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Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

Anyák napja az év egyik legszebb ünnepe,
hiszen Édesanyánkat, életünk egyik leg-
fontosabb szereplőjét ünnepeljük.

A leghatalmasabb 
Nem az a leghatalmasabb,
aki ország-világ ura. 
Nem az a leghatalmasabb,
aki szelek, tengerek fölött
uralkodik. 
Nem az a leghatalmasabb, 
akinek a legtöbb öldöklő 
fegyvere van, 
az sem, akinek legnagyobb 
a kincse, gazdagsága, 
hanem az a leghatalmasabb, 
aki embert szül a világra. 

(Szakály Dezső)

A gyermekek és a felnőttek szívében is
különleges helyet foglal el az Édesanya. Ő
az, kinek számára mindig a gyermekei a
legfontosabbak, ő az, akivel minden örö-
met, bánatot meg lehet osztani, ő az, akire
mindig lehet számítani. 

Az anyák napja világszerte ünnepelt nap,
Magyarországon ez a nap május első vasár-
napjára esik, míg több országban május
második vasárnapján ünneplik.

A világon van sok millió ember,
S van sok ezer, ki téged szeret,
De hogyha baj van, már egyik sem ismer,
S nem törődik senki sem veled.
Csak egy van, aki melletted áll mindig,
Jó szellemként követ, vigyázva rád -
Ha rossz is vagy, ő mindig jónak lát:
A te drága, édes, édes, édes jó anyád!

(Lakner Artúr)
P.Zs.

Anyák napja

Magyarország köztársasági elnöke - a
miniszterelnök előterjesztésére - nemzeti
ünnepünk, március 15., az 1848-1849-es
forradalom és szabadságharc kezdetének
napja alkalmából Somogyi Győző Mun-
kácsy Mihály-díjas festő- és grafikusmű-
vész, kiváló művész részére a magyar törté-
nelmi sorsfordulók, a vallás és a hétközna-
pi élet által inspirált, korhűségre törekvő,
egyéni utat járó, irányzatoktól független
műveiért, nemzeti hagyományainkat ápo-
ló, Magyarország neves személyiségeit pél-
daképül állító arcképsorozatáért, kimagas-
ló művészeti tevékenysége elismeréseként
Kossuth-díjban részesítette.

Az elismert művész alkotója Révfülöp
címerének és – mint sokan tudják – a
Községháza dísztermében elhelyezett
Révfülöp a 20. század elején, illetve
Révfülöp a 20. század végén c. festmények-
nek, amelyeket a Magyar Államalapítás
millenniumi évfordulójának alkalmából
készíttetett településünk vezetősége.

Felkérésünkre Somogyi Győző művész
festményei és grafikái idén a Tóparti
Galéria nyári kiállításán is láthatóak lesz-
nek. Ezúton szívből gratulálunk és kívá-
nunk jó egészséget és örömet a kitüntetés
alkalmából. Miklós Tamás

Somogyi Győző
Kossuth-díjas Örömmel olvastuk a sajtóhíradásokban,

hogy március 15-i nemzeti ünnepünk
alkalmából több révfülöpi honfitársunk is
magas elismerésben részesült.

Dr. Réthelyi Miklós miniszter a mozgó-
kép területén kifejtett kiemelkedő alkotói,
valamint művészi és tudományos tevé-
kenységéért Balázs Béla-díj kitüntetést
adományozta Kálomista Gábor révfülöpi
képviselő társunknak.

Pintér Sándor belügyminiszter március
14-én a Belügyminisztérium Márványter-
mében kimagasló építészeti tevékenysé-
gért Ybl Miklós-díjat adott át – többek
között – Krizsán András révfülöpi építész,
tervezőnek, a helyi Evangélikus Oktatási
Központ és a Szigeti strandi épületegyüttes
tervezőjének.

A Révfülöpiek nevében is gratulálunk a
kitüntetetteknek és kívánunk további
eredményes, sikeres szakmai és életutat.

Miklós Tamás

Révfülöpi kitüntetettek

Március 28-án délután érkezett meg a 11 fős
finn csapat Révfülöpre, ahol Kristó Jutka és 
Éva néni biztosította az ifjúságnak a szállást

Miklós Tamás polgármester személyesen
köszöntötte a táncosokat és zenészeket egy
kis hazai pálinkával Folytatás a 4. oldalon...

Vendégünk volt a Jutarinki
Finn „Jutarinki” néptánccsoport fiatal tagjai látogattak Révfülöpre március 28–31-ig

Fotó: Miklós

Fotó: Miklós

Fotó: Miklós

Fotó: Kalmár

Fotó: Barsi Fotó: Barsi
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Már igényelhető az egységes területalapú
támogatás!

Az egységes kérelem benyújtásának sza-
bályai:

Egységes kérelmet az a mezőgazdasági
termelő nyújthat be, aki a támogatás alap-
jául szolgáló terület vonatkozásában jog-
szerű földhasználónak minősül. A földhasz-
nálati jogosultságot a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal jogosult vizsgálni.

Az egységes kérelmet 2012. május 15-ig
lehet elektronikus úton, ügyfélkapus azo-
nosítással az MVH honlapján található
elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segít-
ségével benyújtani.

Az elektronikus benyújtással egyidejűleg
– ha az adott támogatási jogcímre vonatko-
zó jogszabály, melléklet csatolását írja elő –
a mellékleteket papír alapon az MVH-hoz
illetve egyes jogcímek esetén az erdőrész-
let fekvése szerint területileg illetékes
erdészeti hatósághoz kell benyújtani.

A kérelem benyújtása történhet:
- saját ügyfélkapun keresztül,
- technikai közreműködő segítségével, 
vagy
- meghatalmazott által.
A technikai közreműködő igénybevéte-

lét az erre rendszeresített nyomtatványon
az MVH-nak kell bejelenteni.

A bejelentésről szóló nyomtatványt
elektronikusan és 8 napon belül postai
úton vagy személyesen az MVH-hoz kell
eljuttatni, valamint papír alapon is meg
kell őrizni. Bejelentés hiányában a techni-
kai közreműködő eljárása érvénytelen.

Meghatalmazás esetén a meghatalma-
zást annak elektronikus úton történő
benyújtása után postai úton vagy személye-
sen is be kell nyújtani az MVH-nak legké-
sőbb öt nappal az egységes kérelem
benyújtását megelőzően. Az egységes
kérelem meghatalmazott általi benyújtásá-
nak feltétele az előzetesen postai úton vagy
személyesen benyújtott meghatalmazás

nyilvántartásba vétele.
Az egységes kérelmet benyújtó személy-

nek rendelkeznie kell regisztrációs szám-
mal, ennek hiányában a regisztrációs szám
megállapítását is kérelmeznie kell.

Az egységes kérelemnek tartalmaznia
kell:

- az ügyfél támogatási és kifizetési igé-
nyét a 29/2012 (III.24.) VM rendelet 2.§
(1) bekezdésben foglalt támogatási jogcí-
mek vonatkozásában és

- a támogatásra való jogosultság megál-
lapításához szükséges adatokat.

Késedelmes benyújtás
Az egységes kérelem a 2012. május 15-ei

határidőn túl – az 1122/2009/EK bizottsági
rendelet 23. cikkében foglaltakra figyelem-
mel – 2012. június 9-ig nyújtható be, azon-
ban a május 15-től június 9-ig benyújtott
kérelmek esetében a támogatási összeg
munkanaponként 1%-kal csökkentésre
kerül az érintett jogcím vonatkozásában,
az alábbi támogatási jogcímek kivételével:

- ültetvények korszerűsítéséhez, telepíté-
séhez nyújtandó támogatások 

- rövid vágásfordulójú fás szárú energia-
ültetvények telepítéséhez nyújtott támoga-
tás

- évelő, lágy szárú energiaültetvények
telepítéséhez nyújtandó támogatás 

- nem termelő mezőgazdasági beruházá-
sokhoz nyújtandó támogatások

- kertészeti ültetvények korszerűsítésé-
hez, korszerű ültetvények létesítéséhez
nyújtandó támogatások

- gyümölcs és kertészeti ültetvények kor-
szerűsítéséhez, létesítéséhez nyújtandó
támogatások

Az egységes kérelemmel kapcsolatban
további információ kérhető Horváth
Adrienn (+36-30/573-9465) ügyfélszolgá-
lati tanácsadónál.

