk rajta?

Kr.: Mi lesz a Halász utcai elképzelésetek-
kel?

K.G:- Testületünk tervezőt bízott meg a
leendő kulturális központ kialakítására.
Sok mindenben egyetértés van. (Fedett
színpad, nézőtér, piac sor, falu kemencéje,
stb.)

Biztosan vitát fog generálni, hogy mi

Hogyan mondjam el Neked…?
– képzelt riport…(magammal) –

Fotó: Kondor
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legyen a könyvtár helyén. Mi legyen a kiál-
lító teremmel, honismereti múzeummal?
Kompromisszumot kell keresni. Az épület-
hez kötődik gyerekkorom. Itt jártam isko-
lába, itt kötöttem házasságot. Én is nehe-
zen viselném, ha pl. céllövölde, vattacukor
center, stb. lenne az épületből.

Ragaszkodom a kiállító teremhez, mert
az „XT” nem igazán nagy befogadóképes-
ségű termekkel rendelkezik. Benke László
múzeuma számomra is tabu. Tehát bizto-
san lesz. Hogy hol lesz a méltó helye, (akár
a jelenlegi helyiségben,) még nem tudom.
Ezt majd a testület tudni fogja kellő idő-
ben. De figyelembe kell venni a kötelezően
elköltöző könyvtár helyiségének hasznosí-
tását. Nem támogatok több és nagyobb
múzeumot, még ínycsiklandozó pályázati
kilátásokkal sem, ezekkel a település volu-
menéhez képest nem állunk rosszul. 

Kr.: Másik, komolyabb kérdés, hogy mi
lesz az iskolával, intézményekkel.

K.G: - Mint ismert, az iskolák sorsa
2013-tól az állam kezébe kerül. Eddig az
időpontig felelősek vagyunk érte. Az isko-
lánkra mindig is büszkék lehettünk.
Történelmi felelősségünk küzdeni érte, és
megtartani a térség központi iskolájának.

Ehhez gyerek kell. A gyerekek kb. fele
Révfülöpről, a többi a környező települé-
sekről érkezik. Ahhoz hogy ez így marad-
jon, nem kell más, mint megállapodás, ha
kell értelmes kompromisszum a környező
települések vezetőivel.

Kr.: És ez olyan nehéz lehet?
K.G:- Nem tudom megítélni, a tárgyalá-

sok nem képviselői szinteken zajlanak. A
környező polgármesterek zömét nagyon

jól ismerem. Kiemelném Horváth Dezsőt,
aki gyakornok koromban első főnököm
volt. Büszkén mondhatom, hogy egy életre
meghatározta egyéniségemet.
Emberséges, korrekt, tisztánlátó személyi-
ség, akit ma is példaképemnek tekintek.
Én optimista vagyok, településeink törté-
nelmileg összetartoznak, annyi a közös
szál, (családi kötelékek, munkahelyi össze-
fonódások, „téeszcsés múlt”, szőlő szom-
szédságok, barátságok, stb.), amit nem sza-
badna elvágni még ebben a nehéz időszak-
ban sem. Nem szabad egyik település veze-
tőjének sem elfelejteni, hogy polgármeste-
rek, testületek jönnek-mennek, a települé-
sek, lakosok maradnak, és ősi kapcsolata-
ink fontosabbak pillanatnyi vezetői ambíci-
óknál. Bízom benne, hogy megfelelő kom-
munikációval konszenzust lehet teremteni
és együtt maradhatunk, legyen szó akár
iskoláról, akár közös hivatalról. Ennél
most semmi nem lehet fontosabb.

Kr.: Úgy látom ennél a témánál elmarad-
tak hatalmas poénjaid.

K.G: - Ja. Mert egyáltalán nem vicces a
téma, és kezdesz fárasztani. Úgy hogy még
egyet kérdezhetsz, és búcsúzunk.

Kr.: Milyen megoldást látsz arra, hogy a
testületi ülésekből ne kabaré legyen?

K.G: - A megoldás nagyon egyszerű,
nagyrészt bent van az SZMSZ-ben.
(SZMSZ = JÁTÉKSZABÁLY)

Elnök az ülést megnyitja, előterjeszt.
Kérdések. Felteszik, előterjesztő válaszol.
Vélemények. Időkorlát létezik. Egymás
véleményét újabb körben nem vélemé-
nyezzük, tudomásul vesszük, tiszteletben
tartjuk, figyelembe vehetjük döntéskor.

Vonatkozik polgármesterre, képviselőre
egyaránt. Elnök javaslatokat összegzi, és
szavazásra bocsátja. A szavazás eredmé-
nyét tudomásul vesszük, nem kommentál-
juk és jöhet a következő napirend.
Témáktól nem kalandozunk el, és nem sze-
mélyeskedünk. A TV nem azért közvetít,
hogy populista hajlamainkat kiélhessük.

Ugye milyen egyszerű? Egyszer kipró-
bálhatnánk!

Nem kell mindenben egyetértenünk.
Erre való a szavazási matematika, a több-
ség akarata érvényesül. Ezt jogunk van
tudomásul venni, és belenyugodni. Persze
könnyű ezt mondani, nyílván mindnyájun-
kat bosszant, ha nem tudjuk átvinni akara-
tunkat. De hát emberből vagyunk.

És nem kell a helyzetet dramatizálni. Ha
visszanézzük a jegyzőkönyveket, a napiren-
dek kb. 90%-a szinte egyhangú támogatást
kapott. Ennél jobb arány már szinte túlzás
lenne. 

Kr.: Tudjuk, hogy nem vagy egy „kultúrem-
ber”, de azért befejezésül nem tudnál Te is
valami frappáns idézetet kicsikarni magad-
ból?

K.G: - Köszönöm, ez jól esett. Tudod,
hogy olvasni sem szeretem az emlékköny-
vekbe való csöpögő bölcsességeket, de
gondolom két Madách idézet az Ember
tragédiájából nem fog megártani. Az elsőt
a testületi ülést nézőknek ajánlanám szere-
tettel:

„Tragédiának nézed? nézd legott
Komédiának, s múlattatni fog”

A másikat meg „csak úgy”:
„A tett halála az okoskodás.”

Kondor Géza képviselő

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Pol-
gármestere a "Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagy-
községi Könyvtár könyvtáros munkakör
betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes
munkaidő. A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8253 Révfülöp, Káli út
17. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtáros feladata az intézmény
szakszerű és törvényes vezetése, működte-
tése, könyvtárvezetői feladatok ellátása. A
könyvtáros feladata a Révfülöpi Integrált
Közösségi Szolgáltató Tér szolgáltatói
működtetésében és programszervezésben
való aktív részvétel. Illetmény és juttatá-
sok: Az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
- Főiskola, főiskolai szintű szakirányú

szakképzettség, vagy főiskolai szintű vég-
zettség és a munkakör betöltéséhez szüksé-

ges szakképzésben szerzett középszintű
szakképesítés, 

- könyvtárosi vagy informatikus könyvtá-
rosi végzettség 

- magyar állampolgárság 
- büntetlen előélet 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Főiskola, informatikus könyvtáros, 
- Német nyelvből középfokú C típusú

általános nyelvvizsga, társalgási szintű
nyelvtudás, 

- Angol nyelvből középfokú C típusú
általános nyelvvizsga, társalgási szintű
nyelvtudás, 

- számítástechnikai téren szerzett jártas-
ság - 1 év alatti szakmai tapasztalat, 

- média kommunikáció - 1 év alatti szak-
mai tapasztalat, 

- újság szerkesztői végzettség, jártasság -
1 év alatti szakmai tapasztalat, 

- helyismerettel rendelkezik
A pályázat részeként benyújtandó ira-

tok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz 
- iskolai végzettséget, szakképzettséget

igazoló okirat, nyelvtudást igazoló bizo-
nyítványok másolata 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-

nyítvány (munkakör betöltése esetén) 
A munkakör betölthetőségének időpont-

ja: A munkakör a pályázatok elbírálását
követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje:
2012. március 20. A pályázati kiírással kap-
csolatosan további információt Miklós
Tamás polgármester nyújt, a 06/87/563-330
-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Révfülöp

Nagyközségi Önkormányzat Polgármes-
tere címére történő megküldésével (8253
Révfülöp, Villa Filip tér 8. ). Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 1/1451/2012 ,
valamint a munkakör megnevezését:
könyvtáros. A pályázat elbírálásának
határideje: 2012. március 25. 

