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Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

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

Kiálltak
a turizmusért
Révfülöp kiállt a balatoni ifjúsági és családi turizmusért, tiltakozott az idegenforgalmi adó fiatalokra történő kiterjesztése
ellen a 74 tóparti település önkormányzatát tömörítő Balatoni Szövetség február
17-i, balatonfüredi közgyűlésén.
A legrégebbi érdekvédelmi és tópart fejlesztési egyesület összejövetelén megjelent
vezetők egyhangú szavazattal fogadták el a
Szövetség munkájáról szóló tavalyi beszámolót, az idei költségvetést és munkatervet.
Szokatlanul kemény vitát váltott ki a
közgyűlésen dr. Balázs Árpád siófoki polgármester indítványa, aki azt kérte a tó
körüli települések vezetőitől, hogy támogassák a gazdasági tárca vezetőihez,
Matolcsy György gazdasági miniszternek és
Naszvadi György államtitkárnak küldött
javaslatát, hogy a 14-18 év közötti korosztályra is terjesszék ki a vendégéjszakák
utáni idegenforgalmi adó – kúrtaksa –
fizettetés lehetőségét.
Folytatás a 3. oldalon...

Fotó: Kovács

Török Péter önkormányzati képviselő ünnepi beszéde után Általános Iskolánk tanulói
adták elő műsorukat az évforduló alkalmából. Felkészítő tanáraik: Pálné Rácz Rita, Szabó
Zsuzsa és Tarjányi Sándor.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének
egyik meghatározó eseménye, a nemzeti
identitás egyik alapköve.
Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a
nemzeti mitológia részévé vált. Szerves
része volt az 1848-as európai forradalmi
hullámnak, azok közül viszont lényegében
egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem mutatja jobban, hogy csak a cári Oroszország beavatkozásával lehetett legyőzni, amelynek soha
ekkora hadserege addig nem járt még külföldön.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
március 14-én emlékezett az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc hőseire a
Tóparti Galériában.
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kezdetének 164. évfordulójának ünnepi közösségében közös és lelkes együttgondolkodásra hívom kedves Mindnyájukat – mondta Török Péter képviselő
köszöntőjében – arra, hogy kérdéseket
tegyünk fel, s e kérdésekre együtt, nemzeti
közösségben keressük a választ.
1848. március 15-e faggat bennünket.
Faggat elsősorban nemzeti létünkről, sorsunkról, a jövőről, a megmaradásról és
annak titkáról. De faggat minket az ünnep
mibenlétéről is! Olyan alapvető kérdésekkel kell szembenéznünk, amelyek a ma-
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gyarság sorskérdéseit érintik, és amelyekre
nekünk kötelességünk választ találni.
Lehetetlen kibúvókat keresni: hogy megosztottak vagyunk, hogy elveszítettük eszközeinket, hogy az érdektelenség és a népbutítás szellemének telekommunikációs
árja lefegyverzi minden erőnket: minden
szellemi - lelki-anyagi potenciálunkat. A
kibúvók és az önfelmentések keresése
helyett tegyük fel inkább úgy a kérdést,
ahogyan ezt Áprily Lajos csendesen, de
elementáris erővel tette: „Akarsz-e fényt?”
Akarunk-e magyar életet? Akarunk-e
jövendőt abban a bizonytalan masszában
és szellemi-lelki káoszban, amely bennünket, magyarokat körülvesz és tegyük hozzá:
nemcsak körülvesz, hanem egy kis szójátékkal élve: körül – belül vesz.
Folytatás a 3. oldalon...

Magdi néni 90 éves
A szépkorú Hadnagy Bélánét köszöntötték
révfülöpi lakhelyén születésnapja alkalmából településünk vezetői.
A köszöntőt mondó Miklós Tamás polgármester után jókívánságait fejezte ki
Tótné Titz Éva jegyző asszony, SzomjasJakab Erzsébet a Révfülöpi Szociális
Szolgálat vezetője is. A helyi Őszirózsa
Nyugdíjasklub
nevében
Domonkos
Aladárné és Dankóné Németh Mária
köszöntötték Magdi nénit, és együtt emlékeztek a régmúlt eseményeire. A köszöntő
szavak mellett a polgármester átnyújtotta
Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt
emléklapot, és az önkormányzat nevében
vitt virágcsokrot és tortát, majd Magdi
nénivel és gondját viselő fiával, Hadnagy
Zsolttal együtt közösen koccintottak az
ünnepelt egészségére.
-m-
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Suli-farsang

Angol versenyek
A MOZAIK Angol Tanulmányi Versenyen
5 fordulóban elért teljesítménye alapján
Pálfalvi Nikoletta 5. osztályos, Benkő
Alexandra 6. osztályos és Vodenyák Alexa
8. osztályos tanuló bejutott az országos
döntőbe, melyet április 14-én rendeznek
Győrben, a Révai Miklós Gimnáziumban.
A Kenguru Angol Nyelvi- és Országismereti Versenyen Horváth Fanni 6. osztályos tanuló az I. kategóriában és Szegi
Mátyás 7. osztályos tanuló a II. kategóriában megyei hetedik, Benkő Alexandra 6.
osztályos tanuló az I. kategóriában és
Vodenyák Alexa 8. osztályos tanuló a II.
kategóriában megyei kilencedik helyezést
értek el.

Fotó: Varga

Eredményükért elismerést érdemelnek!
Pető Mária

Labdarúgás
II. korcsoportos focistáink március 13-án
csapatküzdelmeken vettek részt Tapolcán.
A Vella Dániel, Németh Bence, Janzsó
Patrik, Veress Noé, Epres Tamás, Filep
Kata, Szabó Renátó összetételű csapat
remek eredményeket elérve (RévfülöpRómai Katolikus Általános Iskola 3:3,
Kazinczy Tapolca 5:1, Nemesgulács 6:2)
került az április 20-ai körzeti döntőbe.

A Diákönkormányzat hagyományos farsangi bálját az általános iskolában rendezte február 25-én, ahol nyitásként - Iván
Katalin köszöntő szavai után - a 8. osztályosok Tarjányi Sándor koreografálta
keringőjét tekinthette meg a szép számú
közönség.
A meghatódás könnyei után következett
a diákok jelmezes felvonulása, melyet zsűri
értékelt. A sok ötletes
jelmez közül bizony
nehéz volt eldönteni,
ki érdemli az első
helyet. A fergeteges
rock and roll zárótánc
után
megnyitotta
„kapuit” a büfé, ahol a
konyhás nénik és a
szülők, nagymamák
keze munkáit dicsérő
finomságokkal tölthették meg a gyerekek a
hasukat. A nagyobbak
a diszkóban szórakozhattak este 9-ig, de a

szokásos tombola sem maradhatott el.
Köszönöm minden tanulónak, szülőnek,
nagyszülőnek, kollégának a segítséget, a
tombolatárgyakat, a sütiket, és a sok
mosolygós arcot, amellyel hozzájárultak,
hogy tanulóink a sok tanulás mellett egy
kicsit szórakozhassanak is!
Hajdu Gabriella, DÖK vezető

Pazarlás helyett
Zöld Szem Pont

Matek, fizika versenyek

A Zöld Szem Pont elnevezésű programon
vettek részt diákjaink március 8-án a
Grund Klubhálózat szervezésben, amely a
környezetvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára játékos formában
hívta fel a gyerekek figyelmét.

Fotó: Szabó

A Zrínyi Ilona Matematika Verseny
megyei fordulóján 71 iskola több száz
tanulója vett részt.
Az eredményhirdetésre meghívott 63
tanuló közül mindössze kettő községi iskolába járó tanuló kapott meghívást, egyikük
a mi iskolánk 8. osztályos tanulója, Gosztola Anett. A 140 induló nyolcadikos közül
IV. helyezést ért el. A Lovassy László
Gimnáziumban rendezett ünnepélyes
eredményhirdetésen Anett könyvjutalmat
és oklevelet vehetett át, leendő tanárai
jelenlétében. (Anett a következő tanévben
a Lovassy matematika tagozatának tanulója lesz.)

Kézilabda
A Tapolcai Batsányi Tagintézmény adott
otthont március 26-án, a Tapolca Kistérség kézilabda tornának.
Péringer Martina, Veress Virág, Pálmai
Diána, Hajba Mirjam, Veress Luca,
Horváth Fanni és Szabó Friderika képviselte a Révfülöpi Általános Iskolát, ahol az
elődök eredményességét folytatva fölényesen nyerte el immáron 3. alkalommal, így
végérvényesen a vándorkupát. A gólkirálynő címet Pálmai Diána érdemelte ki, mint
a torna legtöbb gólját dobó játékos.
Eredmények: Révfülöp-Bárdos Tapolca
21:1, Batsányi-Tapolca 11:5, Tatay Badacsonytomaj 8:5.
Németh László

Fotó: Iskola

A nemesgulácsi iskola csapatait is vendégül látva, 8 állomáson tanulhattak tanulóink a megújuló energiaforrásokról, a
tudatos vásárlásról, az anyagok újrafelhasználásáról, a víztakarékosságról.
Természetesen a játék sem maradhatott el,
hiszen a tornatermet erre a pár órára játszótérré alakították, a tanulást így egészítve ki játékkal. Bízunk benne, hogy a mai
pazarló világban diákjaink is egy kicsit
tudatosabban néznek körül és használják
azokat a tárgyakat, vizet, energiát, amelyek
fontosak, hogy bolygónk, a Föld továbbra
is élhető maradjon.
Kissné Hajdu Gabriella
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A Jedlik Ányos matematika, illetve fizika verseny regionális döntőjén is remekül
teljesítettek tanulóink.
Tompos András (4. osztály) III., Németh
Bence (4.) IV., Benkő Alexandra (6.) I.,
Horváth Fanni (6.) III., Gosztola Anett
(8.) I. helyezést ért el. Benkő Alexandra
pedig bejutott az országos döntőbe.
Székelyné Burgyán Rita
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Folytatás az 1. oldalról...