Horváth Adrienn 
Magyar Agrárkamara

Területalapú támogatás

Amiből tavaly kimaradtunk, abban az idén
részt kívánunk venni.

Hosszas előkészítő munkával, de elké-
szült és beküldtük pályázatunkat a Magyar
Labdarúgó Szövetséghez, hogy jogosultsá-
got szerezzünk a társasági adó igénylésekre.

Első lépésként felmérést kellett készíte-
nünk azoknál a vállalkozásoknál, cégeknél,
akik felajánlanák társasági adójukat sport-
egyesületünknek. Akikkel kapcsolatba lép-
tünk ezzel a kérésünkkel szerencsére még
nem kötötte le adóját más egyesület vagy
kiemelt sportág felé, persze olyan is volt,
aki már elkötelezte magát. Ezt az adófor-
mát a cégeknek mindenképpen be kell,
hogy fizessék az állam felé, de ezzel a lehe-
tőséggel azon felül, hogy támogathatják a
négy kiemelt sportág egyikét, még kedvez-
ményt is igénybe vehetnek az adózásnál.

Reméljük, ezzel a lehetőséggel a labda-
rúgó pálya megvilágításán kívül további
technikai fejlesztést is el tudunk készíteni.

Az adókedvezmény és a pályázat részle-
tes tájékoztatója az alábbi oldalon érhető
el: http://www.mlsz.hu/tao-program

Tisztelt támogatóink és szimpatizánsok!
Amennyiben társasági adót fizet és fel-

keltette érdeklődését ennek az adókedvez-
ménynek lehetősége, kérjük vegye fel a
kapcsolatot velünk e-mailen vagy telefo-
non az alábbi címeken:

revfulop@szegi-sport.hu
szegijanos@freemail.hu
tel: 06/30/9460531   
Támogatásukat előre is megköszönve

várjuk önöket a bajnoki mérkőzéseinken.

Szegi János elnök, RNSE

Társasági adóra pályázik a Sportegyesület
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
kiárusítást hirdet az önkormányzatnál
feleslegessé vált, leselejtezett eszközökre,
berendezésekre (használaton kívüli mun-
kagépek,  elektromos gépek, berendezési
tárgyak,  stb.)

Az árvesés helye: Révfülöp Nagyközség
Önkormányzatának településgazdálkodási
telephelye.

Időpontja:  május 11. (péntek) 11. 00 óra
Az árveréssel kapcsolatos egyéb infor-

mációk Kondor Géza településgazdálko-
dási csoportvezetőtől (tel: 06 30 665-2837)
kérhetők.

Értesítem a lakosságot, hogy május 15-
16–17-én iskolafogászati rendelést tartok!
Sűrgős esetek ellátását a rendelés első órá-
jában végzem. Tisztelettel:

Dr. Borovszky Márta fogszakorvos

Hirdetmény

Révfülöp település belterületén ma is
problémát jelent a vaddisznók jelenléte és
károkozása.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy
ismételten megkeresés történt a Vadász-
társaság és a Vadászati hatóság felé az ügy
megoldása érdekében.

A Vadászati Hatóság megkeresésünkre
tájékoztatott, hogy határozatban kötelezte
a Kőtenger Vfk. vadászatra jogosultat,

- az állományszabályozó vadászatra Rév-
fülöp térségében, de csak a belterületi
határokon kívül,

- írásban történő tájékoztatásra a tett
intézkedésekről, a kilövések teljesítéséről.

Határozatában előírta, hogy amennyi-
ben a jogosult az intézkedéseknek nem
tesz eleget, úgy az 1996. évi LV. törvény
80.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a
vadászatra jogosult költségére hatósági
vadászatot rendel el.

A vadászati hatóság vadkárok megtérí-
tése, vadkárbecsléssel kapcsolatban java-
solja a károsultaknak, hogy amennyiben a
vadászatra jogosult nem nyitott a károk
rendezése terén, amelyet a vaddisznók
okoznak a belterületen, akkor azt jogi útra
kell terelni.  Javasolja továbbá, hogy igaz-
ságügyi szakértővel végeztessenek vadkár-
becslést és ezen szakértői véleménnyel pol-
gári peres úton kérjenek kártérítést az
okozott károkért.

A Vadászati hatóság tájékoztatásként
megküldte a Veszprém Megyei Vadkár-
becslőinek névsorát, amely a Polgármes-
teri Hivatalban megtekinthető.

A Kőtenger Vfk. vadászatra jogosult
elérhetőségei, ahol minden érdeklődőt szí-
vesen tájékoztatnak:

Postacím: 8251 Zánka, Fő u. 3-7. 
(székhely: 8272 Köveskál, Vadvirág u. 4.) 
E-mail: sari.ferenc@gmail.com 

Tóthné Titz Éva jegyző

Tájékoztatás
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Finn-Magyar
KonferenciaPályázati támogatással 

megvalósuló projekt

Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási
Rendszer fejlesztésére nyert támogatást a
Környezet és Energia Operatív Program
(KEOP) keretében az Önkormányzati
Társulás. A projekt összköltségének, nettó
3.123.772.500 Ft-nak 79,4%-át az Európai
Unió és a Magyar Állam által nyújtott
támogatás biztosítja.

A 2011-12-ben megvalósuló projekt fő
célja, hogy a társulás területén, így az Önök
településén is kerüljön kialakításra a tele-
pülési szilárdhulladékok teljes körű és sze-
lektív szervezett gyűjtési rendszere. Rész-
célok között szerepel, hogy fejlesztésre
kerül a zöld hulladékok hatékony kezelé-
sének, a hulladékképződés megelőzésének
rendszere is. További cél a kiszolgáló gyűj-
tő, szállító és kezelő rendszer kiépítése
hulladékudvar, gyűjtőszigetek kialakításá-
val, a szükséges eszközpark megteremtésé-
vel. Ezzel együtt megvalósul a királyszen-
tistváni központi telepen a mechanikai és
biológiai kezelés továbbfejlesztése. Mind-
ezt az eredményességhez szükséges felvilá-
gosító munka és PR tevékenység kíséri.

A projekt keretében kitűzött a célok elé-
rése érdekében, a lakosságot közvetlenül
érintően az alábbi eszközökkel egészül ki a
hulladékgazdálkodási rendszer: a szelektív
hulladékgyűjtő rendszer már meglévő ele-
meihez további 90 gyűjtősziget létesül, és
minden sziget 4 db gyűjtő edényből áll
majd, ahol papír, műanyag és üveg szelek-
tív gyűjtése lehetséges.

Ezen túl az alábbi eszközök kerülnek
beszerzésre és kiosztásra: a házi komposz-
tálást elterjesztésének és elősegítésének
céljából 10.000 db komposztláda, a házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtés bevezeté-
séhez 30.000 db hulladékgyűjtő edény,
illetve a zöldhulladék gyűjtés bevezetésé-
hez 4.200 db hulladékgyűjtő edény.

A Társulás a környezettudatos hulladék-
gyűjtés elterjesztése és a szelektív hulla-
dékgyűjtés gyakorlatának fejlesztése, erő-
sítése érdekében kiemelt figyelmet fordít a
komplex hulladékgazdálkodási rendszer-
hez kapcsolódó tájékoztatásra.

Ennek keretében:
• a szemléletformáló, felvilágosító tevé-

kenységre,
• valamint a lakossági tanácsadási szol-

gáltatás biztosítására.
Az eszközök kiosztásával, a szolgáltatá-

sok igénybevételével kapcsolatban, amikor
az esedékessé válik, további információt
adunk az önkormányzat, a közszolgáltató
és a helyi sajtó segítségével.