A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje:  - www.revfulop.hu - 2012. feb-
ruár 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb
lényeges információ: A pályázat kiírója a
pályázat eredménytelenné nyilvánításának
jogát fenntartja. A munkáltatóval kapcso-
latban további információt a 

www.revfulop.hu honlapon szerezhet. 

Pályázat könyvtáros munkakör betöltésére
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Kedves Tapolca környéki és Káli-
medencei Óvodás!

Iskolába készülsz?
Szeretnél az íráson, olvasáson számolá-

son kívül megismerkedni az úszás, a vitor-
lázás, a lovaglás, a síelés rejtelmeivel?

Szeretnél otthon lenni a zene, a képző-

művészet, a mozgás, a sport világában?
Szeretnél izgalmas versenyek részese,

győztese lenni?
Mindezt elérheted nálunk!
Iskolánk 90 éves múltjának megfelelve 
megőrzi a hagyományos értékeket, de

megfelel a XXI. század kihívásainak is!
Március 20-án kedden

9-11 óráig nyílt napot
tartunk az 1. osztályban.

Legyél a háromszoros
miniszteri kitüntetéssel
rendelkező Révfülöpi Ál-
talános Iskola diákja!
Gyere hozzánk iskolába!

Iskolánkról, 
programjainkról a 

www.revsuli.hu 
honlapon 

tájékozódhattok! 

Az idei évben is megszervezte a sítábort
Laci bácsi a tanulók legnagyobb örömére. 

Február 7-én reggel bepakolás után nagy
izgalommal indultunk az ausztriai
Gerliczenbe, hisz aznap éjjel akkora hó
esett Révfülöpön, és környékén, hogy akár
a hegyoldalon is megtarthattuk volna a
sítábort. Talán az idei tél egyik leghidegebb
hete volt ezen a héten. Havas utak, hóátfú-
vások nehezítették a közlekedést, így csak
délután 5 óra körül értünk a szállásunkra.
Másnap a kb. 15 percre lévő pályához
indultunk, és megkezdtük a síelést. Sok
különböző nehézségi fokozatú, és hosszú-
ságú sípálya közül választhattunk, termé-
szetesen mindenki a saját felkészültségé-
nek, és Laci bácsi javaslatának (engedélyé-
nek) megfelelően. Akadt olyan pálya, ahol
sebességmérős kijelzőn győződhettünk
meg gyorsaságunkról.  Pihenni, és ebédelni
a pályák mellett lévő hüttékbe volt lehető-
ségünk. Az 5 napos sítábor alatt még a kez-
dők is megtanulhatták a biztonságos síelés
technikáját. A szálláson is nagyon jól érez-

tük magunkat, esténként birtokba vettük a
játéktermet, ahol biliárdoztunk, csocsóz-
tunk, léghokiztunk és pingpongozhattunk
is. Vasárnap este, fáradtan, de teli élmé-
nyekkel térhettünk haza a 6 napos tábor-
ból.

Köszönjük Laci bácsinak, hogy már
szeptemberben, amikor még 30-35 fokos
meleg volt, elkezdte a februári sítábor
megszervezését! 

Jól sikerült, köszönjük!!!
Gosztola Anett, 8. osztályos tanuló

Cséri Balázs 8. osztályos tanulónk az asz-
talitenisz megyei döntő megnyerése után
február 18-19-én Budapesten a Láng
Csarnokban versenyzett 40 másik bejutott
diákkal. 

A döntő első napján a csapatversenyek
kerültek lebonyolításra. Veszprém Megye
csapattagjaként  2 győztes csatát megélve
úgy végeztek az 5-8. helyen, hogy a legjobb
4 csapat közé kerülésért vívott mérkőzése-
ken csak a több pont megszerzése miatt
került az ellenfél a legjobb 4 közé. A máso-
dik nap rendezték meg az egyéni versenye-
ket. Balázs egy négyes csoport tagjaként

igyekezett továbbjutni. Sajnos el kell
ismernünk, hogy az országos döntőn sze-
replő ellenfelek képzettebb versenyzők
voltak mint Balázs, így csak szoros mérkő-
zéseket tudtunk játszani, győzni nem sike-
rült. Nem voltunk elkeseredve, hisz az első
év iskolánk történetében, amikor asztalite-
nisz versenyen indulunk. Így elsőre orszá-
gos döntőbe kerülni is nagy fegyvertény és
most már azt is tudjuk, milyen szinten kell
pingpongoznunk, ha az országos döntőben
is eredményesen szeretnénk szerepelni.
Mindent beszámítva gratulálunk Balázs-
nak! Hajrá Révfülöp!          Németh László

Asztalitenisz országos döntő
Január utolsó napján rendezték Tapolcán
az „I. Szöcske Gála” terematlétikai versenyt. 

A rendezvényen Tapolca Város és kör-
nyékének több mint 10 iskolája mérte ösz-
sze tudását váltófutásban, magasugrásban,
helyből távolugrásban, medicinlabda do-
básban, és 30 m-es futásban. A versenyt 2
kategóriában rendezték meg. Külön verse-
nyeztek az 5-6. osztályosok és a 7-8. osztá-
lyosok.

Iskolánk tanulói hét első, három máso-
dik, és egy harmadik helyezést szereztek.

Részletes eredmények: fiú váltó I. helye-
zés, leány váltó I. helyezés. Magasugrás
leány I. helyezés (Pálmai Diána), fiú ma-
gasugrás I. (Szegi Vince). Leány 30 m-es
síkfutás I. (Veress Luca) leány medicinlab-
da dobás I. Pálmai Diána, 5-6. osztályos
leány magasugrás I. (Horváth Fanni), II.
(Veress Virág), 5-6. osztályos medicinlabda
dobás III. helyezett (Kiss Richárd), lányok-
nál II. helyezett Veress Luca lett. Felké-
szítő tanár Németh László.

A verseny jó felkészülés volt a tanév
további nagy versenyeire.

Eitner József Testnevelő tanár

Szöcske Gála

A Zalamat Alapítvány Német Nyelvi és
Ország ismereti versenyén immáron har-
madik alkalommal vettünk részt, melyen
eredményeink egyre sikeresebbek.