„Akarsz-e fényt?”
Amely minket belülről is széttépni akar,
megosztani akar, az olcsó megoldások felé
hajszol, hogy azután kezeinket leengedve,
önmagunkat feladva és megtagadva a széteső élet, a hazug élet való világával szembesüljünk.
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Képesek vagyunk-e arra, hogy ma, amikor annyifelé tépettünk, amikor szétesik és
szétfolyni látszik a nemzeti ügy, akkor itt
és most hitet tegyünk küldetéstudatunkról,
meggyőződésünkről: Istennek volt és van
gondolata velünk, a magyar nemzettel itt a
csodálatos Kárpát-medencében! S ne csak
hitvallástétel legyen az ünnepi alkalom,
hanem új lelkesültség és új elköteleződés a
magyar haza építése, s persze a személyes
önépítés és az európai utakon is történő,
de magyar jövőépítés programjának vállalása is. A magyar értékeket megvalósító
programjaink továbbvitele, mely csak a
szellem, lélek és szociális biztonság harmóniájában valósítható meg.
Tisztelt Emlékezők!
Az embernek óriási képessége van arra,
hogy ne lássa meg, amit nem akar meglátni és ne hallja meg, amit nem akar meghallani. Rá kell venni az embereket, egymást,
hogy látva lássunk, és hallva halljunk.
Mi is egy szép, élhető Magyarországot
szeretnénk építeni, hasonlóan 48-as elődeinkhez! Ennek a Magyarországnak az ideája hitem szerint nem örökös, állandó reformkísérletekből áll, hanem természetes építkezésből. Egyszerű, világos és értékalapú jövőképből! Melyben a szellem és a gazdaság,
a lélek és anyagi javak együttes építéséből növekedik a nemzet és a társadalom jövendője.
Olyan hazát kell teremtenünk, amelyet
nem istenítünk, ám amely Isten segítségével képes lesz felemelt fővel, egyenes
derékkal helytállni. Mi látszólag a világtól
elzárva, a magunk dolgaival körbebástyázva élünk itt a Balaton partján. Ám éreznünk kell, a legkisebb búzaszemre is szükség van ahhoz, hogy a nagy búzamező jó
termést hozzon. Igen, rajtunk is múlik a
haza jövője. Ez a Magyarország azonban,
csak a '48-as eszmék alapján álló nemzeti
szuverenitás elvének és a nemzeti érdekek
következetes érvényesítésével, illetve a polgári jogok, az emberi méltóság, a közjó és
az erkölcs mélységes tiszteletével és megélésével jöhet létre. Kívánom, hogy ezért
legyünk képesek harcolni, éljen bennünk a
nemzet szabadságának őrlángja, s kívánom,
hogy kicsiny településünkön is legyen igény
a nagy eszmék befogadására, melyekből
olyan csillag születhet, melynek fényessége
közös jövőnket mutatja. Úgy kell élnünk,
hogy ne csak a földre tekintsünk, hanem fel
a csillagokra is. A csillagok járása igazgatja
lépteinket, – mondta befejezésül Török
Péter képviselő – s úgy jó, ha életünk, gondolkodásunk léptékét is a tiszta fényű csillagok szabják meg és vigyázzák.
P.Zs.

Folytatás az 1. oldalról...

Kiálltak a turizmusért
Miklós Tamás révfülöpi polgármester –
ahogy erről részben több média is hírt
adott – elsőként vetette fel a közgyűlésen
és az előtte tartott elnökségi ülésen, hogy e
kezdeményezés megvalósulásának rendkívül rossz üzenete, és hatása lenne a balatoni turizmusra. De helytelennek és károsnak tartaná azt is, ha támogatnának egy
olyan kezdeményezést, amely egy jövedelemmel nem rendelkező korosztályt vonna
adófizetői körbe.

Nőnapi köszöntő

Fotó: Kovács

Nyugdíjas révfülöpi hölgyek köszöntése
a Nemzetközi Nőnap alkalmával a Tóparti
Galériában

Hirdetmény

Fotó: -m-

Véleménye szerint a főleg családi és
iskolai kirándulás keretében érkező fiatalok új adófizetési terhelése (naponta akár
350-430 Ft/fő) ellehetetlenítené a magyar
családok balatoni üdülését, az ifjúsági
turizmusból élő balatoni vállalkozások
működését. E korosztályból fognak kikerülni a közeljövő balatoni üdülői, őket kell
idecsalogatni, nem pedig anyagi terhet róni
rájuk a mai amúgy is kedvezőtlen gazdasági helyzetben. Különösen vállalhatatlan ez
akkor, amikor oktatáspolitikai szinten a
középiskolásokat hazánk tájainak megismerésére akarják ösztönözni.
Arra a felvetésre, hogy az „ifjúsági” idegenforgalmi adó kivetése önkéntes lenne,
Miklós Tamás polgármester elmondta,
hogy a mai időkben egyre gyakrabban
hangzik el, hogy az önkormányzatoknak
adókivetési joguk van, és ha nem kapnak
intézményeik működéséhez elég állami
forrást, éljenek adószedési/emelési lehetőséggel. Ez tarthatatlan! Véleménye szerint
a Balatoni Szövetség küldetése a Balatoni
turizmus fejlesztése és annak elősegítése,
hogy a fiatalok minél nagyobb számban
jussanak el a Balatonhoz, és legyenek
később a jövőben pénzköltő vendégek.
Hasonló véleményt fogalmazott meg
Szalóky Jenő, Gyenesdiás korábbi polgármestere, Hidvégi József fonyódi polgármester, Koncz Imre Balatonakali polgármestere is. A felvetés támogatói és az ellenzők is
nyomós érveket sorakoztattak fel, végül 10
igen és 8 nem szavazattal a siófoki kezdeményezés támogatása mellett döntött a
szövetség közgyűlése.
-m3

Révfülöp Nagyközség Polgármestere tájékoztatja a község lakosságát, hogy a 8/2002.
(VI.24.) ör. számú rendelet alapján
„Révfülöp Díszpolgára” cím, valamint
„Villa Filip Érdemrend” kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzati képviselő-testület tagjai, bizottságai, tisztségviselői, önkormányzati fenntartású intézmények vezetői, a helyben működő civil szervezetek képviselői, egyházak
testületei.
A javaslatot a nagyközség polgármesteréhez kell benyújtani 2012. április 30-ig.

Takarító-hivatalsegéd
Révfülöp Nagyközség Polgármesteri Hivatal jegyzője takarító-hivatalsegéd munkakörbe határozott időre 2012. december 31ig munkájára igényes, megbízható munkatársat keres.
A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: a Polgármesteri Hivatal rendszeres
takarítása, rendezvények, tárgyalások, ülések előtti terem rendek kialakítása, annak
előkészítése; - hivatal postázási feladatainak
ellátása; szükség esetén személyes kézbesítés stb. munkaköri leírás szerint.
A jelentkezéshez csatolni szükséges: kézzel írt rövid önéletrajz. A munkakörhöz
jelentkezési feltétel: - büntetlen előélet.
A sikeres felvételt követően erkölcsi bizonyítványt csatolni szükséges. A jelentkezéseket írásban 2012. április 12-ig várjuk a
Polgármesteri Hivatal jegyzőjének címezve.
(Révfülöp, Villa Filip tér 8.)
A jelentkezések elbírálása 2012. április
18-ig történik. A munkakör 2012. április 23tól tölthető be.

Rókacsapda igénylése

A településen nagyszámban megjelenő rókák befogására Önkormányzatunk rókacsapdákat vásárolt. Igény esetén a rókacsapdákat a lakosság rendelkezésére bocsátjuk 1-1
hét időtartamra, a jelentkezés sorrendjében. Az igényeket Kondor Géza településgazdálkodási csoportvezetőnél kérjük jelezni a 06-20/962-5582 telefonszámon.
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Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért!
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyolcadik
alkalommal tartja meg hagyományos
országos szemétgyűjtő akcióját 2012. április 23-án. A Föld Napja alkalmából szervezett eseményre ismét több ezer önkéntes
jelentkezését várja a társaság, az általa
üzemeltetett 30 ezer kilométeres közúthálózat és környezetének megtisztítására. A
rendezvény az elmúlt öt évben az ország
legtöbb önkéntest megmozgató környezetvédelmi mozgalmává nőtte ki magát.
A Közútkezelő egész évben végzett út
menti szemétszállítási munkáját az utóbbi
időben sajnos szélmalomharc jellemzi, az
illegális szemétlerakók nap mint nap szaporodnak. A társaság évente egy kisebb
megyeszékhely éves kommunális hulladékának megfelelő mennyiségű szemetet
gyűjt össze az általa üzemeltetett utak mel-

lől. Ebben a küzdelemben szeretne a cég
szemléletváltozást elérni. Az eddigi akciók
sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy
az elmúlt hét alkalommal mintegy 270 ezer
önkéntes csaknem 40 ezer köbméternyi
szemetet gyűjtött össze országszerte.
Szemétgyűjtési akcióink célja, hogy a fiatalabb generációnak is természetessé váljon a környezet megóvása. Az akció megszervezésével a társaság hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az a több ezer - többségében
– fiatalember, akik részt vesznek a szemétgyűjtésben, később jobban odafigyeljenek
szűkebb és tágabb környezetük megóvására. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. éppen
ezért várja az egyénileg és csoportosan
jelentkezőket, egyúttal számítunk az
önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák
és baráti társaságok csatlakozására is.

Kiss Zoltán: 10 éve történt!
Repül az idő. Valószínűleg sokan emlékeznek a tíz évvel
ezelőtti képviselőtestületi ülésekre,
amelyeken szinte
megszokottá vált az
akkori polgármester és a kisgazda ellenzéki képviselő
közötti kíméletlen
viharos szóváltás.
Akkor történt, hogy a képviselő oly sokszor kifogásolta a révfülöpi fiatalok sanyarú helyzetét, hogy végül megbízták, írja le
és terjessze be megoldási javaslatát.
(Tipikus hatalmi módszer a sokat okvetetlenkedők elhallgattatására, ami azonban
nem egészen sikerült.) A magam részéről
figyelemmel kísérve az eseményeket, már
közben az a véleményem alakult ki, hogy
azok az általános elképzelések, melyek szerint a fiatalok számára a közvetlen lakásjuttatás lenne a megoldás, hibás, mert a
gazdasági helyzet miatt lehetetlen. Ettől
függetlenül azonban a probléma fennáll, s
mint feladat meglehetősen „embertpróbáló”. Ezért amikor a képviselő úr, ismerve
érdeklődésemet és a közreműködésemet
kérte, szívesen elfogadtam. A közös munkánkról annyit, hogy sem nélkülem, sem a
képviselő úr nélkül nem készült volna el
„A révfülöpi fiatalok (és idősebbek) helyzetének javítása” című koncepció.
A képviselői indítványként benyújtott
koncepció napirendre vételét a képviselőtestület indokolás és vita nélkül, akkor és a
későbbiekben mindig leszavazta. Valamiről dönteni, annak a valaminek az ismerete nélkül nem ajánlatos. Egy település
fejlesztésével összefüggő koncepció esetében pedig különösen fontos lett volna,
hogy a helyi családok, fiatalok és idősebbek alaposan megismerjék és véleményezzék. Ezt, az akkori testület elmulasztotta,

az utána következők pedig, bár indokolt
lett volna, de nem éltek a lehetőséggel. A
gond azért maradt, amit bizonyít, hogy a
jelenlegi vezetés is évek óta próbálkozik
ilyen-olyan stratégia, koncepció kidolgoztatásával. S itt van a kutya elásva. A kidolgoztatással. Sajnos, Révfülöp vezetői két
évtizeden keresztül a fejlesztési feladatok,
koncepciók kidolgozását és megvalósítását
csak exogén módon, tehát alapvetően
külső segítséggel és szakértőkkel képzelték
el, ami zsákutca, amit kifizetett, de soha
meg nem valósuló megbízások is alátámasztanak. A megoldás pedig nem is
annyira bonyolult. A fejlesztési problémákat ott kell megoldani, ahol felmerül, azokkal, akik ott élnek, érdekeltek és jól ismerik a helyi körülményeket. Röviden, célravezető és gazdaságos települési fejlesztés
alapvetően csak endogén módszerekkel
lehetséges, teljesen nem kizárva, de alaposan meggondolva és szigorúan ellenőrizve
a külső közreműködést. Ez a vidékfejlesztés helyes módszere. A több mint két éve
újjászervezett Révfülöpi Képek, a múlthoz
képest határozott fejlődést mutat. Bár a
Főszerkesztő közéleti fórum megteremtésére irányuló törekvése még nem eléggé
sikeres, de ez nem rajta, hanem az olvasókon és a cikkírókon múlik. A Főszerkesztő
ezért örömmel fogadta, hogy korrekt információk és dokumentumok alapján, kevésbé ismert, de aktuális témák és javaslatok
Révfülöpi Képekben történő megjelenését
igyekszem elősegíteni.
A magam részéről elsőként „A révfülöpi
fiatalok (és idősebbek) helyzetének javítása„ c. képviselői indítványt javasoltam folytatásokban közölni a Révfülöpi Képekben
azzal a céllal, hogy az olvasók megismerjék
és eldönthessék, indokolt volt-e a róluk
szóló, társadalmi munkában nekik készült
koncepció mellőzése 10 éven keresztül,
illetve van-e még aktualitása.
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A társaság szemétgyűjtési akciója az
ország legtöbb önkéntest megmozgató környezetvédelmi eseményévé nőtte ki magát.
Ez reményt ad arra, hogy a következő generációk a mainál jobban megbecsüljék az
utak környezetének állapotát.
Reményeink szerint, aki egyszer aktívan
részt vesz a szeméthegyek felszámolásában,
az biztosan nem válik megrögzött szemetelővé.
A közútkezelő főszervezőként, az esemény gazdájaként minden csatlakozó számára térítés nélkül biztosít kesztyűt és láthatósági mellényt, valamint gondoskodik
az összegyűjtött hulladék elszállításáról is.
Az utak menti szemétszedéshez a cég szakmai felügyeletet biztosít, szükség esetén
ideiglenes forgalomkorlátozást vezet be.
MKN