Hamarosan újraindul az új 
hulladékgazdálkodási rendszer

2011-ben megyénkben megvalósult a hul-
ladékkezelési módszer átalakításának fel-
tétele. Az új létesítményekben az új eszkö-
zökkel az eddigi környezetet terhelő gya-
korlatot megváltoztatva, 20 éven keresztül
biztonságosan, környezetbarát módon
ártalmatlanítjuk a mindannyiunk által
termelt hulladékot.

Sajnálatos módon az üzemkezdés előtt a
rendszer egyik kulcsfontosságú elemében,
a királyszentistváni mechanikai csarnok-
ban tűz keletkezett és a csarnok olyan mér-
tékben megrongálódott, hogy a rendszer
indulását a tervezett időpontban megaka-
dályozta.

Terveink szerint a helyreállítás 2012-ben
megtörténik, és az üzemszerű működés
megkezdésének nem lesz akadálya.

A helyreállítás ideje alatt a rendszer
részleges üzemeltetése elkerülhetetlenné
válik. Amint az ehhez szükséges engedé-
lyek rendelkezésre állnak a részleges üze-
melés megkezdődik. Ezzel megvalósul az
eredeti elképzelés, a kitűzött célok elérhe-
tővé, vállalásaink teljesíthetővé válnak.

Változtatnunk kellett a hulladékkezelési
gyakorlatunkon, mert egyszerűen nincs
elegendő helyünk a lerakására.

Az eddigi környezetet terhelő hulladék-
lerakók helyett egy környezetbarát tech-
nológiában dolgozzuk fel a hulladékot,
melynek 70%-át újrahasznosíthatjuk.

A helyreállítás költsége a lakossági dí-
jakban nem jelenik meg, az sem az önkor-
mányzatoknak, sem a lakosságnak többlet-
terhet nem jelent.

Azonban az új rendszer működtetése drá-
gább, mint a régebbi, mint ahogy a csapból
folyó víz is drágább, mint a kútról húzott.

A hulladékgazdálkodásban a változás a
lakosság számára nem látványos; hasonló
autók, ugyanazokon a napokon, ugyanúgy
fogják elhordani tőlünk a szemetet, de a
sorsa egészen más lesz.

Kérjük megértésüket és együttműködé-
süket. Tudjuk, hogy az új rendszer működ-
tetésért fizetendő magasabb díjat nem
könnyű kigazdálkodni, de ne feledjék: az új
hulladékgazdálkodási rendszert, a tiszta
jövőnkért, a gyermekeink érdekében épí-
tettük. A projekttel kapcsolatban bővebb
információ kérhető az alábbi elérhetősége-
ken: Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladékkezelési Ön-
kormányzati Társulás

8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Telefon/telefax: +36/88/545-116 
info@tep.hu  www.tep.hu

Új hulladékgazdálkodási rendszer

Finn-Magyar Testvértelepülési Konferen-
ciát rendeznek Helsinkiben ez év júniusá-
ban.  Révfülöp is meghívást kapott, mivel
tavaly szeptembere óta községünknek is
van finn testvértelepülése.

Nagy örömünkre szolgál, hogy már nem-
zetközi szinten is számon tartanak ben-
nünket és kíváncsiak véleményünkre, ezért
egyesületünk az élére állt annak a kezde-
ményezésnek, hogy két személy kijuthas-
son erre a jelentős témákat érintő találko-
zóra. Amennyiben valaki bővebben érdek-
lődik a konferencia iránt, ezen a honlapon
megtalálja a szükséges információkat:
www.fin-huncongress.fi

A konferenciára meghívást kapott az
összes finnországi város, amelyiknek
magyar testvérvárosa van , valamint az
összes magyar település képviselője, ame-
lyik finn testvértelepüléssel rendelkezik,
ezért jelentős számú résztvevő várható.
Fontos hogy elvigyük hírét mindenhova
Révfülöpnek és környékének, ezért min-
den vállalkozónak lehetőséget biztosítunk
arra, hogy reklámanyagát eljuttassa hoz-
zánk, amit magunkkal viszünk és terjesz-
tünk minden adandó alkalommal. A pros-
pektusokat a Tourinform irodában, Révfü-
löpön lehet leadni. Természetesen szállítá-
si lehetőségeinknek határt szab a repülőre
felvihető súlykorlát, de azért minden je-
lentkezőtől eljuttatunk anyagot a konfe-
renciára. Adományokat a Finn-Magyar
Testvér Települési Konferencia részvételi
költségeinek támogatására köszönettel
elfogadunk! Minden további felvilágosítás
Révfülöpön a Tourinform irodában ren-
delkezésükre áll.

Amennyiben egyetért törekvéseinkkel,
hogy Révfülöp és környéke népszerűsíté-
sére minden lehetőséget kihasználjunk,
segítse egyesületünk működését adója 1%-
ának felajánlásával! (Adószám a 9. oldalon.)

Dömötöri Melinda
Magyar-Finn Baráti Társaság elnöke

A Révfülöpi Honismereti Egyesület tiszte-
lettel hívja tagjait éves, rendes közgyűlésére.

Közgyűlés helye: Honismereti Gyűjte-
mény (Révfülöp, Halász u. 5.), időpontja:
május 19. (szombat) 18.00 óra.

Napirend:
1. Beszámoló a 2011-ben végzett tevé-

kenységről.
2. Az egyesület gazdálkodása. A 2011. évi

zárszámadás elfogadása.
3. Az egyesület 2011. évi közhasznúsági

jelentésének elfogadása.
4. Az egyesület 2012. évi munkatervének

megvitatása. 
5. Egyéb.

Honismereti Egyesület
közgyűlése
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Eitner József és Slemmer József finom
bogrács-gulyást készített vacsorára

Desszertet a polgármester úr készítte-
tett- magyar és finn zászló volt a gyönyörű
tortán

Március 29-én az Egry József Középis-
kolában (Zánka GYIC) léptek fel a finn
táncosok és zenészek, ahol Vellai László
igazgató úr köszöntötte a csoportot

A középiskolában tanuló szakácsok főz-
tek nagyon finom ebédet a tankonyhán, s a
pincér tanulók szolgálták fel a vendégek-
nek.

Vacsora Révfülöpön volt, ahol Kalász
Istvánné Pirike remekelt a finom húsok
elkészítésével

Március 30-án délelőtt Veress István lel-
kész úrral bemutattuk a községet a csoport-
nak

Az Evangélikus templomban rövid áhíta-
ton vettünk részt

Dr. Hafenscher Károly lelkész úr bemu-
tatta az Oktatási Központot

Ebéd után az Általános Iskolában finn-
magyar táncház délutánt szerveztünk, ahol
az iskola tanulói és a felnőtt tapolcai nép-
táncosok Tarjányi Sándor néptánc oktató
vezetésével hangulatos programot mutat-
tak be. Természetesen közben a finn cso-
port is bemutatta tánctudását

A közönségnek nagyon tetszettek a pro-
dukciók

Annyira, hogy közösen is táncoltak kicsik
és nagyok ezen a délutánon

Pénteken este Kővágóörsön az Evangé-
likus Kollégiumban búcsúztunk el kedves
vendégeinktől, Veressné Bálint Krisztina
finom vacsorája elfogyasztása után

Szombaton reggel indultak az ifjú finn
táncosok Budapestre, az Országos Táncház
találkozóra

Dr. Szabóné Barsi Katalin 
Tourinform Iroda

Folytatás az 1. oldalról... Vendégünk volt a Finn Jutarinki

Fotó: Barsi Fotó: Barsi Fotó: Barsi

Fotó: Barsi

Fotó: Barsi

Fotó: Barsi

Fotó: Barsi

Fotó: Barsi

Fotó: Barsi

Fotó: Barsi Fotó: Barsi Fotó: Barsi
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Április 21. - a Magyar Költészet Napja alkalmá-
ból megrendezett versmondó verseny napja az
általános iskolában. Engem, mint egykori sokat
szavaló diákot és műkedvelőt kértek fel zsűritag-
nak.
11:45 Sok ugri-bugri, rohangáló, viháncoló,

fehér-feketébe öltözött gyereket megpil-
lantva átléptem egykori iskolám kapuját.
Beszívtam a nosztalgia illatát, hány vers és
monda hagyta el a számat egykor e helyen!
Körbenéztem: Laci bácsi a világításnál
babrált, a tanár nénik a gyerekeket csitít-
gatták. (Mint utóbb kiderült, épp ebédidő
volt.)