A 7. évfolyamból országosan 253 tanuló
mérette meg tudását. Az általános iskolai
szintet sokszor meghaladó kemény, fejtörő
feladatokkal kellett megküzdeniük a tanu-
lóknak. A Révfülöpi Általános Iskolából
Réti Kincső megyei 1., országos 8. helye-
zést, míg Szász Klaudia megyei 4. és orszá-
gos 33. helyezést értek el. Réti Kincső
oklevélben és könyvjutalomban is része-
sült. A szép eredményhez nagyon gratulá-
lunk, a szorgalom és a különmunka meg-
hozta gyümölcsét!

Sikert értek el a lányok a Spiel und
Gewinn országos német nyelvi levelező
versenyen is csoportos Junior kategóriá-
ban Török Julianna kíséretében. Az
országban kb. 1500 diák vett részt ezen a
versenyen, ahol három fordulóban mér-
hették össze tudásukat. A lányok áldozatos
munkájukkal, sok búvárkodással, interne-
tes munkával országos  4. helyezést értek
el, oklevélben részesültek és indulnak a
következő fordulóban is. Gratulálunk!

Felkészítő tanár: Török Péterné

Német nyelvi verseny

Sítábor 2012-ben is

Gyere hozzánk iskolába!

Fotó: TötökFotó: Iskola

Fotó: Iskola
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A „Magyarok a világ nyolcezresein” elne-
vezésű expedíciós sorozatot (Erőss Zsolt,
Kollár Lajos, Mécs László) a 2002-es, sike-
res Everest mászás után indították el azzal
a céllal, hogy földünk 14 nyolcezer méter-
nél magasabb hegycsúcsára juthasson
magyar hegymászó.   

A csapat körútja során a Révfülöpi Álta-
lános Iskola zsibongójában is tartott vetí-
téssel egybekötött előadást, amelyre nem-
csak a diákok voltak kíváncsiak. Ezek az
izgalmas beszámolók alkalmasak az élet-
mód-sport értékek népszerűsítésére, való-
di szórakozási alternatívát kínálnak az ita-
lozás, cigarettázás helyett. A rendszeres
mozgás az alapja a hegymászásnak is, a
túrázás, a természet szeretete pedig elen-
gedhetetlen, megfelelő felkészültséggel
pedig nem veszélyesebb más sportoknál.
Sajnos a negatív hírekre „harapó” média
ennek ellenkezőjét sulykolja a köztudatba.
A nyolcezer méter fölötti mászásokkal
büszkélkedhető néhány magyar közül, az
Ajkán élő Gál Lászlóval, a leginkább
Szigligeten tartózkodó Mécs Lászlóval a
hétköznapok során is bármikor találkozha-
tunk. Ky

Csúcshódítók 
az iskolában

Köszönjük Pattantyús Gergelynek és
munkatársainak, hogy óvodásaink bepil-
lantást nyerhettek az üvegfúvás rejtelmei-
be. A gyerekek nagy érdeklődéssel figyel-
ték a kelyhek készítésének minden mozdu-
latát. Igazán nagy élmény volt számukra,
mert még azóta is mesélnek a látottakról.

Február 21-én jelmezbe bújtak óvodása-
ink. Nagyon ötletes jelmezeket készítettek
a szülők gyermekeiknek, akik büszkén és
vidáman énekeltek táncoltak, verssel
mutatták be télűző maskaráikat. Köszön-
jük Iván Kati néninek és a harmadikos

gyermekeknek a farsangi csúfolódó elő-
adásukat. Emlékezetessé tették a napot az
óvoda apraja-nagyjának. Az ügyes anyuk-
áknak pedig gyermekeik köszönik a sok
finom sütit. Vókóné Bognár Ibolya

Kehely készítésItt a farsang áll a bál

A „Közlekedj sportszerűen” c. pályázaton
Török Teodóra 3. osztályos tanuló az álta-
la írt „Panni Forgalomvárosban” című
meséjével és a hozzá kapcsolódó illusztrá-
cióval díjat nyert.

A személyre szóló elismerésen kívül az
iskola egy 30.000 Ft értékű könyvcsomagot
is kapott, Dóra eredményes pályaművéért.
Gratulálunk!

Iván Katalin

Török Teodóra:
Panni Forgalomvárosban
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer

egy Panni nevű kislány. Egy óriási erdő
közepén lakott a lovával és a nagymamájá-
val, aki mindig jóra nevelte. Megtanította
neki, mikor kell begyűjteni az erdei gyü-

mölcsöket, melyik gombát lehet megenni
és hogyan kell mézet gyűjteni.
Megtanította, hogy az erdő széli zöld
mezőn szabad szaladgálni és lepkét kerget-
ni, a piros tűzhöz pedig tilos odamenni.

Egy szép reggelen levelet kapott Panni.
A nagynénije meghívta magához
Forgalomvárosba. Panni neki is látott a
készülődésnek, nagyon izgatott volt.
Csomagolt és másnap útra is kelt. Mikor
megérkezett, nagyon elcsodálkozott.
Sosem látott még ennyi furcsa dolgot. Ló
helyett guruló dobozok jöttek-mentek, a
távolban is valami hosszú doboz zakatolt.
Az emberek ki –és beszálltak, itt-ott pedig
lámpák világítottak. Az emberek és a
dobozok néha megálltak, ezt Panni nem
értette. Ő ugyanis az erdő szélétől a mező
közepéig egy szusszal el tudott szaladni.
Hirtelen futásnak is eredt, de itt sajnos
nem jutott sokáig, mert a lámpa piros volt.
Az őrangyalkája éppen visszarántotta az
autók elől. Nem értette Panni, hogy a guru-
ló dobozok miért akarják elütni, az ő lova
sosem tenne ilyet. Eszébe jutott a nagyi
tanítása: gondolkodj kislányom mindig a
józan eszeddel! Panni megfigyelte, hogy a
lámpák színei változnak. Pirosnál megáll
mindenki, zöldnél pedig tovább megy. A
zöld mező és a piros tűz jutott eszébe. A
zöld mezőn szabad szaladni, a piros tűzhöz
tilos odamenni.

Panni rájött, hogy az erdei jó tanácsok itt
is jók lesznek, a nagymama jól nevelte.
Zöldnél szépen átsétált, miközben az
angyalok mosolyogtak, a guruló dobozok
pedig mindezt hagyták, mert nekik ekkor
éppen piros fény jutott.

Panni Forgalomvárosban

Török Teodóra 3. osztályos tanuló

Fotó: Vókóné

Fotó: Iván

Fotó: Vókóné

Kollár Lajos általában az előadó, mellette

Mécs László, Gál László, Horváth Tibor és

Erőss Zsolt
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Kedves Olvasó, alább ismertetjük tavalyi
tevékenységünket, melyről szóló beszámo-
lónkat az egyesület Közgyűlése 1/2012
(I.28) számú határozatával elfogadta; (a
programokat tematikus sorrendben ismer-
tetjük)

Káli-keringő túrasorozat
Immár évek óta eredményes, sokakat

vonzó, természeti értékeinket bemutató,
környezettudatos viselkedést ösztönző
programunkra négy alkalommal került sor.
Április 2-án a Gulácson, május 29-én a
Badacsonyon, november 12-én a Salföld
Kőtenger – Csönge-hegy – Pálos Kolostor
rom útvonalon kirándultunk. December
29-én Mindszentkálla község határban
került sor az Erzsébet túrára. Azon az
útvonalon portyáztunk, melyen utolsó
alkalommal lehetett velünk feledhetetlen
barátunk Simonné Lakosi Erzsébet. A
fennsíkon egyesületünk tagja által készített
kopjafa felállításával adóztunk emléké-
nek…

A fentiekhez hasonló rendezvényeinken
átlagosan 30-55 fő aktív természetjárót
üdvözölhetünk. Valamennyi túrán egy
téma köré fonódó (hidrológia, geológia,
botanika stb.) interaktív előadásokat tar-
tottunk, a programot ezzel kapcsolatos
tudáspróba zárta, a kiválóan teljesítőket
ajándékokkal (szakkönyvekkel, határozók-
kal) jutalmaztuk. A visszajelzések egyértel-
műen pozitívak.