Előszó helyett
Hosszú utat futott be Gángó István és Kiss
Zoltán a fiatalok és idősek helyzetének
javítására vonatkozó terve. A következő oldalakon olvashatják a koncepciót, melyet
a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke így
véleményezett:
Gángó István önkormányzati
képviselő úr részére
Tisztelt Képviselő Úr!
Ezúton szeretném megköszönni, hogy a
képviselőtestület 2002. június 24-ére tervezett ülésére készített „A révfülöpi fiatalok
(és idősebbek) helyzetének javítása" tárgyú
koncepcionális javaslatot tájékoztatás céljából megküldte.
A képviselői indítvány a maga műfajában úttörő és támogatandó minden település részéről, amelyek hasonló problémákkal küzdenek. A jövő generációja szempontjából rendkívül indokolt a lakosság
öregedési folyamatának ilyen irányú kezelése, amely egyben területfejlesztési céllal
is párosul. A fiatalok helyben tartása és
helyzetük javítása nemcsak Révfülöp fejlődéséhez járul hozzá, hanem a Balaton
Régió komplex fejlesztésének is alapját
képezi. A 2002-2006 közötti időszakra
vonatkozó és a múlt év decemberében
elfogadott Balaton Régió Stratégiai
Fejlesztési Programja intézkedései között
szerepelnek a szóban forgó koncepcionális
javaslatban megfogalmazott azon középés hosszú távú folyamatok, amelyek összehangolt fejlesztésével lehet eredményt
elérni. Természetesen a település adottságait, a lakosság igényeit és az optimális
lehetőségeket mindig szem előtt kell tartani ezen fejlesztések megvalósításánál.
A Balaton Fejlesztési Tanács Elnökeként
támogatom a kezdeményezést és a munkához kitartást és jó eredményeket kívánok.
Siófok, 2002. június 21.
Üdvözlettel: dr. Bóka István elnök
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A révfülöpi fiatalok (és idősebbek) helyzetének javítása
1. Bevezetés
Révfülöp Képviselő-testülete az elmúlt
időszakban néhányszor már foglalkozott a
révfülöpi állandó lakos fiatalok helyzetével, életkörülményeivel, lehetőségeivel.
Általában egyetértés alakult ki abban a
tekintetben, hogy a jelenlegi helyi körülmények nem kedveznek a fiataloknak a
községben való maradásához, ezért időszerűvé vált ennek a problémának mélyebb
feltárása.
Az előzetes megbeszélések eredményeképpen a 2002. február 25-i testületi ülésen
megállapodás született, hogy a fenti témában, koncepcionális javaslat formájában, képviselői indítvány előterjesztésére kerül sor.
A koncepció kidolgozása azért is vált
szükségessé, mert az eddigi elképzelésekben kiemelten a fiatalok lakáshoz juttatását helyezték előtérbe, feltételezve ezzel a
helyben tartás megoldhatóságát. Ma már
egyértelmű, és az eddigi tapasztalatok
bizonyítják, hogy ennek a rendkívül fontos
problémának nem ez az első és egyetlen
kritériuma, nem megoldás a lakásszerzés
töredék összegű támogatása, sokkal inkább
a település folyamatos, sokirányú fejlesztésének függvényében lehet a fiatalok helyzetén javítani.
A koncepció ezért a településfejlesztés
pozitív és elkerülendő negatív tendenciáinak vizsgálatát fontosnak tartva, keresi
azokat az összefüggéseket, amelyek a fiatalok életvitelére hatással bírnak.
Remélhetőleg a képviselői indítvány alkalmas lesz ennek a rendkívül fontos problémának széleskörű megvitatására, s az érdekelteket megnyerve elindítja azt az önkormányzat által irányított fejlesztési folyamatot, amely az állam ifjúságpolitikai támogatását is figyelembe véve lehetőséget
teremt, hogy a fiatalok reális célként tűzhessék ki a Révfülöpön történő életvitelüket.
A téma vizsgálatánál figyelembeveendő
szempontként szerepel, hogy az adott környezetben élő emberek közösségében, csecsemőkortól időskorig - mindenkinek
helye van, s bizonyos időnkénti prioritások
ellenére, egyik korosztály kiemelése, támogatása sem történhet a többiek rovására.
A jövő szempontjából rendkívüli jelentőséggel bíró cél elérése gondos előkészítést,
folyamatos munkát és komoly összefogást
igényel a helyi polgárok, a vállalkozók, az
üdülőtulajdonosok, az Önkormányzat és a
civil szervezetek között, de együttműködést lenne célszerű kialakítani e feladat
megoldása kapcsán a Káli medence többi
településének, témában érdekelt szervezeteivel, polgáraival is.
Az előzőekből kiindulva a koncepció fő
elve az, hogy a fiatalok helyzetén javítani
csak településfejlesztési stratégia keretében lehetséges. A koncepció ezért ennek a
stratégiának a megfontolásához, kidolgozásához is próbál gondolatokat, javaslato-

kat felvetni.
2. Probléma-áttekintés
A fiatalok 18 éves koráig a helyben
maradás problémája még nem igen jelent
gondot, hiszen a szülők, a család általában
biztos hátteret nyújt. Ebben az időszakban
a helyi általános iskolának, majd az egyre
bővülő középiskolai tanulási lehetőségeknek abban van fontos szerepe, hagy milyen
irányba orientálják a fiatalokat és ezek a
törekvések összhangban vannak-e Révfülöp potencionális fejlesztésével, és a várható foglalkoztatási igényekkel.
A fiatalok jelentős részénél a középiskola befejezését követően azonnal jelentkezik a pályaválasztás problémája, míg egy
másik részüknél a 4 - 5 éves felsőfokú képzés után merül fel a munkahelyválasztás,
munkavállalás meglehetősen nehéz kérdése. Eléggé nyilvánvalónak látszik, ha
Révfülöpön a fiatalokat helyben tartani
szándékozó program elkészítése szükséges,
akkor ebben a programban – már az általános iskolától kezdve – kiemelt fontosságot
kell kapnia a családokban lévő fiatalok
tanulási, képzési felkészítésének és támogatásának, s ezzel párhuzamosan Révfülöpön a munkahely lehetőségek kihasználását, bővítését és a településfejlesztést
szolgáló intézkedéseknek.
Mindez ideig a probléma leszűkítve és
inkább úgy merült fel, hogy miképpen
lehetne a fiatalokat adott helyzetekben
segíteni lakás megszerzésében. A fiatalok
lakásszerzésében egyébként az állam is
igyekszik valamilyen módon segítséget
nyújtani, de sem ez, sem az Önkormányzat
erre a célra tervezett pénzügyi támogatása
önmagában nem oldja meg egy adott településen a helyben maradás illetve helyben
tartás problémáját.
A fiatalok helyzetének javítása - a rövid
áttekintés alapján is megállapítható rendkívül összetett, komplex probléma, amelynek összefüggései, kapcsolódásai még nem
eléggé nyilvánvalóak, s így annak rendszere is kiforratlan.
Ennek az igen fontos és időszerű témának a megoldása gondos előkészítő, szervező munkát igényel, amelynek első kezdő
lépésének tekinthető az elkészült és széleskörű megvitatásra ajánlott koncepcionális
javaslat.
A koncepció új megközelítéssel tárgyalja
a fiatalok helyzetének lehetséges javítását
olyan értelemben, hogy a problémát komplex rendszernek tekinti és a megvalósítás
előfeltételeként kezeli a kapcsolódó részrendszerek összefüggéseinek vizsgálatát és
az erre alapozott fejlesztéseket.
A fiatalok helyzetének javítása közvetlenül kapcsolódik Révfülöp kiemelt üdülőhely fejlődéséhez, ezért érdemi eredmény
csak közép és hosszú távon a következő
folyamatok összehangolt fejlesztésével
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lehet elérni:
- a tanulás, képzés, pályaválasztás,
- foglalkoztatási politika, munkahely biztosítás,
- családalapítás, új otthon megteremtése,
- települési infrastruktúra fejlesztése,
- a település kulturális, sport és szórakozási lehetőségeinek bővítése,
- vendég-, és idegenforgalom fejlesztése,
- kereskedelem, szolgáltatások fejlesztése,
- új vállalkozások fejlesztése,
- a közélet és a kommunikáció fejlesztése,
stb.
A fiatalok helyzete tehát csak úgy javítható, ha a fejlődés általános, kihat a környezetre és az ott élőkre egyaránt, s az üdülési szolgáltatások köre, minősége és forgalma, továbbá az új vállalkozások köre
jelentősen növekszik.
A koncepció ezért a fiatalok helyzetét
komplex módon, a település egész fejlesztésével összefüggésben igyekszik tárgyalni,
javaslatokat ad a megoldásukra, s felvázolja azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy fokozatos bővítéssel, a
kiépítésre ajánlott rendszer folyamatosan
és hatékonyan működjön.
3. A jelenlegi helyzet és értékelése
3.1 Szociális és környezeti helyzetkép
Révfülöpön jelen idő szerint olyan szociológiai felmérés és dokumentáció, amely
mutatná, hogy az összlakosságon belül a
családok helyzete és különböző fontos
ismérvek szerinti megoszlása milyen,
továbbá milyen kedvező vagy kedvezőtlen
tendenciák léteznek illetőleg várhatók,
még nem készült.
Általában megállapítható, hogy bizonyos
döntéseknél sokszor hiányoznak nélkülözhetetlen információk, ezért a fiatalok érdekében tervezett támogatás és fejlesztés is,
történjék bármilyen irányból és jó szándékkal, konkrét esetekben nem biztos, hogy
kellően hatékony lenne és a közös, távlatilag is elfogadható érdekeknek is megfelel.
Ennek a feltételezésnek az értelmében
leszögezhető, hogy gondos szociológiai felmérés és annak folyamatosan aktualizált
információi nélkül a fiatalok problémáival
érdemben foglalkozni, de jól megoldani
semmiképpen nem lehetséges.
A szociális helyzetkép teljessé tétele
érdekében a felmérést mindenképpen célszerű kiterjeszteni a révfülöpi üdülőtulajdonos polgárokra is. El kell fogadni mindenkinek azt a fontos körülményt, hogy
Révfülöp üdülőhelyi jellegét, továbbfejlődésének gazdasági, társadalmi előfeltételeit jelentős részben az üdülőtulajdonosok
(potenciális helyi lakosok) biztosítják, s a
velük való együttműködés segítheti az
állandó lakosok életszínvonalának, s ezen
belül a fiatalok helyzetének javítását.
A távlati fejlesztési célok tervezése,
ennek keretében a fiatalok helyzetének
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aktuális javítása is, szorosan összefügg a
település kulturális, gazdasági, kereskedelmi, szolgáltatási, vendég-, és turistaforgalmi ágazatainak alakulásával. Ezeknek a
területeknek az áttekintése, a tendenciák
vizsgálata és prognosztizálása kiinduló
alapját képezheti nemcsak a fiatalokkal
kapcsolatos támogatási elképzeléseknek,
hanem szolgálhatja Révfülöp település fejlesztésének változatos céljait is. Ezért a
javasolt szociológiai felmérés mellett, egyidejűleg célszerű lenne a sokoldalú igényeket kiszolgáló információs rendszernek a
megalapozása, majd folyamatos működtetése és rendszeres aktualizálása.
3.2 Lakáshelyzet
A családok és a fiatalok lakáshelyzetéről,
de legfőképpen terveikről és lehetőségeikről nem állnak rendelkezésre megbízható
kiinduló adatok. Az előző pontban említett
szociológiai felmérés keretében ez a kérdés
is tisztázásra szorul.
A családok körében vizsgált tervek és
fejlesztési elképzelések ismerete mellett,
fontos lenne az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok és beépíthető területek
számbavétele és - az átfogó stratégia keretében - a fiatalok érdekében történő hasznosítás módozatainak kidolgozása.
3.3 Munkahely körülmények
Révfülöpön jelenleg az állandó munkahelyek száma meglehetősen kevés és így a
fiatalok részére az elhelyezkedés helyben
szinte megoldhatatlan probléma. A kérdés
megoldására bizonyos önkormányzati
elképzelések születtek, de koncepció vagy
terv ez idáig nem készült, s még a meglévő
lehetőségek kihasználásának koordinációjára sem került sor.
Az a felismerés viszont már kezd elfogadottá válni, hogy a fiatalok helyzetének
javítása és életük Révfülöphöz kapcsolásának kiinduló alapfeltétele a tisztességes
megélhetést garantáló munkahelyek biztosítása lenne, ami számukra egyúttal már a
saját otthon megteremtésének realitását is
jelentené.
3.4 Fejlődési tendenciák
A kérdés tárgyalása előtt meg kell ismerni és számolni kell azokkal a jellemző pozitív és negatív tendenciákkal, folyamatokkal, amelyek Révfülöpön, hasonlóan a
Balatoni Régió településeihez, fellelhetők.
A pozitív és negatív folyamatoknak
egyértelműen - így vagy úgy, közvetve vagy
közvetlenül - hatása van a fiatalok helyzetére is, ezért vizsgálatuk, objektív elemzésük, majd koordinált cselekvési program
készítése a kedvezőbb állapot elérésére
elengedhetetlen.
3.4.1 A pozitív tendenciák
• A helyi polgárok és üdülőtulajdonosok
törekvései a saját közvetlen környezetük kulturált fejlesztésére.
• Külföldi állampolgárok ingatlanvásárlása és igényes építkezései.
• Külföldön élő magyarok ingatlanvásárlása, építkezése, gyakran azzal a szándékkal, hogy több időt töltsenek