11:50 A többi zsűritag már elfoglalta helyét a
zöld bársony borította pulpitusnál.
Puskásné Edit néni, Rádóczyné Zsuzsa
néni, Benéné Marika néni , egykori taná-
rok, tanítók, mind költészetrajongók, már nem először (és nem is utoljára) érezhe-
tik a zsűrizés felelősségét. Mindenki megosztotta véleményét a legfontosabb szem-
pontokról. Így hát én is csatlakoztam a ”profikhoz” –tanulni.
Pontrendszer felállítva.

11:55 A hangosbemondó dübörgő hangja jelezte, itt az idő, hogy az osztályok elfoglalják
helyüket az iskola aulájában.

12:05 Erzsi néni a rendezvény házigazdája a szülők, diákok népes csoportjának köszönté-
se után ismertette a programot.
Elsőként az első osztályos tanulók vették birtokba a színpadot. Picik voltak, de
annál bátrabbak és meggyőzőbbek. Még az apróbb bakik -mint egy szavaló csuklá-
sa is- őszintébbé tudják tenni a produkciót, bizonyították.
Kovács Pepi művére került a sor, aki a Magyar Költészet Napja alkalmából (ápr.
11.) állított össze egy megkapó vetítést. Hanganyag képekkel színesítve olyan köl-
tőkkel, mint Kosztolányi Dezső, József Attila, Szabó Lőrinc olyan előadókkal, mint
Latinovits Zoltán, Hobó…
A negyed óra után (bár nehéz lehetett megszólalni) Iván Kati néni törte meg a
csendet. Rövid beszédét követte Várnai Zseni egyik verse. Mint Kati nénitől már
megszokhattuk, érzelem volt benne bőven, csak a világítás okozott némi (megold-
ható) problémát.

12:30 És végre kezdetét vehette a verseny! A másodikosoktól haladtak osztályonként. A
nevezett 55 résztvevő között az eddigi évekhez képest meglepően sok fiú is szere-
pelt, sőt mi több, magas színvonalú előadásokat hallhattunk többségüktől.
A gyerekek választása József Attilától, Wass Alberten át egészen a mai költőnk,
Varró Daniig nyúlt. Vörösek, szőkék, barnák, esetlenek, határozottak, rosszcson-
tok, stréberek, mindenki a saját módján, stílusán szavalt. Akadt, aki nem egy tanár-
nak szerzett meglepetést. Nem egyszer pillantottam hátra, hogy lássam a szülők,
nagyszülők átélt arcát a produkciók közben. A gyerekek hatottak a közönségre,
egy-egy érdekesebb vers közben fel is szisszentek vagy nevettek.
A pontszámok csak úgy röpködtek ki a zsűri tollából (pontozólapomon 5-től 10-ig
sorakoztak). Én személy szerint fontosnak tartottam a szép beszédet, artikulációt,
a vers értését, átélését. Elég volt, ha csak a versmondó szemén látszott, hogy élvezi
a pillanatot, és szereti azt a verset. Ráadásként előnyben részesítettem a határozott-
ságot, bátorságot és a kiállást.
Persze minden zsűritagnak meg volt a maga sajátos felépített pontozórendszere.
Szerencsére és örömünkre (no meg bánatunkra is, hiszen csak 3-3 nyerhetett)
nagyon sok gyereknek sikerült túlteljesítenie a szempontokon.
Az utolsó elhangzott vers és a zsűri általános összegzése után a versenyzők és szü-
lők haza indulhattak, hiszen a végeredményről csak hétfőn tájékozódhattak.

15:00 A zsűri elvonult értékelni. Mindenkinek volt kedvence, de hát a többség szava dön-
tött. A 9 és 10 pontos versenyzőkből összeállt a díjazottak sora. (A helyezettek és a
különdíjasok könyvjutalomban részesültek.)
Alsó tagozat: Felső tagozat:
1. Török Teodóra 3.o. 1. Németh András 6.o.
2. Pálffy Bianka 2.o. 2. Szabó Friderika 6.o.
3. Németh Bence 4.o. 3. Török Julianna 7.o.
Különdíjak: Kirnbauer Bálint 6.o., Kirnbauer Tamás 6.o.
Oklevelek: Czakó Luca 2.o., Pálfalvi Klaudia 3.o., Sárvári Nóra 3.o., Epres Tamás
4.o., Kovács Armandó 4.o., Janzsó Patrik 5.o., Pálfalvi Nikolett 5.o., Benkő
Alexandra 6.o., Réti Kincső 7.o., Szász Klaudia 7.o. Miklós Zsófia

Egy fiatal zsűritag szemével

Felső osztályos tanulók I. helyezettje:
Németh András

Fotó: Iskola

A tóparti Európa-sétány végén sajnos biz-
tonsági okokból ki kellett vágni egy szép
régi fát, amelynek valódi állapotáról a
mellékelt fénykép tanúskodik. 

Az önkormányzat első körben már tár-
gyalta a révfülöpi zöld területek állapotát
felmérő összegzést és határozott a helyi
parkok, sétányok, zöld területek fejleszté-
sével kapcsolatos konkrét intézkedési terv
kidolgozásáról. Ennek első lépése egy késő
őszi faültetési program megvalósítása
lehet…

-miklós-

Öreg fáink emlékére

Nőnapi köszöntő

Tavasszal sikeresen mutatkozott be Rév-
fülöp és környéke a nemzetközi Utazás Ki-
állításon

Nemzetközi Nőnapon Miklós Tamás pol-
gármester úr és férfi kollegái virággal és
kedves szavakkal köszöntötték a Polgár-
mesteri Hivatal és az Önkormányzat hölgy
dolgozóit 

Hírünket vitte a
Tourinform iroda

Fotó: Miklós

Fotó: Tourinform

Fotó: Barsi
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"Itt az óra, itt az óra aki vitéz fel a lóra..."
Óvodásainkkal is megemlékeztünk az

1848-as szabadságharc hőseiről.
Zászló festése, csákó hajtogatása a sza-

badságharc történetének elmesélése után,
"Kossuth Lajos azt üzente" és még nagyon
sok énekkel, versssel tánccal ünnepelt a kis
kokárdás sereg.

Nyuszi ül a fűben...
Az idén is megérkezett a nyuszi az oviba,

egyenesen Rácz László és családjától. Kö-
szönjük, hogy a  kedves Jymi nyuszit "kölcsön"
adták egy kis simogatásra az ovisoknak.

A tapsifüles az idén is hozott névre szóló
kis meglepetést a gyerekeknek, amit nagy-
nagy izgalommal kerestek meg. Jymi nyu-
szi is kapott cserébe ajándékot, szép éne-
keket, verset, és természetesen a finom
rágcsálni való répa és saláta sem maradt el.
Nagyon jól sikerült a húsvéti délelőtt.

Lubickolás a habokban
Ajkára a Vizikék-zöldikék óvodába jár-

nak óvodásaink nagy lelkesedéssel az úszás
alapjainak megszerzése érdekében. Játékos
gyakorlatok segítségével, fegyelmezetten,
kitartóan hajtják végre a gyerekek az oktató
kéréseit, feladatait. A szülők is részt vehet-
tek az utolsó foglalkozáson, ahol megnéz-
hették gyermekeik bátorságát, ügyességét.
Az úszásoktatáson való részvételt támogat-
ta Révfülöp önkormányzata, Horgász egye-
sület, RIVE. Köszönjük, hogy az idei évben
is hozzájárultak az úszásoktatás megvalósu-
lásához a gyerekek, szülők és pedagógusok
örömére. Vókóné Bognár Ibolya

Tavasz az Oviban

Iskolánk 3-4. osztályos labdarúgó csapata
miután csoportgyőztesként bejutott a
Tapolca városi-körzeti döntőbe, ott is foly-
tatta eredményes szereplését. 