Lomtalanítási akció 
Egyesületünket a Balaton-felvidéki

Nemzeti Park Igazgatóság levélben kereste
meg. Ebben együttműködésünket kérte a
magyar kormányzat és a civil szervezetek
összefogásával 2011. május 21-én lebonyo-
lítandó nagyszabású hulladékgyűjtő
„TEszedd 2011 - Önkéntesen a tiszta
Magyarországért” elnevezésű akcióban.
Ilyen akciót „Takarítsuk ki a Káli-meden-
cét” elnevezéssel 2006 tavasza óta minden
év április elején lebonyolít egyesületünk.
Így igazán rutinosnak mondhatóak
vagyunk más szemetének gyűjtésében…

A jelenléti ívek
tanúsága szerint 11 település területén 160
polgár vette ki részét a dús május végi
vegetációban történő szemétvadászatban.
Köszönjük valamennyi együttműködő
önkormányzat, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság, és a Magyar
Állami Közútkezelő Kht. Tapolcai Üzem-
mérnökség segítségét. A zsákokba – már
ami belefért, mert a kanapé és a szörfdesz-
ka bizonyosan nem - gyűjtött szemetet
valamennyi község a Kornyi-tó melletti
parkolóba szállítatta. Innen aztán két
teherautóra pakolva jutott az „eredmény”
a tapolcai lerakóba. A megfáradt aktivistá-
kat a helyszínen pogácsával és üdítővel vár-
tuk. Nagy hasznát vettük a NCA Kdt.
Kollégiuma pályázati támogatásával vásá-
rolt mobil padoknak és asztalnak.

Tegyünk a minőségi turizmusért akció
Október 15-én 16 fővel, bonyolítottunk

le sikeres programot. Megváltozott hely-
színnel a kővágóörsi Koldus-gyepen irtot-
tunk cserjét a tavaszi hérics (Adonis verna-
lis) élőhelyén. Immár ötödik évébe lépett
akciónkkal az állami tulajdonban, a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgató-
ság kezelésében lévő területeken hajtunk
végre élőhely rekonstrukciót. Ezen aktív
természetvédelmi tevékenységünket egyre
nagyobb elismerés övezi.

Programok általános iskolásoknak
Mint közösségi céljaink iránt legfogéko-

nyabbak, az általános iskolás korosztály
kiemelt célcsoport szervezetünk működése
során. Sajnos immár csak két oktatási
intézmény működik területünkön; Zánkán
és Révfülöpön. E célcsoport irányába is
törekszünk közhasznú programkínálatunk
folyamatos bővítésére. 

Ennek egyik jó példája a május 23-i
„Gázló Jutalom” elnevezésű egész napos
kirándulás.  Ennek keretében a zánkai
iskolások nevelőik által arra érdemesnek
tartott csoportját láttuk vendégül a Kis-

Balatonnál. Az autóbusszal utazó diákság
magas szakmai színvonalú szakvezetéssel
ismerkedett a természeti értékekkel.

Immár két éves  az „Évnyitó Fásítás”
elnevezésű akciónk. Idén kissé rendhagyó
módon a révfülöpi búcsúzó diákok az évzá-
ró időpontjában, míg a zánkai nebulók -
ragaszkodva a hagyományokhoz- október-
ben ültettek el őshonos fákat az oktatási
intézmények udvarán. 

Célunk kettős; Reméljük hosszú évek
múlva is az iskolákban töltött szép idők
emlékét idézik fel a visszalátogatókban
ezen növekedő fák, de nem utolsó sorban
az udvarok sokszínűségének növelésében
is segítséget kívánunk nyújtani.

Az „Erdők Hete” rendezvénysorozat
keretében októberben terveztünk egész
napos terepi programot a révfülöpi általá-
nos iskolásoknak. Azonban ezen időpontot
az idei darázsinvázió miatt módosítani vol-
tunk kénytelenek. Igazgató úrral egyeztet-
ve ezen akciónkra  december 8-án került
sor. A túra útvonala a Fülöp-hegy termé-
szeti értékei mentén kanyargott. Az isme-
retátadó program záró akkordjaként a leg-
jobbakat határozókkal, szakkönyvekkel
jutalmaztuk.

A „Gázló Mikulás” programunkkal de-
cember 12-én látogattunk a  Bozzay Pál
Általános Iskolába. Idén a zánkai tanuló-
kon volt a sor hogy tréfás, közösségi célja-
ink elérése érdekében megfogalmazott
kérdések megválaszolásában bizonyítsák a
környezet –és természetvédelem terén
rátermettségüket. Itt sem maradhatott el a
kiválóan teljesítők „szakirányú” díjazása.  

2011 évi tevékenységünket támogatta:
Balaton-felvidéki Nemzeti Park

Igazgatóság: eszköz támogatás
Balatonszepezd Önkormányzata:

100.000.-Ft
Kékkúti Ásványvíz Zrtr: 35.000.-Ft
Kővágóőrs Önkormányzata: terem biz-

tosítása elnökségi ülésekhez
Magyar Közút Kht. Tapolcai Üzemmér-

nökség: együttműködő partner a hulladék-
gyűjtő akcióban

Mindszentkálla Önkormányzata:  terem
biztosítása ülésekhez

Nemzeti Civil Alap: 180.000.-Ft a 2010-
06-01 – 2011-05-31 közötti időszakra,
74.000.-Ft támogatás a 2011. június 01
október 31 időszakra. (pályázat)

Révfülöp Önkormányzata: 100.000.-Ft,
terem biztosítása ülésekhez

SF Alapítvány: 50.000.-Ft
Sz.j.a. 1 %-os támogatás: 26.815-Ft
Zánka Önkormányzata: 30.000-Ft

A támogatók felé a beszámolót a patro-
nálók által meghatározott határidőre és
módon megtettük. Kifogás, észrevétel nem
érkezett.

Vókó László

A Gázló Egyesület 2011 évben sem tétlenkedett

Fotó: Vókó Fotó: Vókó



Tisztelt olvasók

Január 28-án egyesületünk határozatkép-
telenség miatt megismételt Közgyűlése,
elsőként a 2011 évi egyesületi tevékenység-
ről szóló elnöki beszámolót vitatta meg és
fogadta el. 

A fórum a fegyelmi és felügyelő bizottsá-
gi beszámolót követően egyhangú szava-
zással döntött az egyesület 2011 évi
Közhasznúságú Jelentésének elfogadásá-
ról. Ezen dokumentum az egyesület web-
lapján olvasható, illetve azt letétbe helye-
zés céljából a Veszprém Megyei
Bíróságnak, valamint -a helyben szokásos
módon történő közlés okán- működési
területünk önkormányzatinak megküld-
tük.    