Magyarországon, illetve sokan a végleges hazatelepülést fontolgatják.
• Folyamatos önkormányzati törekvések
az infrastrukturális beruházásokra,
amelyek erősítik a régió és Révfülöp
általános fejlődési feltételeit és növelik
vonzerejét.
• A fejlettebb infrastruktúra, amely növeli
az üdülőtulajdonosok révfülöpi tartózkodásának időtartamát, várható a szezon
korábbi kezdése és későbbi befejezése,
sőt, prognosztizálhatná az állandó lakosok számának fokozatos emelkedése is.
• Révfülöp már meglévő és potencionális
adottságai, kedvezően fejleszthető üdülőhelyi feltételei előrevetítik, hogy perspektívában a szűkebb régiónak valóságos központjává válik.
• Bizonyos nézetekkel ellentétben, teljes
mértékben pozitívnak kell tekinteni az
un. elöregedési folyamatot, mert ez egyrészt az átlagéletkor kívánatos emelkedésére mutat rá, másrészt teljesen természetes, hogy sokan egy élet munkája
után elérve bizonyos életszínvonalat,
idősebb korban az egészséges, nyugodtabb környezetet keresik és találják meg
a Balatoni Régió településein, így
Révfülöpön is.
• A probléma tehát nem az, hogy nő az
idősek száma, hanem az, ha az adott
helyen kevés a fiatal. Fiatalnak lenni
pedig mindig és mindenhol jó, ha adottak a megfelelő életkörülmények, a
munka és a színvonalas kulturális, sport
és szórakozási lehetőségek.
• Különböző profilú civil szervezetek alakulása, működésük erősödése.
• A település üdülőhelyi jellegének folyamatos erősödése, az igényesség és minőség fokozatos térnyerése az élet minden
területén.
• Színvonalas programok és rendezvények szervezése egész éven át, amelyekhez az intézmények (Evangélikus
Oktató Központ, Iskola, Önkormányzat, civil szervezetek) és a polgárok igyekeznek segítséget nyújtani.
• Nehéz eldönteni: pozitív vagy negatív
jellegét annak a tendenciának, mely
abban jelentkezik, hogy a lerövidült szezonban meglehetősen alacsony szinten
általában stagnál a helyi polgároknál
töltött vendégnapok száma, míg az üdülők és üdülőtulajdonosok vendégforgalma az elő- és utószezonban is lassan
növekszik.
3.4.2 A negatív tendenciák
• A helyi lakosok és az üdülőtulajdonosok
egymásrautaltságát, közös érdekeltségét
Révfülöp továbbfejlődésében egyesek
még nem ismerik fel, az üdülötulajdonosok helyi társadalmi közreműködését
feleslegesnek tartják, gerjesztve ezzel
teljesen értelmetlen feszültségeket és
fékezve a továbbfejlődést.
• A gyengébb anyagi háttérrel rendelkező
családokban a fiatalok esélye saját otthon alapítására ez időszerint meglehe6

tősen reménytelen.
• A szezonban a külföldiekhez méretezett
kereskedelmi és szolgáltatási árszínvonal, amely 10-40%-kal magasabb, mint a
városokban, egész évben marad a kialakult szinten. Ez a gyakorlat főképpen az
átlag alatti jövedelemmel rendelkező
helyi polgárokat sújtja méltánytalanul.
• Régiós viszonylatban a különféle szakmunka-, segédmunka- és szolgáltatási
kapacitás tavasztól - őszig, s főképpen a
szezonban, nincs összhangban az igényekkel, ezért a vállalási árak irreálisan
magasak, a külföldiek és a magasabb
jövedelmű üdülőtulajdonosok fizetőképességéhez igazodnak.
• Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokból - az utóbbi évek eladásai nyomán -meglehetősen kevés maradt. A
természetvédelmi és önkormányzati
vagyon szempontból értékes területek,
ingatlanok elidegenítése a továbbiakban
nem javasolható, míg az e körön kívül
eső ingatlanok – megalapozott koncepció nélküli – hasznosítása - tovább rontaná a családokban felnövekvő ifjúság
helyben történő otthonalapítási esélyeit.
• A kedvezőtlen tapasztalatok alapján a
polgárok általában nem értenek egyet
az építési ügyek lassú és rendkívül
bürokratikus kezelésével, melyet a nem
helyben történő ügyintézési gyakorlat
eredményezett.
• Sajnálatos, ha nem is nagy számban, de
ingatlaneladás és elvándorlás tapasztalható a tősgyökeres révfülöpiek, illetve
családtagjaik köréből is.
• Nem látszik indokoltnak, hogy a
Révfülöpön lévő munkahelyek jelentős
részében nem helyi lakosok dolgoznak.
• A települések infrastrukturális fejlesztése szakirányonként és komplexitásában
nélkülözi a megfelelő előkészítést, koordinációt és ellenőrzést. Szakmai hibák
tapasztalhatók, a munkák befejezése
rendszeresen késik, gyakoriak a minőségi hibák. Következésképpen a ráfordítások a tervezettnél magasabbak és mindezeken felül a polgárok az indokoltnál
jóval több kényelmetlenséget szenvednek el és anyagi hozzájárulásuk mértéke
esetenként vitatható.
• Révfülöp egyes részein a kötelező közfeladatok ellátásában elmaradás tapasztalható. Bizonyos önkormányzati döntések és határozatok végrehajtása nem következetes, az ellenőrzés hiányos, a szankcionálás nem működik megfelelően.
• A helyi lakosság, az üdülőtulajdonosok
és az Önkormányzat együttműködése
nem mentes a problémáktól. A problémák megoldásához az évi kétszeri közmeghallgatás és a jelenlegi kommunikáció rendszere – a tapasztalatok szerint
nem elegendő.
• A képviselő-testület demokratikusnak
deklarált döntései egyes esetekben – a
háttér információk nélkül – nem eléggé
meggyőzőek, a nyilvános, kábeltelevízió
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által közvetített testületi üléseken a
napirendi témák nem megfelelő magyarázata általában hiányzik, ezért akik
nem tudják követni a képviselő-testületi
üléseken történteket, azok lassan közömbössé válnak a közügyekkel szemben, azok viszont, akik fogékonyabbak
lennének a közélet eseményei iránt, az
érdemi tájékoztatás elmaradása miatt,
időnként joggal elégedetlenkednek.
• A demokratikus alapelvekkel összeegyeztethetetlen, hogy törvényesen bejegyzett civil szervezet közéleti működését a képviselő-testület döntésével akadályozza, és alaptalan vádaskodásoknak
ad helyt.
• Nem kellően hatékony a révfülöpi
kábeltelevízió műsorszerkesztése. Az
egész évben nem változó információk
éjjel-nappal történő sugárzása nem
indokolt, ezzel szemben hiányosak és
lassú az aktuális információk közlése,
hiányoznak azok a műsorok, amelyek az
itt élő polgárok és üdülőtulajdonosok
életét teljesebbé tehetnék, s amelyekben ők is kifejthetnék nézeteiket a helyi
közügyekről és mindarról, ami számukra fontos.
• A polgárok fokozottabb bevonása lenne
célszerű a Révfülöpi Képek c. lap tartalmának aktuális, közérdekű és hasznos
információkkal történő rendszeres frissítéséhez, mellyel elérhető lenne a lap
gyakoribb megjelentetése is.
4. A megvalósítás koncepciója
4.1 Cél, főcél, célrendszer
A célt megközelítően már a koncepció
címe is tartalmazza: A révfülöpi fiatalok
(és idősebbek) helyzetének javítása.
Megközelítően azért, mert a lényege a
dolognak nem az, hogyan lehet esetlegesen
a fiatalokat lakásügyben direkt módon
támogatni, a gyakorlat bizonyítja, hogy ez
nem kellően hatékony, hanem jól szervezett és folyamatosan működő komplex fejlesztési rendszer keretei között kell elősegíteni a közösség, ezen belül a fiatalok
magasabb szinttű életvitelét.
A fő cél a magasabb prosperitás, a tiszta
és demokratikus közélet, minden helyi erőnek támogató összefogása, kellően átgondolt előkészítése – szervezés – ellenőrzés
minden feladat megoldása során, melynek
keretében a felnövekvő fiatalság is mindig
elérheti korosztályának megfelelő reális
céljait, és kialakulhat a településen élők
aktívabb, kedvezőbb összetétele.
A fő cél elérése állandó feladat, hosszú,
kitartó, folyamatos munkát igényel, amely
természetesen nem zárja ki aktuális esetekben a lehetséges konkrét támogatásokat. A
jelen koncepció szerint a fő célkitűzés egy
olyan célrendszernek fogható fel, amely
időről időre aktualizálható az elért eredmények függvényében, s amelyben a feladatok megoldásában mindig a két oldalról
(felülről és alulról) való megközelítése
dominál. Ez azt jelenti, hogy hosszabb