Az 5 csapat részvételével rendezett dön-
tőn Nyirád és Balatonederics legyőzésével
a 2. helyet szerezte meg és jogot szerzett,
hogy Tapolca Várost és körzetét képviselje
a megyei döntőn.

Ugyanez a csapat képviselte iskolánkat
az április 24-én megrendezett „Szigliget-
Kupán”, ahol 8 csapat vett részt.

Lesencevölgy csapatát 6:0-ra, Monostor-

apátit 4:2-re, Nyirád csapatát 5:0-ra legyőz-
ve került a torna döntőjébe, ahol
Badacsonytomajt 5:0-ra verte és az első
helyen végzett. Ezzel elnyerte a díszes
„Szigliget-Kupát”. 

A csapat tagjai: Veress Noé, Janzsó
Patrik, Vella Dániel, Szabó Renátó,
Németh Bence, Tompos András és Filep
Kata Laura. 11 góljával a gólkirály címet
Németh Bence, 4. osztályos tanulónk nyer-
te el. Felkészítő nevelők: Eitner József és
Németh László  

Eitner József

Fotó: Iskola

Fotó: Vókóné

Fotó: Vókóné

Fotó: Vókóné

Alsó tagozatos labdarúgóink 
a megyei döntőben

Iskolánk német nyelvet tanuló diákjai
április 18-án Veszprémben, a Kossuth
Lajos Általános Iskolában mérték össze
tudásukat, a kilenc csapatot számláló
megyei angol-német mese vetélkedőn. 

A felkészülés során a 4 fős csapat  - Réti
Kincső, Sümegi Rebeka, Szász Klaudia és
Török Julianna a 7. osztályból – jól össze-
kovácsolódtak és egymást buzdítva igye-
keztek a legtöbbet kihozni magukból. A
késő délutáni és hétvégi próbák, a díszlet-
készítés és a szorgalmas munka gyümölcse-
ként remek színészi teljesítmények és hatá-
rozott életszerű nyelvtudás jellemezte a
révfülöpi csapatot, akik egy klasszikust, a
„Jancsi és Juliska” című mesét adták elő
német nyelven. A díjkiosztó izgalmát az
első helyezett hosszas méltatása fokozta,
melynek legszebb pillanata az volt, amikor
győztesként a Révfülöpi Általános Iskola
neve hangzott el. A szép díszlet, a jó dra-
maturgia és a megnyerő előadásmód
elnyerte a rangos zsűri tetszését, s nyelvtől
függetlenül is az első helyen végezve, nem-
zetiségi iskolákat is magunk mögé utasítva,
boldogan vehettük át az elsőnek járó díja-
kat. A csapat örömködése a városban foly-

tatódott, kedves finomságokkal leptük meg
magunkat, s még egyszer felelevenítettük a
verseny legszebb és legszórakoztatóbb pil-
lanatait. Mindenkinek köszönjük a bízta-
tást, a szurkolást és azt az örömteli fogad-
tatást, ahogyan másnap vártak bennünket!
A mese előadás iskolánk honlapján megte-
kinthető.

Iskolánk győzelmét Hajdu Zsuzsa néni
emlékének ajánljuk. Török Péterné

Első helyezés a mese vetélkedőn

Fotó: Iskola
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Makett készítő verseny

Szerencsére vannak olyan szülők, akiknek
már a gyereke középiskolás és nem a
Révfülöpi Általános Iskolába jár, mégis
szívesen segítik az iskola munkáját, és
továbbra is számíthatunk rájuk. 

Szőke Gábor első kérésre igent mon-
dott, amikor elmondtam tervemet, hogy a
8. osztályos fiúkkal elmennénk Kővá-
góörsre üzemlátogatásra. A fiúk nagyon
megörültek, amikor megtudták, hogy ápri-
lis 24-én kedden várnak bennünket. A
Szőke és Társa Fa és Építőanyag Keres-
kedés Kővágóörsön található a Béke
majorban. Itt mindent megtalál az, aki
építkezik, hiszen tetőfa, sóder, homok,
fekete és barnaföld, cement, mész és egyéb
építőanyag kapható. Még faházat is lehet
rendelni. Természetesen tűzifa értékesítés-
sel is foglalkoznak. 

A tanulók szállítását személyautóval
oldottam meg, úgy gondoltam  így több
időnk lesz, de kiderült, hogy a gyerekek
annyira jól érezték magukat, hogy egész
délelőtt maradtak volna. Szőke Gábor és
felesége Andrea kedvesen köszöntötte az

ifjúságot, majd bemutatták a telep terüle-
tét, sőt mindenkit megkínáltak egy inniva-
lóval. Megnézték a fiúk a markológépet, a
munkások szorgoskodását. Folyamatosan
hozták az árut, amit le kellett rakni, vagy
jöttek a vevők, akiknek fel kellett a teher-
autóra pakolni a gerendákat, téglákat. A
fiúknak nagyon megtetszett a targoncázás,
hiszen sokat segített a nehéz építőanyagok
mozgatásában. Szőke Gábor minden fiút
megtanított targoncát vezetni, sőt még a
raklap áthelyezését, felemelését, lerakását
is gyakorolták a géppel. A nyolcadikasok
nagyon örültek a kellemes napsütésben a
targoncázásnak és azt kérdezték, hogy
mikor jöhetnénk megint. 

Szeretném megköszönni Szőke
Gábornak, hogy egy felejthetetlen élmény-
gazdag napot szerzett a diákjainknak.
Külön köszönöm, hogy mindegyikkel egyé-
nileg foglalkozott, elbeszélgetett, úgy gon-
dolom nem kell majd csodálkoznia azon,
ha a gyerekek meglátogatják a telepen
máskor is. Pálné Rácz Rita

Üzemlátogatás az építőanyag kereskedésben

Biblia vetélkedő 
Április 25-én a Tapolcai Nagyboldogasz-
szony Általános Iskolában a Tapolcai
Kistérség által „Biblia világa” címmel
megrendezett hittanversenyen vettünk
részt. Iskolánkat 3 korosztályban 9 gyer-
mek képviselte. 

Az I. korcsoportban Török Teodóra a 3.
osztályból, Németh Bence és Tompos
András a 4. osztályból III. helyezést értek
el. A II. korcsoportban Németh András,
Szabó Friderika és Veress Luca 6. osztályos
tanulók I. helyezést,  a III. korcsoport pedig
Réti Kincső, Szász Klaudia 7.osztályos
tanulók és Dressel Ármin 8. osztályos tanu-
lók képviseletében szintén az első helyet
szerezték meg. A gyerekek nagyon jól érez-
ték magukat, hiszen a feladatlapok megol-
dása mellett rajzos feladatok, egyéni és
közös éneklés is emelte a verseny hangulatát. 

Köszönet a szervezőknek és a felkészítő
tanároknak: Dressel Erikának, Borbélyné
Dégi Katalinnak, Miklósné Szabó
Erzsébetnek és Török Péternének.

Török Péterné

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulása makett készítő versenyt hirde-
tett környékünk híres műemléki épületei-
nek megörökítésére. 

Iskolánkból beadott pályamunkák közül
Bódis Barbara 5. osztályos tanuló a Kő-
vágóörsi Evangélikus Templom és Vode-

nyák Alexa 8. osz-
tályos tanuló a
Révfülöpi Általá-
nos Iskola épületé-
nek megörökítésé-
vel osztott I. helye-
zést értek el. Ko-
vács Rebeka 5. osz-
tályos tanuló a Kék-
kuti Kütyüben ta-
lálható tájházat min-
tázta meg agyag-
ból, mellyel a zsűri
különdíját nyerte
el. A díjkiosztóra
április 23.-án került sor, ahol a gyerekek az
oklevelek mellett értékes ajándékokban és
rajzeszközökben részesültek. Gratulálunk!
Felkészítő tanárok: Szabó Zsuzsanna és
Török Péterné Török Péterné

A Révfülöpi Általános Iskola kicsinyített

mása: Vodenyák Alexa

A bibliai vetélkedő csapata

Bódis Barbara díja-
zott makettje: A kővá-
góörsi Evangélikus
templom

Fotó: Törökné

Fotó: Törökné

Fotó: Törökné

Húsvéti játszóházat tartottunk a Tóparti
Galériában április 7-én.