Munkánkat a 2012 évi feladat terv és az
ehhez rendelt költségvetés meghatározásá-
val folytattuk. Ezt követte Alapszabá-
lyunkban megfogalmazottaknak megfele-
lően a tisztségviselő választás. A Közgyűlés
az egyesület tisztviselői karában változta-
tást nem látott indokoltnak. Ennek megfe-
lelően a következő három évre vezetői-
koordinációs feladatokkal az alábbiak kap-
tak megbízást;

elnök: Vókó László, gazdasági vezető:
Tóthné Bőczi Ildikó, titkár: Pálné Rácz
Rita, elnökségi tagok: Schmidt László,
Fekete Imre. Felügyelő bizottság elnöke:
dr. Sövényházi Ilona, tagjai: Balog István,

Piri Katalin. Fegyelmi bizottság elnöke:
Csekő Valéria, tagjai: Schmidt Sára,
Vókóné Bognár Ibolya.

Megragadva az alkalmat, az eredményes
munkát végző gyűlés vállalkozó kedvű
résztvevőivel idei első közhasznú akciónk
keretén belül a vendéglátó Balatonszepezd
község belterületi erdeiben gyűjtöttünk
össze oda nem illő dolgokat.     Vókó László
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A Gázló Környezet- és Természetvé-
dő Egyesület köszönetet mond mind-
azoknak akik személyi jövedelemadójuk
1 %-ának felajánlásával segítették tevé-
kenységét. Egyesületünk számlájára
2010-ben 15.417.-Ft, 2011-ben 26.815.-
Ft érkezett. Az összeget természetisme-
reti, multimédiás DVD-ék vásárlására és
közhasznú működési költségeink fede-
zésére (bank költség, nyomtatvány, iro-
daszer) használtunk fel. Az egyesület
100 %-ban a létesítő okiratában szabá-
lyozottan folytatta természetvédelemi,
állatvédelemi, környezetvédelemi tevé-
kenységét. 

Jövőbeni támogatásukat tisztelettel
köszönjük!

Adószámunk: 19380128-1-19
Vókó László

A Gázló Környezet- és Természet-
védő Egyesület közleménye

Eredményes Közgyűlés

Fotó: Vókó

Az idei évben február 10-én (pénteken) ke-
rült megrendezésre a révfülöpi borverseny. 

A borverseny a minták beszállításával
már tulajdonképpen 8-án elkezdődött. Az
idei évben 39 mintát neveztek a borosgaz-
dák, ami helyi viszonylatban jó eredmény-
nek tekinthető. A versenyt megelőzően
kora délután a  borokat az előkészítő bi-
zottság – Gelencsér Zoltán és Juhász
Miklós – a kóstolási sorrendnek megfelelő-
en rendszerezte. A borok a kóstolási sor-
rendnek megfelelően teljesen letakart
palackból kerültek felszolgálásra. A mintá-
kat Kulka Gábor elnökletével Borbély
Gyula és Tóth János Zoltán értékelte. 

A hagyományos 20 pontos pontozási
rendszert alkalmazva születtek meg az
eredmények: 

3 aranyérem, 19 ezüstérem, 14 bronzé-
rem. A már kupával is jutalmazottak a Téli
Esték programsorozatot lezáró, Tóth
Vendéglőben megtartott Révfülöpi Pol-
gárok Bálján vehették át díjaikat.

Az eredmények: I. helyezett: Gelencsér
Pincészet (Tramini 2011); II. helyezett: Ká-
roly László (Pinot Blanc 2011); III. helye-
zett: Szekeres Béla (Olaszrizling 2011)

A korábbi évekhez hasonlóan a borver-
seny közönsége is pontozhatott, 

az általuk legjobbnak ítélt bor: Károly
László (Pinot Blanc 2011).                    

P.Zs.

Nagyközségi
Borverseny

Fotó: Kondorné

A Révfülöpi Képekben elhelyezhetik hirde-
téseiket az Önök által meghatározott for-
mában és méretben. 

A teljes (A4) oldalnyi belső (egy vagy
kétszínes) reklámfelület ára bruttó 30
000Ft/megjelenés, a méret csökkenésével
arányosan csökken a fizetendő díj mértéke
is. Apróhirdetést 20 szóig teszünk közzé
1000 forintos áron. 

Megrendeléseiket személyesen leadhat-

ják a könyvtárban, vagy e-mailben elküld-
hetik konyvtar@revfulop.hu címre. Szám-
lázás a könyvtárban (utalási számlaszám:
OTP Bank NyRT. Tapolca11748052-
15427580. Kérjük, a közlemény rovatban
feltétlenül jelöljék meg a jogcímet:
„Révfülöpi Képek Hirdetés”). 

A megrendelést csak a megjelenés előtt
kifizetett hirdetések esetében tekintjük
elfogadottnak.

Fotó: Kondorné
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A március 27-i Közgyűlésén fog átalakulni
Térségi Turisztikai Egyesületté a Vállal-
kozók Révfülöpi Egyesülete. Az átalakult
egyesület alkalmas lesz az úgynevezett
TDM regisztrációra, ezzel integrálódni tud
a balatoni regionális, illetve az országos
rendszerbe. A Balaton marketingjében és
turizmusának szervezésében várhatóan
kiemelt szerepe lesz e szervezetnek, remél-
hetően hozzárendelt pénzforrásokkal
együtt. Jelenleg Ábrahámhegy (Badacso-
nyi Céh Turisztikai Egyesület) és Tihany
között nincs ilyen működő szervezet.
Ennek a fehér foltnak egy részét szeretné
lefedni az átalakult egyesület.

Egyesületünk 2002-ben alakult, kifeje-
zetten révfülöpi vállalkozókat összefogva,
tevékenységeik összehangolása, érdekkép-
viseletük ellátása, közös programok szerve-
zése céljából. Bár a kezdeti évek lendülete
később alábbhagyott, az egyesület folyama-
tosan, törvényesen működött. Működésé-
nek ideje alatt több ízben felmerült egy tér-
ségi turisztikai egyesület megszervezése,
illetve ilyen szervezetté történő átalakulás,
a TDM (Turisztikai Desztinációs Menedzs-
ment) elvárásainak és előírásainak is meg-
felelő módon. A próbálkozások minden
ilyen alkalommal eljutottak egy-egy állo-
másig, de rendre elakadtak.