távú, koncepcionális fejlesztések mellett,
egyidejűleg mindig törekedni kell a rövidebb távon prioritást élvező, konkrét feladatok folyamatos megoldására.
4.2 A koncepció megvalósításának fázisai.
4.2. A koncepció.
A megvalósítás első kezdő lépésének
tekinthető a jelen koncepció elkészülte,
továbbiakban széleskörű és szakértői megvitatása, a kapcsolódó javaslatokkal, szükséges módosításokkal történő kiegészítése,
a megvalósításban érdekeltek egyetértő
nyilatkozatának megszerzése a koncepció
támogatásáról s végül a képviselő-testületi
jóváhagyása.
4.2.2 Információrendszer
Adatok és információk nélkül dönteni
egyet jelent a döntés kimenetelének teljes
bizonytalanságával. Nyilvánvaló, hogy az
előzőekben vázolt célrendszer működéséhez jól felépített adatbázison alapuló számítógépes nyilvántartó és információ-feldolgozó rendszert kell megszervezni,
amely gyakorlatilag bármikor képes a naprakész adatszolgáltatásokra.
A számítógépes rendszerszervezésnek
fontos alapelve az elemi alapadatok egyszeres rögzítése az adatbázisban és az igényeknek megfelelő többszöri feldolgozása.
Ez a helyes szervezési elv is indokolja, hogy
nem szabad külön-külön feldolgozó rendszereket kialakítani minden egyes megoldandó problémára, hanem élni kell és lehet
az integráció eszközeivel.
Az előkészítő szervezés kapcsán tisztázandó, hogy milyen input és output adatokra van szükség, melyek azok, amelyek már
meglévő adatbázisokból átvehetők, s
melyeket kell külön adatfelvételi felmérés
alapján biztosítani. Azt is meg kell vizsgálni, van-e olyan település, ahol hasonló felfogásban ezzel a témával már foglalkoztak
és milyen módszerekkel, milyen előrehaladást értek el.
Minden bizonnyal teljeskörű, külön szociológiai felmérés alapján lehet csak biztosítani család és személyenkénti bontásban
azokat az adatokat, amelyek a településfejlesztés különféle kérdéseinek megválaszolásához; döntéseihez szükségesek.
Az adatok másik nagy csoportja a különféle folyamatokat kísérő információk, amelyek ismerete és feldolgozása szintén elengedhetetlen a településfejlesztés különböző fázisaiban.
Az információ rendszer szervezése kapcsán ügyelni kell az adatvédelem előírt szabályaira, melyek bizonyos mértékig korlátozzák, nehezítik, főképpen a személyes
jellegű adatok esetében a megszerezhetőségüket, illetve felhasználhatóságukat.
A vázolt számítógépes rendszer, többfunkciós jellege, a településfejlesztés feladataiban történő széleskörű alkalmazási
lehetőségei alapján, inkluzív a koncepcionális javaslatban ismertetett elgondolásakkal, összefoglalóan „komplex településfej7

lesztési információs rendszernek” lenne
tekinthető.
4.2.3 Szakmai Állandó Bizottság
A koncepcionális javaslat megvalósításának nagyon komoly szakmai, személyi és
szervezeti feltételei lennének.
Az egész projekt önkormányzati beindítása és irányitása érdekében első teendő
egy állandó bizottság létrehozása, amelynek tagjai magasfokú gazdasági, szervezési,
műszaki, szociálpolitikai és ifjúságpolitikai
ismeretekkel rendelkeznek, s amely bizottság a munkáját folyamatosan végezné. 3-5
tagból álló speciális szakmai bizottság feladata lenne a koncepcióval összhangban,
folyamatosan a szükséges tervek készítése,
a fejlesztési munka előkészítése és szervezése, a feladatok kapcsán az ellenőrzés és
koordináció, valamint a 4.2.2 pontban tárgyalt „komplex településfejlesztési információsrendszer” létrehozása, működésének szervezése.
Tekintettel arra, hogy a speciális szakmai
összetételű állandó bizottság a képviselőtestület keretében nem hozható össze, felhívás és pályáztatás alapján lenne célszerű
a megfelelő megoldást megkeresni. Ennek
során már támaszkodni lehetne azokra a
Révfülöphöz vonzódó, magas szakképzettséggel rendelkező fiatalokra is, akik a
bizottságban munkahelyet kapva, munkájukkal elősegíthetik a fiatalok helyzetének a koncepcióban vázolt módon történő javítását.
Az állandó bizottság szervezeti hovatartozására többféle megoldás kínálkozik,
még az önálló társasági forma, pl. Kht. is
elképzelhető.
Ez az állandó bizottság lenne felelős kezdettől fogva a feladatok szervezéséért,
koordinálásáért és ellenőrzéséért, segítve
ezzel az Önkormányzat és a Képviselő-testület mindenkori településfejlesztési programjának megvalósítását.
A rendszer szakmai, személyi és anyagi
feltételeit önkormányzati kezdeményezéssel, az állami támogatás lehetőségeit
kihasználva, valamint a Révfülöphöz kötődő polgárok, közösségek, szervezetek, vállalkozók segítőkészségét és társadalmi közreműködését is igényelve lenne célszerű
megteremteni.
A sokoldalú, magas szintű szakmai
tudást és munkát, jelentős részben társadalmi munka formájában, az üdülőtulajdonosok ezres nagyságrendű, heterogén szakmai összetételű köre biztosítaná. Ez lenne
az a szakmai háttér, amelyre az állandó
bizottság munkája folyamán támaszkodhatna.
A jelenlegi adott közéleti szituációban
várható, hogy az állandó szakmai bizottság,
a fejlesztő tevékenység és az egész koncepció terve ellenzést fog kiváltani azok részéről, akik Révfülöp eddig elért fejlődését
kissé túlértékelik, nem érzékelik eléggé a
koncepcióban tárgyalt problémákat, s úgy
gondolják Révfülöpön nincs szükség új
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törekvésekre, kezdeményezésekre. Remélhetőleg a koncepciót kísérő érdemi szakmai konzultációk és vélemények nyomán
egyre nyilvánvalóbb lesz, hogy Révfülöpnek szüksége van hosszabb távú stratégiára, amely a település összes lényeges problémájára kijelöli a célravezető utat, s ebben
a koncepció gondolatai, ajánlásai, javaslatai mennyiben vehetők figyelembe.
Révfülöp eddigi látványos, jól publikált
fejlődése ellenére, a tények és a tapasztalatok alapján szükséges megjegyezni, hogy az
eredmények nem valamilyen koordinált,
tervszerű és hatékony munka nyomán születtek, inkább az adódó lehetőségek
jól-rosszul történő megragadása dominált.
Ebben döntően és elsősorban nem a helyi
vezetés hibáztatható, hanem a települések
támogatásának esetleges, kampányszerű
pénzügyi támogatási rendszerét és a Balatoni Régióban a műszaki-gazdasági tervezés és kivitelezés komplexitásának, koordinációjának fontosságát időben fel nem
ismerő fejlesztési politikát kell elmarasztalni.
A Balaton part településeinek és környékének főképpen az infrastrukturális fejlesztése fontos közügy, és továbbfejlesztése
ugyanis nem lehet az egyes önkormányzatok kizárólagos belügye, sokkal inkább
olyan fontos közügy, amelyben minden
érdekeltnek lehetnek feladatai, amelyeket
azonban az egész régió szintjén, de minimálisan „kistérségi” szinten koordináltan,
szakszerűen, az anyagi lehetőségeket hatékonyan felhasználva és ellenőrizve szabadna elvégezni. Ennek szakmai előfeltételeit
segítené helyi szinten az állandó bizottság,
a garancia és a biztos szakmai háttér pedig
a Révfülöphöz igen erősen kötődő helyi és
nem helyi polgárok köréből vállalkozó, jól
és magasan képzett szakemberek lennének.
4.3 A célok valóra váltása
A koncepcióban javasolt rendszer előkészítő szervezése, továbbá bizonyos személyi, anyagi és szervezeti feltételek biztosításán keresztül lehet eljutni a célok megvalósításának egy újszerű programjához. Újszerű olyan szempontból, hogy az összefogására, együttműködésére épít azon az alapon, hogy aki Révfülöpön lakik, dolgozik,
üdülőtulajdonos, vendég vagy vendéglátó
stb. valamennyien abban érdekeltek, hogy
nyugodt, kellemes, kulturált legyen a környezet, fejlett legyen az infrastruktúra,
minden feleljen meg a kiemelt üdülőhelyi
követelményeknek és mindenki lehetőség
szerint jól éljen és jól érezze magát ezen a
településen.
A program fő területei
4.3.1. Iskolai évek
A fiatalok életében az iskolaévek jelentősége rendkívüli. Ez azaz időszak, amikor
a segítségnyújtás, a támogatás különféle
közvetlen és közvetett formáinak megvalósítása nem okoz megoldhatatlan feladatot.
A települési általános iskolában az oktatás

magas színvonala, a korszerű oktatótermek
és oktatástechnikai eszközök biztosítása
ugyan komoly anyagi ráfordításokat igényel, de ez a „beruházás” biztos befektetés,
a jövő garanciája, amit minden időszakban,
minden önkormányzatnak meg kell tennie.
A magas oktatási színvonal mellett az
általános iskolában nagy gondot kell fordítaní az egészséges életmódra nevelésre, a
rendszeres sportolásra, s a különféle szakköri foglalkozásokon keresztül is helyes és
hasznos irányokba kell terelni a fiatalok
érdeklődését.
A cél az, hogy a révfülöpi fiatalok a
további tanulmányaikat közép-, majd felsőfokon jól képzetten, egészségesen és egészséges szellemben kezdjék el, sikeresen
fejezzék be, s mindeközben lehetőleg érezzék, hogy Révfülöpön a családon kívül is
minden visszavárja őket. Ezeket az alapokat megadva lehet remélni, hogy a révfülöpi fiatalok további életpályája sikeres lesz,
Révfülöphöz fognak kötődni.
4.3.2 Munkahelyteremtés
A munkahelyteremtés kérdésében a
Koncepció abból a tényből indul ki, hogy a
Balaton Régióban
- az üdülés, a turista-, a vendég-, és idegenfogalom a domináns,
- speciális szolgáltatási igények jelentkeznek,
- komoly jelentősége van a szezon időtartamának,
- a munkahelyek döntő része közvetlenül
vagy közvetve összefügg a szolgáltatásokkal,
- rendkívüli módon növekszik az igény
minden téren a magas színvonalra és a
kiváló minőségre, de emellett bizonyos
tömegigények is jelentkeznek,
- jelentős a szezonális, a fekete-, és szürkemunka foglalkoztatás aránya.
A munkahely és munkaerő szempontjából a jelenlegi helyzet nem megfelelő.
Egyértelmű EU követelmény ugyanis a
legális munka, a legális foglalkoztatás. Az
eddigiekben a legnagyobb problémát jelentette a szezonális körülmények között; a
megfelelő számú, állandó foglalkoztatással
járó, legális munkahely biztosítása. Ezt sajnos eddig a Balaton Régióban, de
Révfülöpön sem sikerült megoldani, melynek következményeképpen - nem teljesen
indokoltan - munkanélküliek, leszázalékoltak, segélyezettek nagy száma él a településeken, akik a rövid ideig tartó, gyengén
fizető legális munkalehetőségeket érthető
módon nem használják ki, hanem sokan
inkább az alkalmi fekete-szürke munkával
egészítik ki ilyen-olyan jövedelmüket.
A helyzet tehát meglehetősen bonyolult,
de mindenképpen keresni kell a megfelelő
foglalkoztatás-politikai megoldást. A cél,
minél nagyobb számban olyan legális munkahelyek biztosítása, amelyek értelmet
adnak a munkavállalásra fiatalnak és nem
fiatalnak egyaránt, tehát mindenkinek, aki
tudna és akar dolgozni.
A munkahelyek létesítése elsősorban
8