A gyerekek a kővágóörsi foltvarró klub
tagjainak ötletei alapján különféle dísze-
ket, ajándékokat készíthettek.

A legkisebbeket mini játszótérrel, tram-
bulinnal, csúszdával, sok-sok Lego-val vár-
tuk.

A délután folyamán volt bűvészműsor,
zenés játékok, a lufibohóc pedig minden
résztvevő kisgyermeket lufiból hajtogatott
figurával ajándékozott meg! P.Zs.

Fotó: Varga

Fotó: Rácz

Fotó: Rácz
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A Magyar-Finn Baráti Társaság révfülöpi
csoportja meghívást kapott április 3-ra
Iszkaszentgyörgyre, egy emléktábla avatá-
sára Finnország nagykövetétől. El is men-
tünk az eseményre Piri Katalin és Cser-
halmi Pál tagtársainkkal.

Mi is adta az okot az emléktábla elhelye-
zésére?!

1944 tavaszától őszéig, azaz szeptember
végéig az iszkaszentgyörgyi Pappenheim
kastélyban lelt otthonra a bombázott
Budapestről menekülő finn képviselet. A
mostani éppen távozóban lévő nagykövet,
Jari Vilen évekkel ezelőtt, Magyarországra
érkeztekor, a követség történetét tanulmá-
nyozva rálelt az 1944-es iratokra. Saját
elmondása szerint magánemberként uta-
zott el Iszkaszentgyörgyre megnézni, meg-
tudakolni mi maradt meg e csaknem het-
ven esztendeje történt kitelepülés emléke-
iből. Az idősebbek emlékezete sok min-
dent megőrzött, s a finn kapcsolat újjáé-
ledt.

Iszkaszentgyörgynek azóta testvértele-
pülése lett a mi Sodankylänk melletti
Savukosk, valamint Tampere finn várostól
kaptak egy jó tűzoltóautót. Az emléktábla
leleplezése igencsak ünnepélyes aktus volt.
A kastély belső udvarán az általános iskola
tanulói adtak műsort, ugyanis az iskola a
kastély újabb épületrészeiben működik. Itt
kapott helyet az emléktábla annak tisztele-
tére, hogy ez az épület volt annak idején
hónapokig a követség otthona. A táblát, az
éppen nálunk tartózkodó finn mezőgazda-

sági miniszter Jari Koskinen leplezte le
Finnország nevében. Alapos ismereteket
szerezhettünk szavai alapján a finn törté-
nelemből. Párhuzamot vont a kastély leg-
utóbbi tulajdonosai a német
Pappenheimek és a svéd hatalmi törekvé-
sek következtében ellenük harcoló, a svéd
hadseregben levő finnek (akkor a finnek
svéd uralom alatt voltak), valamint az1944-
ben a bajban lévő finn követség segítségé-
re siető Pappenheimek között.

1944 őszén Finnországnak sikerült kilép-
ni a II.világháborúból, bár nagy árat fizet-
tek érte. A lappföldön lévő németeket ki
kellett kergetni Norvégia felé az országból.
A németek szinte az egész Lappföldet fel-
égették maguk mögött. A sok középület,
ház mivel fából épült, jórészt a tűz marta-
lékává lett, csak a téglából, kőből rakott
kémények meredeztek utánuk az égre.
Sodankyläben is van ilyen emlékül hagyott
épületmaradvány az Alan talo (Ala ház az
ottani Finn-Magyar Baráti Társaság szék-
háza) mellett.

Magyarország kilépési kísérlete kudarc-
ba fulladt, s a volt Finn Követség épületei a
Gellért-hegy oldalában romhalmazzá vál-
tak. 

Azóta Finnország Nagykövetsége ujjá
épült. A finnek világszerte elismert építé-
szetét reprezentálva a régi helyén, a hegy-
oldalban természet közeli, tágas, világos,
kényelmes, a hivatalokon kívül a finn kul-
túra fellegvára. Sőt a finnek mellett Észtor-
szág képviseletének és kultúrájának is ott-
hona.

Baráti Társaságunk részéről mi is vittünk
egy kis koszorút, amelyet a táblánál elhe-
lyeztünk.

Az emléktábla leleplező ünnepély utáni
fogadás a kastély régebbi barokk épületré-
szében volt. Itt a kastély történetéről, és
régebbi tulajdonosaival kapcsolatban
(Amadék, Bajzáthok, Pappenheimek) lát-
hattunk dokumentumokat, képeket. 

Most ugyan a kastély és környéke elég
leromlott állapotban van, de a felújítás és
az értékek megőrzése a jövőnek, folyama-
tos. 

Kristó Judit

Emléktábla avatás

Április 4-7-ig került megrendezésre Buda-
pesten a Magyar Korcsoportos Sakkbaj-
nokság elődöntője. 

A verseny célja a nyári (június 21-30.)
döntőbe jutók kiválasztása volt. Az első tíz
helyezett került a döntőbe, ahol körmér-
kőzéses rendszerben fognak játszani a ver-
senyzők.

A 8 év alatti lányok mezőnyében 18 játé-
kos indult. Iskolánk tanulója, az első osztá-
lyos Juhász Judit 2. helyezést ért el, így
bejutott a döntőbe.

A 10 év alatti fiúk mezőnyében 63 játé-
kos indult. A második osztályos Bakos
Balázs 5. helyezéssel került döntőbe.

A Magyar Diáksport Szövetség április
14-én rendezte Budapesten az Országos
Sakk Diákolimpiát, ahol a megyei bajno-
kok és Budapestről öt játékos versenyzett.

Iskolánkat az L1. korcsoportban (1-2.
osztályos lányok) Juhász Judit képviselte,
aki 7 mérkőzésből 5.5 pontot szerezve
ezüstérmes lett.

Az F1. korcsoportban (1-2. osztályos
fiúk) Bakos Balázs 5 ponttal a 4. helyezést
érte el.

Paréj József edző

Döntős sakkozók

A MOZAIK Angol Nyelvi Verseny
2012. április 14-én, Győrben megtartott
országos döntőjében Pálfalvi Nikoletta, 5.
osztályos tanulónk 4. helyezést ért el. A
versenyen 868 diák vett részt.

Gratulálunk kiváló teljesítményéhez!

A LONDON BRIDGE Angol Nyelvi
Verseny II. fordulójában elért teljesítmé-
nyük alapján Benkő Alexandrra és
Horváth Fanni 6. osztályos tanulók beju-
tottak az országos döntőbe, melyet 2012.
május 6-án rendeztek meg a Budapesti
Műszaki Egyetemen.

Gratulálunk nekik! Pető Mária

Angol nyelvi sikerek

A kistérségi tanulmányi versenyek kereté-
ben március 29-én a lesencetomaji iskola
szervezésében műveltségi vetélkedőre
került sor. 

A feladatokat a televízióból ismert
„Magyarország szeretlek”…című vetélke-
dő mintájára állították össze, természete-
sen az általános iskolás tananyagra alapoz-
va. Volt filmvetítés, zenék felismerése, rob-
banós doboz, saccolás, ügyességi feladat.
Iskolánkat Réti Kincső és Szegi Mátyás
7.osztályos tanulók, valamint Vodenyák
Alexa és Szegi Vince 8. osztályos tanulók
képviselték. 

Tanulóink a versenyen az 5. helyezést
érték el. Miklósné Szabó Erzsébet

Műveltségi vetélkedő

A Szent-György hegyen rendezett
Kistérségi Természetismeret vetélkedőn
iskolánk csapata (Epres Virág, Gosztola
Anett és Vodenyák Alexa) az előkelő 2.
helyezést érte el a szervező Nemesgulács
csapat után.