2011. júniusi közgyűlésén az egyesület
elnöke és elnöksége lemondott. Ugyane-
zen közgyűlésen értesült a tagság ez egye-
sület vezetése által 2009-ben benyújtott
LEADER pályázat sikeres bírálatáról. A
pályázat egy 6 egységből álló Infoterminál
hálózat kiépítését teszi lehetővé a térség 6
településén, az önkormányzatokkal közö-
sen meghatározott helyszíneken (Révfü-
löp, Balatonrendes, Kővágóörs, Köveskál,
Salföld, Kékkút), 24 millió Ft bruttó költ-
séggel, 100%-os, vissza nem térítendő tá-
mogatással, utófinanszírozással. Az egye-
sület tagsága rövid határidővel új közgyűlés
összehívását, azon új elnökség választását
döntötte el. A megválasztott új elnökség
határozott időre, 8 hónapra kapott megbí-
zást, az általa erre az időszakra a tagság elé
terjesztett alábbi célok és munkaterv meg-
valósítására: - tagság bővítése, - pályázati
feladat végrehajtása LEADER pályázat
szerint, Infoterminál rendszer kiépítése,
információ telepítése, - kapcsolatépítés
önkormányzatokkal, civil szervezetekkel,
más szervezetekkel, - információs, admi-
nisztrációs központ kialakítása együttmű-
ködéses formában, ennek előkészítése
(TOURINFORM iroda, Révfülöp), -
Térségi Turisztikai Egyesületté átalakulás,
új alapszabály előkészítés, - TDM szerve-
zetté alakulás, regisztráció, integrálódás a
rendszerbe – előkészítés. Fenti célok eléré-
séhez 24.018.400 Ft bevételi tervet,
23.918.400 Ft. kiadási tervet (80.000 Ft.
működési kiadás, 23.838.400 Ft. marketing
kiadás) fogadott el a közgyűlés. A pénzügyi

terv jelentős része, 23.738.400 Ft., a pályá-
zat megvalósításához kapcsolódik.

A pályázat megvalósításához szükséges
pénzügyi fedezet biztosítása komoly ne-
hézséget jelentett. Ezt hitelfelvétellel sike-
rült megoldani. A kivitelező a berendezé-
seket leszállította, a helyszíneken a termi-
nálok kihelyezéséhez szükséges alapozás
és bekötés előkészítés elkészült, a feltöl-
tendő információk begyűjtése folyik. Az
elszámolást, az előírt dokumentációkkal,
határidőn belül teljesíteni tudtuk az MVH
felé. Jelenleg néhány kisebb hiánypótlás-
sal, a pályázat elbíráló határozat MVH
részéről történő módosításával, reménye-
ink, valamint az MVH-val történő egyezte-
tések szerint, rövid időn belül le tudjuk
zárni, a támogatás átutalásával.

Látva a pályázati feladat gyakorlati meg-
valósulását, 2011. december 8-ra a térség
érintett településeinek (Révfülöp, Kővá-
góörs, Balatonrendes, Balatonszepezd,
Köveskál, Balatonhenye, Mindszentkálla,
Szentbékkálla, Monoszló, Salföld, Kékkút)
polgármestereit az egyesület elnöke kon-
zultációra kérte, a célok ismertetése, azok-
nak az önkormányzatok általi támogatha-
tósága kérdéseiben. A Szentbékkállán
megtartott konzultáción, a jelenlévő hét
polgármester a megfogalmazott kérdések-
kel és célokkal egyetértett, kifejezte együtt-
működési szándékát.

A települések önkormányzatai segítsé-
gével több helyen tartottunk tájékoztató
/Révfülöpön is/ a helybeli, főként turizmus-
ban érdekelt vállalkozók részére az egyesü-
let céljairól, a megvalósuló Infoterminál
hálózat működéséről, a belépés feltételei-
ről. Ezzel egyben megkezdtük az egyesület
működésének területi kiterjesztését, vala-
mint a tagság bővítését. A 14 fős induló
taglétszám jelenleg mintegy 50 főre növe-
kedett. Jelentős számban léptek be káli-
medencei települések vállalkozói is.

A már kibővült tagsággal rendelkező
közgyűlésünket 2012. február 14-re hívtuk
össze. Ezen az elnökség beszámolt a mun-
katerv, valamint a költségvetési terv végre-
hajtásáról: - bevétel: 24.643.400 Ft, - kia-
dás: 24.432.550 Ft. (működési: 30.150 Ft.
marketing: 24.393.400 Ft.), - pénzmarad-
vány: 210.850 Ft.

A közgyűlés határozatban meghosszab-
bította a jelenlegi elnökség működését az
átalakuló közgyűlésig, melyet legkésőbb
április 15-ig kell összehívni. Szintén határo-
zatban bízta meg a közgyűlés az elnöksé-
get, hogy kezdjen konzultációkat a jelenleg
meghatározott működési terület (11 tele-
pülés) bővítésére, Zánka, Balatonakali,
Nivegy-völgy települései, lényegében a
TOURINFORM iroda jelenlegi működési
területével egyezően.

Az elnökség bemutatta az átalakuló
egyesület számára javasolt Alapszabály ter-
vezetet, tagdíj rendszert, valamint a TDM

rendszer lényegét, a várható előnyeit, a re-
gisztráció menetét és feltételeit.

A tervezett Alapszabály a fő célokat az
alábbiakban határozza meg:

- Közösségi marketing feladatok ellátása.
- A működési terület turizmusának fellendí-

tése a térségbe érkező vendégek számának
növelése

- A turisztikai kínálat színvonalának e-
melése, minőségi és fenntartható turizmus fej-
lesztése. Oktatás, képzés szervezése. 

- A természeti adottságok optimális kihasz-
nálása, komplex turizmusfejlesztés, turisztikai
termékfejlesztés.

- A térség eltartó képességének növelése, vál-
lalkozások fejlődésének elősegítése, munka-
helyteremtés.

- Információáramlás biztosítása a turiszti-
kai szolgáltatók, vendégek, helyi lakosok szá-
mára.

A tervezett tagdíjakat úgy próbáltuk
meghatározni, hogy mértéke vállalható
legyen a tagok számára, de biztosítsa a
szervezet működését. Az egyesület nyom-
tatott kiadvány készített 2500 példányban,
amely bemutatja a térség turisztikai vonze-
rejét, a településeket, valamint az egyesüle-
ti tagvállalkozások információit. A kiad-
vánnyal részt vettünk az Utazás Kiállítá-
son.

Március 7-én Zánkán, az önkormányzat
segítségével tájékoztatót tartottunk a helyi-
, valamint balatonszepezdi és monoszlói
vállalkozóknak a korábbi gyakorlatnak
megfelelően. Ide meghívtuk Balatonakali,
valamint a Nivegy völgy településeinek pol-
gármestereit.

Március 20-ra nyílt fórumot szervezünk
a köveskáli kultúrházba, este hat órára, a
TDM szervezetek és működési rendszer
bemutatására, működő TDM egyesületek
bemutatkozásával, a Balatoni és az orszá-
gos TDM szövetség működésének, céljai-
nak, a turizmus rendszerében várható
országos tendenciák ismertetésére, meghí-
vott előadókkal. 

E fórumra várunk minden révfülöpi és
térségi vállalkozót és érdeklődőt, valamint
tisztelettel elvárjuk a térség polgármeste-
reit és képviselőit.

Március 27-re, Kővágóörsre hívjuk
össze azt a közgyűlést, melyen az egyesület
átalakul térségi turisztikai egyesületté.
Ezen a tagság megtárgyalja és elfogadja az
új Alapszabályt, kimondja az átalakulást,
megválasztja az új elnökséget.

Ezen a Közgyűlésen és addig is várjuk
minden érdekelt csatlakozását, belépését
egyesületünkbe. Érdeklődők e-postacímük
megadásával információt kapnak a belépés
lehetőségéről, a tagdíjról, az alapszabály
tervezetről, az alábbi címekről: 

revfulopinfo@gmail.com
tourinform.revfulop@asat.hu. 

Varga György elnök, 
Vállalkozók Révfülöpi Egyesülete

Átalakulás előtt a Vállalkozók Révfülöpi Egyesülete
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Elődeink, néhány évtizeddel korábban,
bölcs előrelátással közúti vasúti felüljáró
hidat építettek a Kacsajtosi út elején a 71-
es országút és a sínek áthidalására, a bal-
esetek elkerülése érdekében. 