nem képviselő-testületi közvetlen döntés
kérdése, hanem közvetett módon a
Balaton Régió fő profiljának, a vendég- és
idegenforgalom fejlesztésétől, s ami legalább olyan fontos, az üdülőtulajdonosok
jogainak, helyzetének elismertségétől, rendezésétől és segítésétől függ. Ennek intézményes megoldása valószínűleg valamikor
napirendre kerül, de a településeken, így
Révfülöpön nem kellene megvárni a központi szabályozásokat, hanem öntevékeny
módon, minden ésszerű és a település,
valamint a fiatalok szempontjából hasznos
lépést érdemes lenne megtenni. Valakinek,
elsőnek is kell lenni, s tudvalévő, hogy a
kezdeményezés már fél sikert jelent.
Érdemes lenne például a fiatalokat már
diákkorukban a munka világával gyakorlatban is megismertetni valamelyik megbízható diákmunka szervező társasággal való
együttműködés keretében.
Új munkahelyek szervezése elsősorban
új lehetőségek, vállalkozások bevezetésével érhető el, melyeknél nem mindig a nyereségorientáltság lenne a döntő, hanem a
fejlődés serkentése.
Ilyen régi-új lehetőségek:
- szezon időtartamának növelése, az előés utószezon jobb, intenzívebb kihasználásával,
- a hazai és külföldi nyugdíjasok, fiatal
házasok kedvezményes üdülése,
- tavaszi-őszi gyermek és ifjúsági tanulmányi táborok szervezése,
- a posztgraduális továbbképzés keretében normál és intenzív nyelvi, számítástechnikai és egyéb tanfolyamok szervezése
- sportolói edzőtáborok szervezése,
- konferenciák, vállalati összejövetelek,
rendezvények szervezése,
- vitorlás hajók tárolása októbertől áprilisig, ez idő alatt kisebb javítások, festés
stb. elvégzése.
Külön kell foglalkozni a turizmusban
rejlő újszerű lehetőségekkel, amelyek megfelelő propagandával és szervezéssel jelentősen növelhetnék a szezon időtartamát és
a vendégnapok számát, és természetesen a
munkahelyek számát is.
Ilyenek:
- a vadászturizmus
- a horgászturizmus
- vitorlásturizmus
- kerékpárturizmus
- gombaturizmus
- borturizmus
Figyelmet kell fordítani azokra a kiegészítő turisztikai programlehetőségekre is,
amelyeket a Révfülöpöt választó turistáknak, vendégeknek a közeli városokban,
településeken és a Káli medencében ajánlani lehet. (Gyógyfürdők, gyógyforrások,
kőtenger, lovas túrák, stb.).
A programok terület- és helyiségfeltételeinek biztosításához - az összefogást és a
kölcsönös együttműködést szükséges kialakítani az Önkormányzat; az iskola, az Evan-
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gélikus Oktatóközpont, a nagyobb üdülők
és a Káli medence települései között.
A javasolt lehetőségek realizálása érdekében az üdülőtulajdonosokat fokozatosan
meg kell nyerni annak a gondolatnak, hogy
jelentkezzenek be állandó lakosnak, esetleges vállalkozásaikat telepítsék Révfülöpre
és/vagy a Káli medence településeire, a helyiekkel szövetkezve indítsanak új vállalkozásokat, továbbá kapcsolataikkal segítsék a
révfülöpi fiatalok helyzetének tervezett javítását. A lehetőséggel élve és kihasználva
előnyt jelentene, hogy növekedne az Önkormányzat személyi jövedelemadóból és
az iparűzési adóból származó bevétele is.
A javasolt lehetőségekkel kapcsolatosan
viszont rendkívül fontos lenne az Önkormányzat részéről olyan kedvezményrendszer kidolgozása és gyakorlati alkalmazása,
amely valóban vonzaná a résztvevőket, vállalkozókat stb., hogy intenzív részeseivé
váljanak Révfülöp életének.
További munkahely lehetőségeket teremthet, a bel-, és külföldi üdülőtulajdonosok részére szervezendő olyan szolgáltatások, amelyek az ingatlanok karbantartásával, a vagyonvédelemmel stb. kapcsolatosak.
Célszerű lenne felmérést végezni abból a
szempontból is, hogy milyen hagyományos
kisipari tevékenységek, szolgáltatások (pl.
autójavítás, autómosó, szabó, mosoda stb.)
hiányoznak Révfülöpön, amelyekre a polgárok igényt tartanának.
A lehetőségek sikeres kihasználása érdekében a Révfülöpi Kábeltelevízióban fokozottan helyt kell adni a kezdeményezések
programjának és eredményeinek.
4.3.3 A fiatalok otthonteremtése
Ideális az eset, amikor a fiatal a családja
és saját erejéből, bizonyos idő alatt felkészülve, megteremti az önállóbb élet és az
otthonalapítás anyagi feltételeit.
Ettől eltérően számos egyéb, általában
nehezebb szituáció adódik, amelyekben a
fiatal jogosan vagy kevésbé jogosan segítségre szorul. Nem igen lehet egyetérteni az
olyan esetekkel például, amikor fiatalok
alig befejezve tanulmányaikat azonnal új
otthon igényével lépnek fel valamilyen
irányba. Az át nem gondolt segítség ilyenkor sokszor életeket tesz tönkre.
A fiatalok részére a segítségnyújtás rendkívüli megfontolást igénylő döntés, annál is
inkább, mert bár lehetnek típus helyzetek,
de minden eset más, ezért egyedi elbírálást
igényel.
A teljes mértékben a család és/vagy a fiatal saját erejéből történő otthonalapítás a
magyar gazdaság jelenlegi állapotában még
nem általános, ezért ki kell alakítani olyan
módszereket, amelyek járható utat jelentenek a támogatónak és a támogatott fiatalnak egyaránt. E téren a lehetőségek változatosak, s elsősorban az Önkormányzat
támogatási koncepciójától függően lehet:
- Különféle pénzügyi támogatás ingatlanvásárláshoz,
- Különféle pénzügyi támogatás lakásvásárláshoz

- Különféle pénzügyi támogatás lakásépítéshez
- Különféle pénzügyi támogatás szülői
háznál történő bővítéshez
- Ingyenes, vagy kedvezményes önkormányzati telekjuttatás
- Kedvezményes bérletű, önkormányzati
bérlakás biztosítása átmeneti időszakra
A felsorolt változatok közül
- a szülői ház, bővítése többgenerációs
otthonná,
- az önkormányzati telekkel történő
támogatás, és
- az átmeneti időre nyújtott, kedvezményes bérlakás támogatási formák látszanak előnyösen járhatóaknak, ezért célszerű lenne a megfelelő előfeltételek biztosításának minél előbbi megkezdése.
5. A Közélet
Felmerülhet a kérdés, hogy miért foglalkozik a koncepcionális javaslat a fiatalok
helyzetének javítása kapcsán a közélettel.
Erre a választ a koncepció alapgondolata
adja meg, miszerint a fiatalok helyzetének
javítását elsődlegesen nem direkt támogatási formában kell elképzelni, hanem olyképpen, hogy a településfejlesztési stratégia keretében az általános fejlődés kihat a
környezetre és az ott élőkre egyaránt.
Az embernek természetes törekvése - lehetőségeinek függvényében - saját otthonának folyamatos szépítése, korszerűsítése, s jónéven veszi szűkebb és tágabb környezetének fejlődését. Hasonló a helyzet a
közélettel. A polgárok jelentős része nem
közömbös lakóhelyének, tartózkodási helyének közéleti eseményei iránt, érdeklődnek és különböző módon reagálnak a felmerülő problémákkal kapcsolatosan. Nyilvánvaló, hogy mindig lesznek időleges vagy
tartós véleménykülönbségek, amelyek
hosszabb - rövidebb ideig megosztják a közösséget vagy annak egy részét.
A közélettel tehát ugyanolyan fontos
foglalkozni, mint a településfejlesztéssel,
hiszen annak része, és az Önkormányzatnak, civil szervezeteknek, de minden polgárnak is feladata, közös érdeke a problémák ésszerű megoldása, a kompromisszumok keresése és a feszültségek feloldása.
Révfülöpön az idők folyamán különféle
kulturális, sport és egyéb közösségek alakultak ki, amelyek működésükkel eredményesen járultak hozzá a közélet fejlődéséhez. A sok eseményből elég, ha csak a Villa
Filip napokra, a Balaton átúszásra, a sportsikerekre, a téli esték sorozatra és a civil
szervezetek sokszínű rendezvényeire történik utalás.
Árnyoldala a társadalmi szervezetek tevékenységének, hogy tagjai zömében helyi
lakosok, s kivéve bizonyos sportegyesületi
tevékenységek fiatalabb tagjait; inkább
csak az idősebb korosztályhoz tartozók
vesznek részt a rendezvényeken. Néhány
üdülőtulajdonos ugyan a patinás Révfülöpi
Fürdőegyesületben tevékenykedik, jól hasznosítva tapasztalataikat a településfejlesz9