A hatalmas mennyiségű ismeretanyag,
amiből készülni kellett, felölelte a Szent-
György hegy kultúrtörténetét, élővilágát,
Kisapáti történetét, az év fájáról, vadvirá-

gáról, gombájáról, madaráról, haláról,
rovaráról, a Balatoni Geoparkról megje-
lent kiadványok és újságcikkek egészét, a
BFNP képanyagát. Dicséret illeti a három
nyolcadikost, akik mindezt felvállalták,
mellette még több tantárgyi versenyen is
részt vettek, ugyancsak szép eredmények-
kel.                          

Eitnerné Rózsa Ágnes

Előkelő helyezés 
a Kistérségi Természetismereti vetélkedőn



A közel négyszáz alapfokú képző- és ipar-
művészeti iskola számára a
Nemzeti Erőforrás Miniszté-
rium az idei tanévben is meg-
hirdette az országos tanul-
mányi versenyt. 

Ebben a tanévben a művé-
szeti iskolák diákjai textilműves
és bábkészítő kategóriában mér-
hették össze tudásukat. Az országos döntő-
be csak olyan pályamunkával lehetett bejut-
ni, ami magas színvonalon képviselte a fenti
művészeti ágakban megszerzett tárgykészí-
tői és elméleti tudást. Az Oktatási Hivatal
által felkért képző- és iparművészekből álló
zsűri az országos döntőbe a beküldött név-
nélküli (jeligés) alkotások áttanulmányozá-
sa után összesen 60 pályázót hívott be.
Ebből 20 fő a Balatonfelvidéki Szín-Vonal
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
tanulója. 

A Szín-Vonal Művészeti Iskola révfülöpi
feladatellátási helyéről Viszt Vivien Vanesz-
-sza, Dencs Márton, Csitos Bianka, Périn-
ger Martina jutott a textilműves döntőbe. 

A döntősöknek az első és második nap is

5-5 órás gyakorlati feladatot kellett megol-
dani a versenybizottság előtt. Az adott fel-

adatnak megfelelően nemezeltek,
szőttek, varrtak, játékokat, bábo-
kat, lakástextileket, öltözékeket,
ékszereket terveztek, készítettek.

Dencs Márton sárkányos la-
kástextileket és ujjbábokat, Viszt
Vivien nagyon szép bagoly és

gekkó figurás játékot, Péringer
Martina dúccal megnyomott asztali

szettet és nemezelt pénztárcát, Csitos Bi-
anka pamutvászon rátéttel, hímzéssel, hor-
golással díszített egyedi ruhát, illetve öltö-
zet-kiegészítőt tervezett, készített, 

A bizottság a textilműves kategória dön-
tőjén összesen 10 díjat adott ki. A textilmű-
ves kategóriában az összes első helyezést a
Szín Vonal Művészeti Iskola diákjai hozták el.

Az intézmény révfülöpi feladatellátási
helyéről versenyző tanulók helyezései: Viszt
Vivien Vanessza I helyezett, Dencs Márton
(Balatonrendes) II. helyezett, Péringer
Martina (Balatonrendes) különdíjas lett.
Felkészítő tanáraik: Szabó Zsuzsanna,
Széplaki Nóra, Szöllős Enikő Kitti.
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Sümegi István krisztusöltőnyi szolgálatá-
ban 1944-től 1977-ig szolgált a Kővágó-
örsi-Révfülöpi Evangélikus Egyházköz-
ségben.

Hálaadó istentiszteletre gyűlt össze a
gyülekezet 2012. március 10-én a kővágóör-
si középkori eredetű evangélikus templom-
ban, hogy, néhai lelkészére emlékezzen.

Az igehirdetés szolgálatát Bozorády Zol-
tán, nyugalmazott nyíregyházi esperes vé-
gezte, aki fiatal lelkészként Sümegi István
szolgatársaként személyes kapcsolatban
lehetett vele. Az igehirdetés két, Sümegi
István életének oly fontos igéjére alapult:

„Mert amikor erőtlen vagyok, akkor
vagyok erős.” (2Kor, 12.10) „Mindenre
van erőm a Krisztusban, aki megerősít
engem.” (Fil 4.13)

Az istentiszteletet ünnepi közgyűlés
követte, ahol hallhattunk Sümegi István-
ról, akit Isten nem csak lelkipásztori tálen-
tummal, de képzőművészeti és irodalmi
tehetséggel is megáldott. Két utóbbi kin-
csét azonban csak felvillanás szerűen hagy-
ta néhány képe és poszthumusz kötete
által érvényesülni, hogy az evangélium gyü-
lekezeti szolgálata csorbát ne szenvedjen.

Olyan embert ismerhettünk meg benne,
aki valóban Krisztus kezében válhatott
áldássá. Az emberi erőtlenség és Krisztus
erejének gyümölcsei többek között a leg-
nehezebb időkben felépített révfülöpi
evangélikus templom, a megtartott gyüle-
kezet és az együtt emlékező, szeretett csa-
lád.

Veress István

Száz éve született Sümegi István
A Révfülöpi Általános Iskolának fontos,
hogy a tanulóit minél több útravalóval lás-
sa el a kertészeti ismeretek gyarapítását
pedig egy tankerttel kívántuk elősegíteni. 

Konyhakertté alakították a diákok az is-
kola és a sövény közti területet. Tapasztal-
tam, hogy a gyerekek környezettudatos
gondolkodásának kialakulását segíti az
iskolai kiskertészkedés. Minden felső tago-
zatos osztály kapott egy ágyást az iskolai
konyhakertből. A 8. osztályosok megbe-
csülték az előző évben kihullott salátamag-
ból kikelt palántákat, és gondosan átültet-
ték az ő ágyásukba. A többi osztály nem
értette, hogy nekik miért nincs olyan nagy
salátájuk, mint a nagyoknak. Minden osz-
tálynak vásárolt az iskola a veteményezés-
hez magokat: saláta, retek, cukorborsó,
sárgarépa, és petrezselyem magot. A gye-
rekek bizony rácsodálkoztak arra, hogy az
apró magokból lesz az általuk ismert
növény. Volt aki még meg is rágta a
kemény cukorborsó magját és csodálkozva
kérdezte, hogy ebből biztos, hogy olyan
finom borsó lesz, mint amit a levesben kós-
tolt. Természetesen a kerteket folyamato-
san gondozzuk, hiszen locsolni, gyomtala-
nítani és kapálni kell, hogy szépen fejlődje-
nek a növények. Minden osztály lelkesen
veteményezett a saját kis kertjében, és
szinte naponta megnézik milyen változás
történt a konyhakertben, sőt ha valamelyik
osztály meglocsolja a saját kertjét a másik
osztályét sem felejtik el megöntözi. A tan-
kertben való munkálkodás során a tanuló-
ink gyakorlati mezőgazdasági ismeretekre
tesznek szert, megismerik a biogazdálko-
dást, kertészkedést, a komposztálás alapja-
it. Az iskola célja az egészséges táplálko-
zásra nevelés, közben kiderült, hogy a ve-
teményeskerteknél folyó munka a közös-
ségfejlesztés eszközévé is vált.     

Pálné Rácz Rita

Veteményeskertek

A révfülöpi diákok sikerei

Az idei évben is rendelkezhetünk adónk
egy részéről:
Révfülöpi Nagyközségi Sport Egyesület:

19261818-1-19
Révfülöpi Honismereti Egyesület:

18914348-1-19
Magyar - Finn Baráti Társaság 

Révfülöp: 19380489-1-19
Gázló Környezet- és Természetvédelmi

Egyesület: 19380128-1-19

Adó 1%

Fotó: Baranyai

Fotó: Rácz
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Kiss Zoltán: A szelektált hulladék kulcskérdése
„Az Észak-Balatoni Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Rendszer tovább-
fejlesztése” KEOP- 1.1.1/B/10- 2011-0002
számú pályázati projekt, Új SZÉCHENYI
tervre utaló propaganda kiadványát olvas-
va, furcsa kételyeim és kérdéseim támad-
nak.