Elhasználódás következtében a felüljá-
rón történő átjárás, immáron 2-3 éve élet-
veszélyessé vált, amiről az „ismeretlen ille-
tékes” nyilvánvalóan tudomást szerzett,
mert szalaggal zárták le, illetve tiltják az
átjárást. Igen, de ezzel az a baleseti és élet-
veszély nem szűnt meg, amiért a hidat ere-
detileg megépítették. Aki ugyanis a
Kacsajtosi út folytatásánál szeretne lemen-
ni a kikötőhöz vagy a partra, az vagy vállal-
ja a veszélyt és átbotorkál az országúton és
a síneken, vagy a legközelebbi sorompót

választva kb.700 méteres kerülővel juthat
el céljához. Ez a dilemma főleg az időseb-
bek és főleg a gyerekekkel átkelők eseté-
ben áll fenn, ezért az esetleges balesetekért
az ismeretlen illetékes adott esetben való-
színűleg nemcsak erkölcsi felelősséggel
tartozna. 

Tisztelt ismeretlen illetékes! 
A szezon pillanatok alatt beindul, a sza-

lagok helyett, szíveskedjenek a vasúti felül-
járó eredeti, baleset megelőző funkcióját,
illetve állapotát helyreállítani.                                                        

Ui. Felkérjük a Révfülöpi Képek
Főszerkesztőjét, hogy az Újság jelen szá-
mát valamennyi feltételezhető érdekelthez
eljuttatni szíveskedjen.

a Kacsajtos környéki polgárok

Ismeretlen illetékes 

08.21. 16:30 RÉVFÜLÖP NSE – KÁPTALANTÓTI LC 1 - 1 (1-1)
08.28. 16:30 BALATONEDERICS SC – RÉVFÜLÖP NSE 1 - 2 (0-3)
09.10. 15:30 RÉVFÜLÖP NSE – BAKONYALJA 4X4 SE 2 - 1 (3-0)
09.18. 15:00 LESENCEISTVÁND-UZSA – RÉVFÜLÖP NSE  1 - 3 (0-3)
09.24. 15:00 RÉVFÜLÖP NSE – BALATONSZEPEZD SC 3 - 0 (3-0)
10.02. 14:00 BALATON SE – RÉVFÜLÖP NSE 0 - 8 (0-3)
10.08. 14:00 RÉVFÜLÖP NSE – HALIMBA SE 7 - 0 (3-0)
10.16. 13:30 EGERVÖLGYE SE M.AP – RÉVFÜLÖP NSE 0 - 6 (0-3)
10.23. 13:30 RÉVFÜLÖP NSE – NEMESGULÁCS-SE 4 - 0 (3-0)
10.30. 13:30 PÉCSELYI SE – RÉVFÜLÖP NSE 1 - 4 (0-3)
03.18. 15:00 KÁPTALANTÓTI LC – RÉVFÜLÖP NSE nincs lejátszva
03.25. 15:00 RÉVFÜLÖP NSE – BALATONEDERICS SC
04.08. 15:30 BAKONYALJA 4X4 SE – RÉVFÜLÖP NSE
04.14. 16:00 RÉVFÜLÖP NSE – LESENCEISTVÁND SE
04.22. 16:00 BALATONSZEPEZD SC – RÉVFÜLÖP NSE
04.28. 16:30 RÉVFÜLÖP NSE – BALATON SE
05.05. 16:30 HALIMBA SE – RÉVFÜLÖP NSE
05.12. 16:30 RÉVFÜLÖP NSE – EGERVÖLGYE SE 
05.20. 17:00 NEMESGULÁCS – SE- RÉVFÜLÖP NSE
05.26. 17:00 RÉVFÜLÖP NSE – PÉCSELYI SE

Tartalék csapat
08.21. 14:30 RÉVFÜLÖP NSE – KÁPTALANTÓTI LC 7 - 0 (3-0)
08.28. 14:30 BALATONEDERICS SC – RÉVFÜLÖP NSE 3 - 0 (3-0)
09.10. 13:30 RÉVFÜLÖP NSE – BAKONYALJA 4X4 SE 12 - 0 (3-0)
09.18. 13:00 LESENCEISTVÁND-UZSA SE – RÉVFÜLÖP NSE 0 - 7 (0-3)
09.24. 13:00 RÉVFÜLÖP NSE – BALATONSZEPEZD SC 2 - 0 (3-0)
10.02. 12:00 BALATON SE – RÉVFÜLÖP NSE 4 - 5 (0-3)
10.08. 12:00 RÉVFÜLÖP NSE – HALIMBA SPORTEGYESÜLET 20 - 0 (3-0)
10.16. 11:30 EGERVÖLGYE SE M.APÁTI – RÉVFÜLÖP NSE 1 - 7 (0-3)
10.23. 11:30 RÉVFÜLÖP NSE – NEMESGULÁCS-KISAPÁTI SE 11 - 0 (3-0)
10.30. 11:30 PÉCSELYI SE – RÉVFÜLÖP NSE 0 - 19 (0-3)
03.18. 13:00 KÁPTALANTÓTI LC – RÉVFÜLÖP NSE nincs lejátszva
03.25. 13:00 RÉVFÜLÖP NSE – BALATONEDERICS SC
04.08. 13:30 BAKONYALJA 4X4 SE – RÉVFÜLÖP NSE
04.14. 13:30 RÉVFÜLÖP NSE – LESENCEISTVÁND-UZSA SE
04.22. 14:00 BALATONSZEPEZD SC – RÉVFÜLÖP NSE
04.28. 14:00 RÉVFÜLÖP NSE – BALATON SE
05.05. 14:30 HALIMBA SPORTEGYESÜLET – RÉVFÜLÖP NSE
05.12. 14:30 RÉVFÜLÖP NSE – EGERVÖLGYE SE M.APÁTI
05.20. 15:00 NEMESGULÁCS-KISAPÁTI SE – RÉVFÜLÖP NSE
05.26. 15:00 RÉVFÜLÖP NSE – PÉCSELYI SE

Labdarúgó bajnokság
– Megyei III.o. 2011-2012 sorsolás –

Olvasói levél

Tisztelt Szurkolóink és Támogatóink!
A Révfülöpi Sport Egyesület köszönetét

fejezi ki azoknak, akik a tavalyi évben adó-
juk 1%-ával támogatták egyesületünket.
Az idei évben is kérjük Önöket, hogy
adójuk 1%-val tiszteljék meg egyesületün-
ket, aminek a száma és neve a következõ:
Révfülöpi Nagyközségi 

Sport Egyesület: 19261818-1-19

Adó 1%

Március 15-18. között lesz az 5. BSI Ba-
laton és FélBalaton Szupermaraton, a
Budapest Sportiroda (BSI) szezonnyitó
futóeseménye, mely számos különféle lehe-
tőséget kínál arra, hogy a magyar tenger
partján kezdjük el a 2012-es futószezont. A
távok teljesíthetők egyéniben, párban vagy
csapatban, és csatlakozni lehet négy, kettő
vagy akár csak egy napra is a mezőnyhöz.