tési kérdések időnkénti vitái során, de hátrányt jelent, hogy az egyesület működése
nem eléggé folyamatos, inkább a nyári
hónapokra korlátozódik.
A közösségek vezetői rendszeresen részt
vesznek a képviselő-testületi üléseken,
ahol lehetőségük van a felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan véleményüket
elmondani. Az alapjában véve demokratikus gyakorlattal szemben azonban bizonyos fenntartások merülnek fel.
A képviselő-testületi ülések napirendjén
gyakran szerepel fontos, az illetékes szakbizottság által előzetesen már részletesen
megtárgyalt olyan téma, amelyet megítélni,
véleményezni csak megfelelő szakismeret
és információk birtokában lehetne, amelyekkel viszont – a szakbizottság tagjain
kívül – a résztvevők általában nem rendelkeznek. Következménye a dolognak többnyire a mindennel való egyetértés, vagy a
hallgatás (ami ugyanaz), tehát a testületi
döntésekkel való szinte teljes azonosulás.
Ilyenformán a szervezetek a civilkontrol szerepüknek csak formálisan tesznek eleget, s
így részeseivé válnak nemcsak a pozitív fejlesztési tendenciáknak, hanem bizonyos
mértékig előidézői lesznek a koncepcióban
negatívnak tekintett tendenciáknak is.
Elvileg a polgárok részére is fennáll az a
lehetőség, hogy észrevételeiket és javaslataikat nyilvánosan megtegyék. A gyakorlat
tényei azonban azt mutatják, hogy például
a közmeghallgatás nem alkalmas komolyabb témák megvitatására, mert ott 1-2
perces „apróbb” panasz, vagy javaslat megtételére van igazából lehetőség.
A kb. háromhavonta megjelenő Révfülöpi Képek sem alkalmas az információk
rugalmas cseréjére, szakmai állásgondok
kifejtésére. A képviselő-testületi ülés
ugyan nyilvános, de ott sem alakulhat ki
érdemi párbeszéd a polgárok és az Önkormányzat között.
Fogadónapok vannak, de azok nem nyilvánosak, a saját ügyek intézésére valók, a
fogadóórákkal kapcsolatos tapasztalatok
pedig meglehetősen vegyesek. Az eredmény végül, a polgárok ugyan érdeklődnek
a közügyek iránt és a kommunikáció lehetőségei demokratikusak, de olyannyira lassú és körülményesek, hogy végül a nagy
többség inkább a közömbösséget választja
és visszavonul saját „várába”.
Feltehető az a kérdés is, hogy mi köze
van egyáltalán a különféle fejlődési tendenciák vizsgálatának a fiatalok helyzetének a javításához. A család, a tanulás és
továbbképzés, a pályaválasztás és munkahely, valamint a település érdekében tett
bármely erőfeszítés célját veszítheti a fiatalok szempontjából, ha a településen élő
emberek közérzete nem megfelelő, s a
közéletet időnként nem kellően megvilágított és megtárgyalt ügyek zavarják.
A közélet tisztasága és magas színvonala
amellett, hogy a demokrácia fokmérője,
jogos elvárása minden polgárnak is, ezért
minden közösség és szervezet természetes
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kötelessége lenne fokozottan törekedni
annak megőrzésére.
A közélettel kapcsolatosan a Koncepció
a fiatalok helyzetén keresztül megpróbálja
bemutatni azokat az összefüggéseket, amelyek Révfülöp jelenlegi fejlődési szakaszában megtalálhatók és jellemzik közéletét és
befolyásolják polgárainak közérzetét.
Igyekszik gondolatokat ébreszteni a fejlődés kívánatos irányáról, amelynek eredményeképpen Révfülöp közép és hosszútávon
valóban a Balatoni Régió kiemelkedően
kulturált üdülőhelyévé válhat, ahol a helyi
polgárok tisztességes gazdasági körülmények között megelégedetten élhetnek, az
üdülőtulajdonosok jogaikban megerősödve azonosulnak Révfülöp közéletével és
hozzájárulnak gazdasági fejlődéséhez, ahova az üdülők és vendégek, turisták és látogatók mindig szívesen járnak vissza és sohasem csalatkoznak.
6. Intézkedési javaslat
A révfülöpi fiatalok (és idősebbek) helyzetének javítása című Koncepció, a fiatalok
lakás problémájának direkt módon történő
támogatásának egyszerű, de jelenleg nem
járható útjától eltávolodva, meglehetősen
bonyolult és nagy rendszert felvázolva
keresi a megoldást.
A minden mindennel összefügg tetszetős
alapgondolattal ugyan meg lehet magyarázni, hogy az eredeti egyszerű célkitűzés
elérésének keresése hogyan vezet el egyre
messzebb, a település életében tapasztalható hasznos folyamatok, és a tartós vagy
időleges feszültségeket okozó problémák
szükségszerű tárgyalásához, de még a koncepció készítőinek is van olyan érzése, hogy
talán túl nagy fába vágták a fejszét. Mégis
úgy gondolják, hogy a Koncepció – az elkövetkező új ciklusidőszak során több, eddig
megoldatlan kérdés kezeléséhez nyújthat
támpontot.
Ha tehát van is esetleg ellentmondás a cél
és megoldáskeresés között, a készítők véleménye szerint ezt fel lehet oldani jól kidolgozott „Intézkedési tervekkel”, amelyekkel
időről-időre egyensúly alakítható ki a Koncepció sokoldalú problémaközelítése és az
adott időszak lehetséges gyakorlata között.
A Koncepciónak ebben a fejezetében,
tekintettel arra, hogy sok információ még
nem állt rendelkezésre, csupán meglehetősen nagyvonalú és csak a rendszer indulását elősegítő néhány intézkedési javaslat
kidolgozására nyílt lehetőség:
1. Valószínűleg nem „sima” ügy a koncepció elfogadtatása, ezért első és fontos
feladat a 2002-2006-os ciklusidőszak kezdetére széles körben megvitatva és komplettírozva, előkészíteni Képviselő-testületi
elfogadásra azzal a célzattal, hogy a továbbiakban Révfülöp településfejlesztési dokumentációjának részét képezze.
2. Célszerű lenne, ha a Koncepció alapján, annak elfogadásával összefüggésben, a
2003. évi Intézkedési terv is elkészülne.
3. Néhány fontos feladat beindításával

elő lehetne segíteni a 2003. évi Intézkedési
terv elkészítését, és megalapozottságát.
Ezek a következők:
- a szociológiai felmérés előkészítő szervezése,
- az információrendszer előkészítő szervezése,
- a Szakmai Állandó Bizottság létrehozásának előkészítése
4. Az egész munka beindításának első
lépéseként a Képviselő-testület részéről
szükséges lenne kijelölni azt a személyt, aki
folyamatosan, felelősséggel foglalkozna az
elvégzendő aktuális feladatokkal, többek
között azzal, hogy a Koncepciónak, kedvező fogadtatása esetén, milyen költségkihatásai lennének, és ezek hogyan lennének beépíthetők a további évek költségvetéseibe.
A Koncepció értékét végső fokon az
fogja megmutatni, hogy a továbbiakban
milyen intézkedések születnek, s a szükséges programok végrehajtása milyen következetességgel s milyen eredményekkel fog
a gyakorlatban megtörténni.
A javaslat készítői reménykednek, hogy
a gyakorlat igazolni fogja koncepciójukat.
7. Összefoglalás
Régóta vajúdó problémára próbál megoldást találni
„A révfülöpi fiatalok (és idősebbek) helyzetének javítása” című, nem kevés energiával elkészített Koncepcionális Javaslat.
A legtöbb problémát az okozta, hogy
eddig általában mindenki a lakáshoz való
juttatás valamilyen direkt formájában képzelte el a fiatalok támogatását annak érdekében, maradjanak és éljenek Révfülöpön.
Ez ugyan egyszerűnek és logikusnak tűnik,
de kiderült, hogy ez a rendszer így nem
működik, és nincsenek eredményei.
A Koncepció készítői ugyan nem zárják
ki teljesen az esetenként közvetlen támogatást, mint lehetőséget, de más, új közelítést javasolnak, amely meggyőződésük szerint valóban hatékony segítséget jelenthet a
fiatalok, de az idősebbek életében is.
Az ifjúság konkrét támogatását, direkt és
indirekt módon az iskoláskor kezdetétől a
tanulás, képzés és a pályaválasztás folyamatában lehet és kell elsősorban biztosítani, míg a helyi fiatalemberek számára a
munkahely és otthonteremtés általános feltételeit a tágabban értelmezett településfejlesztési stratégia keretében javasolt megtervezni és folyamatosan megvalósítani.
A fenti konklúzióból következik: a
magas színvonalú településfejlesztés előfeltétele annak, hogy az egymást követő generációváltások során a fiatalok megtalálják
helyüket az életben, döntően saját erejükből, saját munkájukból érvényesüljenek,
sikereik kölcsönhatásaként a szülők, nagyszülők élete kedvezőbben alakuljon, és
munkájuk, közreműködésük nyomán Révfülöp fejlődése töretlen legyen.
A koncepcióban javasolt célok elérése
valamennyi érdekelt összefogását igényli.
Előrehaladást kellene elérni az üdülőtulaj10

donosok potenciális szerepének Révfülöp
gazdasági-, és közéletében történő elismerésében és biztosításában.
A Koncepcionális javaslat elfogadása
esetén, a vezető szerepet is, a mindenkori
Képviselő-testületnek kell vállalnia, de
nem kevés feladat vár a civil szervezetekre,
a vállalkozókra, továbbá közreműködését
kell kérni valamennyi Révfülöphöz kötődő
helyi és nem helyi polgárnak.
A Koncepció készítői szerint kiemelt
jelentősége lenne a javasolt szociológiai
felmérésnek, és a kapcsolódó információ
rendszernek, annak érdekében, hogy pontosabb adatok birtokában lehessen a jövőt
prognosztizálni, és konkrétabb terveket
készíteni a munkahelyteremtés és más fontos problémák megoldására. Elengedhetetlen a Szakmai Állandó Bizottság létrehozása is a folyamatos munka, fejlesztés és
ellenőrzés garanciája érdekében.
Végül utalni kell arra, mivel a koncepció
a település általános fejlesztési célrendszerének keretei között tartja elérhetőnek „A
révfülöpi fiatalok (és idősebbek) helyzetének javítása” célkitűzést, ezért elengedhetetlen, objektív módon, foglalkozni nemcsak a kedvező folyamatok erősítésével,
hanem a negatív tendenciáknak, lehetőség
szerinti, gyors felszámolásával.
A „Koncepcionális Javaslatot” a készítők
azzal indítják vitára, hogy az érdekeltek
széles köréből várnak véleményeket, új
elgondolásokat, javaslatokat, de ugyanakkor remélik, hogy munkájukkal sikerült
közelebb kerülni e fontos probléma megoldásához.
Gángó István, Kiss Zoltán

Adó 1%
Tisztelt Szurkolóink és Támogatóink!
A Révfülöpi Sport Egyesület köszönetét
fejezi ki azoknak, akik a tavalyi évben adójuk 1%-ával támogatták egyesületünket.
Az idei évben is kérjük Önöket, hogy
adójuk 1%-val tiszteljék meg egyesületünket, aminek a száma és neve a következõ:
Révfülöpi Nagyközségi
Sport Egyesület: 19261818-1-19
A Révfülöpi Honismereti Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogatták tevékenységét.
Kedves támogatóink, további pártfogásukra a jövõben is számítunk! Így arra kérjük, hogy a személyi jövedelemadó bevallási 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 jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával segítsék mûködésünket. Adószám: 19380489-1-19
Jövőbeni támogatásukban bízva: a Gázló
Környezet- és Természetvédelmi Egyesület
adószáma: 19380128-1-19
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A víz világnapja Kékkúton
1992 óta szerte a világban minden év
március 22-én ünneplik a Víz Világnapját. Ezen a napon a Révfülöpi Általános Iskola 3., 4. és
5. osztályos tanulói
meghívást kaptak a
Kékkúti Ásványvíz
Zrt. „Gondoskodás a
vízről” című ünnepségére.
A fesztiválra számos iskolából 170
kisdiák érkezett, hogy
együtt ünnepeljünk,
tanuljunk, figyeljünk
oda és vegyük nagyon
komolyan a víz fontosságát, védelmét és a
vízzel való takarékosságot. Vigyázzunk a
meglévő tiszta vízre és ennek értékét ne
becsüljük alá, sőt nekünk is feladatunk
mások figyelmét erre felhívni és ezt mindenkiben tudatosítani. A gyerekek érdeklődését nagyon izgalmas és érdekes játékok keltették fel és vezették be őket a víz
világába. Tanulhattak a víz körforgásáról, a
víz jelentőségéről, hogy bármit is szeretnének az életben kezdeni, mindenhez szükség van vízre. Élő vihar-szimulátorként a
mennydörgés, a szél és az eső hangjait keltettük közösen életre, ami nagyon vidám
hangulatot adott az egész rendezvénynek.
Ezt a játékos tanulást a Project WET, a
világ egyik legelterjedtebb víztudományi
globális oktatási programja biztosította. A
gyerekek nagyon jól érezték magukat és
annyira fellelkesültek, hogy ezt a környezettudatosságot, s az itt tanultakat biztosan
továbbadják társaiknak és közvetetten a
jövő nemzedék számára is.
Az ünnepséget még színesebbé tették a
magyar vízilabda válogatott tagjai is: Szívos
Márton, Gór-Nagy Miklós és Hárai Balázs,

Víz világnapja

Fotó: Iskola

valamint a TV 2 sztárriportere Papp Gergő
–mint a program házigazdája-, akiktől a
gyerekek szorgalmasan gyűjtötték az aláírásokat az ajándékba kapott pólóra.
A közben fellépő éhségünk csillapítására
a Tóth Vendéglő konyhája állt rendelkezésünkre ízletes salátákkal, húsokkal és
pogácsával.
A nap végén belátogathattunk az üzembe is, természetesen a megfelelő védőfelszerelésben, ami igen csak vicces hangulatot keltett a gyerekek körében, de annál
nagyobb érdeklődéssel figyelték a különböző tevékenységeket. Búcsúzásul a
Kékkúti Ásványvíz Zrt. kis ajándékcsomaggal lepett meg bennünket és a gyerekek utolsó feladatként üzeneteket hagytak
a víz védelméről és a víz takarékosságáról
a jövő nemzedék számára.
„Jövő emberei, vigyázzatok a vízre, mert
nincs elég belőle!
Ne szennyezzétek a folyókat, tavakat,
hogy legyen elég víz a holnapnak!
Spóroljatok nagyon sokat, hogy legyen
víz az afrikaiaknak! A víz az közös kincsetek, hát legyen elég vizetek!”
Török Péterné

Környezetvédelmi rajzpályázat
„Amit én is megtehetek” volt a mottója
annak a rajzpályázatnak, melyet a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság írt ki.

Fotó: Varga

A pályázat célja a környezetvédelemmel
kapcsolatos figyelemfelhívás volt alsó tagozatos diákok részére. A hulladék szelektív
gyűjtése, vízháztartásunkkal, energiával
való takarékoskodás, bio- termékek vásárlása, fogyasztása, a komposztálás jelentősége mind-mind hozzájárulnak környezetünk megóvásához.
A Révfülöpi Általános Iskolás tanulók
közül két 4. osztályos tanulónk is a díjazottak között szerepelt. Németh Bence II.,
Filep Kata Laura pedig III. helyezést értek
el rajzaikkal. A díjátadó ünnepélyre március elején Veszprémben, a Tűzoltóság dísztermében került sor, ahonnét Kata és
Bence értékes könyvjutalommal térhettek
haza. Gratulálunk ügyes kis tanulóinknak!
Borbélyné Dégi Katalin
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A Bakonykarszt Zrt. már 18. alkalommal
hirdette meg pályázatát a Veszprém Megyei általános és középiskolás diákoknak
„Ivóvizünk Védelme” címmel.
A felhívásra az általános iskolások rajzzal és írásos dolgozattal pályázhattak,
melyre a vízgazdálkodással, az ivóvíz-szolgáltatással, a szennyvíztisztítással és ezek
egészségre gyakorolt hatásával, környezetvédelmi vonatkozásaival foglalkozó munkákat vártak. 56 iskolából 1038 alkotás
került a zsűri elé és örömünkre szolgál,
hogy a révfülöpi iskola tanulói is a nyertesek között vannak. Rajz kategóriában végzősünk Epres Virág, Szász Klaudia 7-es
tanuló 3. helyezett lett a 4. korcsoportban,
felkészítő tanára Szabó Zsuzsanna. Balog
Gergő /2.o/ 1.helyezett lett az első korcsoportban felkészítő tanára Blázsi Ibolya.

Fotó: Szabó

A Révfülöpi Általános Iskolában működő Balaton-felvidéki Szín –Vonal művészeti iskola diákjai is szép eredményeket értek
el. Molnár Dóra /1o./ első díjat, Bakonyi
Alex /1.o./ különdíjat, Németh Dalma /2o./
1. díjat, Czakó Luca Eszter /2.o/ 1.díjat
kaptak. Felkészítő tanáruk Szabó Zsuzsanna. Péringer Márk /4.o./ 2. díjat
kapott, felkészítő tanára: Szőllősi Enikő.
Szabó Zsuzsanna

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: április 24.
Szerk. biz. ülés 2012. április 24. 17 óra;
Megjelenik havonta.
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Húsvéti játszóház

Rock történeti előadás
A Zenebarátok Klubja április 21-én
(szombaton) 18.00 órai kezdettel folytatja
nagysikerű előadás sorozatát Révfülöpön
a Tóparti Galériában.
Negyedik alkalommal tart előadást
Farkas „Shulcz” Tibor rock történész és dr.
Racskó Gábor, az ország egyik legnagyobb
hanglemez gyűjteményének tulajdonosa.
Az est folyamán az eddigiekhez hasonlóan
értékes lemezritkaságok, különleges zenei
élményt nyújtó filmrészletek, archív fotók,
újságok kerülnek bemutatásra. A programot ismét zenei teszt zárja, a szerencsések
értékes nyereményeket vihetnek haza. Az
előadás során megismerkedhetünk Paul
Mc Cartney és a Wings együttes, valamint
a Moody Blues zenekar történetével.
Április 21. a Költészet Napja, ezért
zenés, verses összeállítással emlékezünk
meg e jeles napról.

a Tóparti Galériában
április 7-én (szombaton) 14.00 órától.
A gyerekek különféle díszeket,
ajándékokat készíthetnek,
a legkisebbeket mini játszótérrel,
trambulinnal, csúszdával,
sok-sok lego-val várjuk.
A délután folyamán lesz bűvészműsor,
zenés játékok,
a lufibohóc minden résztvevő
kisgyermeket lufiból hajtogatott
figurával ajándékoz meg!
Fotó: Kovács

Farkas Shulcz Tibor rock történész és
dr. Racskó Gábor

Az est házigazdája Kovács Pepi.
Mindenkit szeretettel várunk, a belépés díjtalan!

Lomtalanítás
Május 11-12-13 (péntek-szombat-vasárnap). A lomok elszállítása: május 14. (hétfő). Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
idén is tavaszi lomtalanítási akciót szervez.
Az ingatlanoknál feleslegessé váló lomot az
említett napokon lehet kihelyezni az alábbi, térképen is kijelölt gyűjtő helyekre:
1. Rétsarki dűlő és Ibolya utca kereszteződésénél lévő szabad terület.
2. Badacsonyi út – József Attila utca torkolatánál lévő parkoló.
3. Halász utca Hotel Révfülöp melletti
terület.
4. Füredi út Béke utcával szemközti „Tüzép
rakterület”.
5. A Táncsics utca és Kossuth utca kereszteződésénél (volt ÉDÁSZ épület melletti) terület.
6. A Vincellér utca melletti Szőlőskert lakótelep szabad területén
7. A Szepezdi utca középső szakaszán lévő
önkormányzati terület
Kérjük, hogy a limlom hulladékot, ahol
lehetséges szelektáltan, anyagfajtánkként
helyezzék ki, mert ennek révén nagymértékben segíthetik munkánkat. A hatékonyabb helykihasználás érdekében a bútorokat szétszerelve szíveskedjenek kirakni.
Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor
kommunális hulladékot, építésből- bontásból származó anyagot (ajtó, ablak, szigetelőanyag, stb.), törmeléket, hulladékká vált

gumiabroncsot, kerti, valamint zöldhulladékot, akkumulátort és gyógyszereket, festékes és olajos flakonokat.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy
a lejárt szavatosságú, hulladékká vált
gyógyszereket a gyógyszertárakban, a hulladékká vált gumiabroncsokat a gyártónál,
kereskedőnél van lehetőség leadni.
Kérjük, hogy az elektromos, elektronikai
hulladékot (hűtőgép, háztartási gépek, tv,
rádió, híradástechnikai eszközök, számítógépek, monitorok stb.) ne helyezzék ki a
térképen kijelölt gyűjtőhelyekre.
Ezeket Révfülöp Káli u. 17. szám alatt a
Község-gazdálkodás telephelyén (volt
ÉDÁSZ épület) a lomtalanítással egyidőben május 11-12-13-án 10.00-16.00 óra
között díjmentesen átveszik. Csak a sérülés
mentes (megbontatlan) elektronikai eszközök átvételére van lehetőség. Az önkormányzat – a rendőrség, a közterület felügyelő bevonásával – a lomtalanítás lebonyolítását figyelemmel kíséri, a fenti időpont előtti és utáni lomkihelyezés esetén
hatóságilag jár el, amely tevékenység
30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Mindnyájunk – és a gyors és sikeres lomtanítási akció lebonyolítása – érdekében tisztelettel kérjük az ingatlantulajdonosokat,
hogy csak a fenti napokon és a megjelölt
helyeken helyezzék el a tájékoztatóban foglaltak szerinti hulladékot.

Meghívó
Jelentős jogszabályi változások
a közlekedés körében!
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
tisztelettel várja Önt és Családját
április 13-án (pénteken) 18.00 órára
a Tóparti Galériába,
ahol lakossági fórum keretében
a Tapolcai Rendőrkapitányság
munkatársa,
Bakler Zoltán r. főhadnagy
ismerteti a közlekedést érintő
jogszabályi változásokat,
illetve bűnmegelőzési tanácsokkal
kíván a lakosság segítségére lenni,
megelőzve az áldozattá válást, illetve
fokozva a lakosság biztonság érzetét.

Húsvéti Szent Háromnap
Szertartás-rendje
Április 5-én 17.30-kor
Nagycsütörtöki szentmise Zánkán
Április 6-án 17.00 órakor
Nagypénteki ünnepi istentisztelet
Szepezden
Április 7-én 20.00 órakor
Húsvét éjszakájának szertartása
Révfülöpön
Április 8-án
Húsvétvasárnapi szentmisék
08.00 órakor Szepezden
09.30-kor
Zánkán húsvéti
körmenettel
11.00 órakor Révfülöpön
húsvéti körmenettel
Április 9-én
Húsvéthétfői szentmisék:
09.30-kor
Zánkán
11.00 órakor Révfülöpön

Evangélikus istentiszteleti rend
Húsvéti evangélikus istentiszteleti rend a
révfülöpi evangélikus templomban:
Április 6-án
Nagypénteken 10.00 óra
Április 8-án
Húsvét vasárnapján 10.00 óra.
Április 1-től november 1-ig az evangélikus Istentiszteletek vasárnap 10.00 órakor kezdődnek a révfülöpi evangélikus templomban.
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