Az 5. BSI Balaton Szupermaraton kere-
tében négy nap alatt lehet körbefutni a
Balatont, összesen 195,4 kilométer várja a
futókat. A BSI FélBalaton Szupermara-
tonon két nap alatt 95,8 kilométer teljesít-
hető Badacsonytól Siófokig. Aki már a
tavasz elején szeretne egy maratonnal indí-
tani, március 17-én állhat rajthoz a BSI
MaratonFüreden. Az ultrafutók pedig bár-
mely naphoz csatlakozhatnak a BSI
Balaton Szupermaraton + keretében. Az
első napon a mezőny Siófokról indul, a cél
Fonyódon lesz 46,7 kilométer megtétele
után. Innen rajtol el a második nap, a cél 52,9
kilométerre van Szigligeten, a vár alatt. A
harmadik napon Badacsonyból indul a
mezőny, itt már a FélBalaton Szupermara-
ton teljesítői is csatlakoznak a 43,6 kilométe-
res távhoz Balatonfüredig. A negyedik
napon a Balatonfüredről Siófokig tartó 52,2
kilométeres szakasz zárja az eseményt. A
Balaton megkerülése különleges élmény,
amit csak fokoz, hogy futás közben láthatjuk
a Tihanyi Apátságot, Badacsony hegyét, a
Szigligeti Várat, és az útvonal egy része a tó
partján halad. BSI

Balaton
Szupermaraton

A Révfülöpi Honismereti Egyesület kö-
szönetet mond mindazoknak, akik szemé-
lyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásá-
val támogatták tevékenységét. 

Kedves támogatóink, további pártfogá-
sukra a jövõben is számítunk! Így arra kér-
jük, hogy a személyi jövedelemadó beval-
lási ív kitöltésekor az 1% felajánlásával
támogassa közhasznú egyesületünket,
amelynek adószáma: 18914348-1-19

A Magyar - Finn Baráti Társaság Révfülöp
továbbra is számít az Önök támogatására,
ezért kérjük, hogy személyi jövedelem-
adójuk 1%-nak felajánlásával segítsék mû-
ködésünket. Adószám: 19380489-1-19
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130 éve született Kodály Zoltán háromszo-
ros Kossuth-díjas magyar zeneszerző,
zenetudós, zeneoktató, népzenekutató, az
MTA tagja.

A XX. századi magyar zene meghatáro-
zó egyénisége. Életcélja volt, hogy hazájá-
ban mindenkihez eljusson a letisztult ősi
népművészet, és hogy Európa is megismer-
hesse nemzeti kultúránk valódi értékeit.
Az általa meghirdetett jelszó, "A zene min-
denkié" valóságos nemzeti programmá
vált, és meghatározóan formálta a népmű-
velés és az iskolarendszer felépítését. 

Az 1920-as években már számos művét
játszották itthon és külföldön, a hazai kriti-
ka azonban nem üdvözölte.

Első hatalmas sikerét 1923-ban Pest,
Buda és Óbuda egyesítésének 50. évfordu-
lójára írt művével, a Psalmus
Hungaricussal aratta. 1926-ban a Háry
Jánossal újabb világsikert aratott, s e műve
által a magyar népdal már nemcsak az

iskolákban, hanem a színházakban és a
hangversenytermekben is helyet kapott.
1926 után Kodály évről évre egyre elismer-
tebb zeneszerzővé vált. Nemzetnevelő
munkájára is kezdett már felfigyelni az
ország. Zeneszerzői munkássága nyomán,
amelynek alapjává a népdalt tette, újjászü-
letett a magyar zene. 

Műveivel, és főként zenepedagógiai
munkáival hozzájárult ahhoz, hogy
Magyarországot "komolyzenei nagyhata-
lomnak" tekintse a világ. 

A zeneszerző születésének 130. évfordu-
lója jegyében 2012. február 29-én 

Dr. M. Tóth Antal PhD egyetemi tanár,
az MTA VEAB zenetudományi munkabi-
zottságának elnöke, a Magyar Kodály
Társaság tagja tartott zenehallgató estet a
Tóparti Galériában, ahol a résztvevők
megismerhették Kodály Zoltán kapcsola-
tát a verbunkossal, a csárdással, a cigányze-
nével és a magyar nótával. A rendkívül
érdekes, jó felépítésű előadás a „Faluról –
falura” – Barangolás a művészetekben
programsorozat keretében jutott el telepü-
lésünkre, mely program támogatói az
Eötvös Károly Megyei Könyvtár és
Közművelődési Intézet – Veszprém, a
Magyar Kodály Társaság és a Nemzeti
Kulturális Alap voltak. P.Zs.

„Kodály Zoltán és a verbunkos zene” 
– zenehallgató est M. Tóth Antal zenetörténésszel –

„Ó régi szép est…tündöklő siker,
Mikor jön egyszer hozzád fogható,
Dicsőséged az egekig ível, 
A deszkáidon tetté vált a szó.”
(Juhász Gyula – 48 március 15)

Meghívó

Révfülöp Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete 

tisztelettel meghívja Önt 
és kedves családját 

az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc 164. évfordulója 

alkalmából tartandó 
községi megemlékezésre, 

mely március 14-én (szerdán) 
16.00 órakor kerül megrendezésre 

a Tóparti Galériában.
- Himnusz

- Ünnepi beszédet mond: Török Péter
önkormányzati képviselő

- A Révfülöpi Általános Iskola tanulóinak
ünnepi műsora

Február 4-én, szombaton 6. alkalommal
került megrendezésre a Révfülöpi Rianás
forralt bor főző és sütemény sütő verseny
településünkön. 

Az idei tél egyik legzordabb napja várta
a résztvevőket, de szerencsére ettől nem
mindenki ijedt meg. A forralt bor főző ver-
senyre legalább kétfős csapatok jelentkez-
hettek és szabadtéren készítették el forralt
boraikat. Az otthon elkészített sütemények

a Tóparti Galériában kerültek bemutatás-
ra, majd a zsűrizés után természetesen meg
lehetett kóstolni őket. 

A Révfülöpi Fürdőegyesület képviseleté-
ben Zsitnyányi István és felesége vadhúsból
készült meleg étellel látta vendégül a meg-
jelenteket, míg az Őszirózsa Nyugdíjas Klub
közreműködésével lilahagymás házi zsíros
kenyeret tudtunk kínálni a résztvevőknek. 

A süteményeket Kuczogi Lászlóné elnök-
letével Horváth Jánosné és Simon László
bírálta, míg a forralt borok díjazottait Si-
mon László elnökletével Dankóné Németh
Mária és Kapitány Imre választotta ki. 

A résztvevők az eredményhirdetés során
az emléklapokat, okleveleket és a díjakat a
zsűri elnököktől és Miklós Tamás polgár-
mestertől vehették át. 

A sütemény sütő verseny eredményei: 
I. Némethné Kovács Katalin (Rózsafánk)
II. Némethné Kovács Katalin (Szilvás

gombóc szelet)
III. Szegvári Katalin (Részeges körte)

A forralt bor főző verseny eredményei: 
I. Hor-Gázló Konzorcium
II. Rose Bt.
III. Révfülöpi Boszik

Köszönet a résztvevőknek és a lebonyo-
lítást segítőknek! P.Zs. 

Liga-Kupa
labdarúgó mérkőzés

Uzsa - Révfülöp
Március 15-én, 15.00 órakor

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Herceg

Fotó: Herceg

VI. Révfülöpi Rianás
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