Csak következtetem, hogy az EU és a
Magyar Állam 79.4 %-os támogatásán
felül a hiányzó mintegy nettó 650 millió Ft
az Önkormányzati Társulást terheli. Igen,
de ki végzi a beruházás szakmai munkála-
tait, milyen referenciák alapján, milyen
szerződés és biztosítékok mellett. Ki a fele-
lős a kulcsfontosságú mechanikai csarnok
leégéséért, milyen garanciális és biztosítási
feltételek érvényesíthetők. Végül is, ki a
rendszer megvalósításának szakmai felelő-
se, tulajdonosa, milyen konstrukcióban fog
üzemelni, s ami talán a legfontosabb, hogy
mi az önkormányzatok szerepe, és ki védi
meg az ingatlantulajdonosok érdekeit.

A propagandakiadvány ismeretlen szer-
zője közli többek között:

„A helyreállítás költsége a lakossági
díjakban nem jelenik meg, az sem az
önkormányzatoknak, sem a lakosságnak
többletterhet nem jelent, azonban az új
rendszer működtetése drágább, mint a
régebbi”, amit egy meglehetősen furcsa,
csapvíz-kútvíz hasonlattal indokol.

A kiadványszerző megnyugtatásként
közli továbbá, hogy „A hulladékgazdálko-
dásban a változás a lakosság számára nem
látványos, hasonló autók, ugyanazokon a
napokon, ugyanúgy fogják elhordani
tőlünk a szemetet, de a sorsa egészen más
lesz”. (Környezetbarát technológiában dol-
gozzuk fel a hulladékot, melynek 70%-át
újrahasznosíthatjuk.)

Végül, ”tiszta jövőnkért, gyermekeink
érdekében kérjük megértésüket és együtt-
működésüket, írja a szerző, nyilván a fize-
tendő magasabb lakossági díjfizetések
ellensúlyaképpen.  

Remélhetően, a szilárdhulladék-kezelési
rendszer fejlesztésének sem a koncepciója,
sem az egész ügy a valóságban nem annyi-
ra bonyolult és áttekinthetetlen, amint azt
a kiadvány bemutatja. A lakosság megérté-
sét és támogatását pedig, elsősorban nem
érzelmi érvekkel, hanem a résztvevők ked-
vező gazdasági érdekeltségi feltételeinek
kialakításával kell megszerezni. 

Nem fogadható el egy sokmilliárdos fej-
lesztés esetében az a koncepció, hogy a la-
kosságot többletfizetésre kötelezve oldják
meg a rendszer működtetését. Vélemé-
nyem szerint, alapvető követelmény olyan
megoldást alkalmazni, amely a lakosság-
nak nem többletköltséget okoz, hanem
költségmegtakarítást eredményez. A kiad-
ványban közölt információ, mely szerint a
hulladék 70%-át tervezik újrahasznosítani,
csak alátámassztja a rendszerből adódó la-
kossági költségmegtakarítás lehetőségét.

A kulcskérdés: 
ki fizessen a hulladékért?

A cikkben természetesen nem foglalkoz-
hatok a szemét-hulladék ügy összes részle-
tével, bár a dolog évek óta érdekel. Úgy
vélem, hogy jelenleg az egész probléma-
körből, első lépésként ki kell emelni az
egyik legfontosabb alapkérdést, hogy ki
fizessen a hulladékért. A szelektált hulla-
dék ugyanis, nagy értékű termelési alap-
anyag, mely a világon mindenütt óriási
üzlet, ezért természetes hogy azonnal
jelentkeznek gazdasági, üzleti érdekek és
ellenérdekek, amelyek visszahatnak a fej-
lesztés menetére, a megoldásokra és a dön-
tésekre. A magam részéről, ebben az érde-
keltségi rendszerben a lakosságnak, mint
főszereplőnek az érdekeit tartom elsődle-
gesnek. 

Álláspontom szerint, a szelektíven gyűj-
tött hulladék ingatlantól történő szállításá-
nak költségei nem terhelhetik a polgáro-
kat. Lényegét tekintve ugyanis a polgárok
saját  munkával értéknövelt további feldol-
gozásra alkalmas, saját tulajdonú hulladék
anyagokat ”értékesítenek” célszerű ellen-
szolgáltatás, az ingatlanról történő elszállí-
tás fejében. Más oldalról közelítve, a sze-
lektíven gyűjtött hulladékért teljesen ter-
mészetes, hogy ne az fizessen, aki „eladja”,
hanem az, aki végül felhasználja. Ennél-
fogva a rendszerben közreműködő vállal-
kozók a szelektált hulladékért a végfelhasz-
nálótól kapott pénzből realizálhatják jöve-
delmüket és nem az ingatlantulajdonosok
díjfizetéséből. Meggyőződésem egyébként,
hogy ez a megoldás felel meg az üzleti élet
gyakorlatának és erkölcsének.     

Ezzel a polgárbarát megoldással, a kiad-
ványban közöltekkel szemben az egyes in-
gatlantulajdonosok éves szinten hozzávető-
legesen 24.000 Ft megtakarítást érhetnek el.
(A számítás módszere: a propaganda kiad-
vány szerint az új rendszer drágább műkö-
dése miatt magasabb díjat kell fizetni. Téte-
lezzük fel, hogy negyedévenként átlagosan
1.600 Ft lenne az emelkedés. Az ingyenes
szelektív hulladék szállítás után, csupán 20-
25% a szemét maradvány, ami azt jelenti,
hogy a szemétszállítás díja negyedére csök-
kenthető. A feltételezett díjemelkedés, illet-
ve a csökkentett díjfizetési lehetőség Ft.
egyenlege a megtakarítás, ami negyedéven-
ként  6.000 Ft éves szinten mintegy 24.000 Ft.) 

A szelektíven gyűjtött hulladékért törté-
nő ingyenes szolgáltatásra már a gyakorlat-
ból is ismertek kezdeményezések:

Ajka, a családi ház településkörnyezet-
ben élők komoly díjcsökkentést értek el a
szelektív hulladék fejében. 

ZÖLDFOK Településgazdálkodási és
Kommunális Zrt.(Siófok) cégek, szerveze-
tek által szelektáltan gyűjtött hulladék
anyagait szállítja el ingyenesen, többek
között Révfülöpön a Tóth Gabi élelmiszer-
étterem cégétől is. 

A hulladékszállítás koncepció megvaló-
sulásának kedvező jelének tartom, hogy a
Kormány részéről dr. Illés Zoltán államtit-
kár úr a minap egyik Tv interjúban úgy nyi-
latkozott, hogy aki szelektíven gyűjti a hul-
ladékot, annak nem kellene a szállításért
fizetni. Remélhetően a Kormány ezt a pol-
gárbarát álláspontot fogja támogatni.

A felvetés egyébként nem új, mert egy
2008-ban készült koncepcionális javaslat
már ezt a megoldást ajánlotta:

Javaslat:
A szelektív szemétgyűjtés és 

szállítás új rendszere

A kis és közepes településeken nem kis
gondot okoz a szemétgyűjtés és szállítás
megfelelő szervezése. A jelenleg alkalma-
zott rendszerben általában hetente egy
alkalommal, meghatározott napokon tör-
ténik a kukákban gyűjtött szemét elszállítá-
sa speciális gépkocsikkal. Szokásos továb-
bá konténerek kihelyezése is olyan helye-
ken, ahol a különféle egyéb módon kelet-
kező szemét gyűjtésére, szállítására van
igény. Az így kialakított rendszer általában
elfogadhatóan működik, de vannak bizo-
nyos zavaró körülmények. 

A rendszer működtetése költséges, mely
költségek évről évre emelkednek. Ezért,
két lényeges szempontot, egyrészt a szemét
mennyiséget, másrészt azt az időszakot,
amikor szemét elszállítására nincs igény, a
megrendelők javára a szolgáltatóknak
figyelembe kell venni. Jelenleg tehát a sze-
métgyűjtési rendszer nem tökéletesen
ugyan, de elfogadhatóan működik. Nincs
viszont a szemét illetőleg hulladék szelektív
gyűjtésére megfelelő megoldás. A kis és
közepes településeken, a városokban alkal-
mazott korszerű szelektív gyűjtési rend-
szer, az eddigi próbálkozások bizonyítják,
nem járt sikerrel. További erőltetése a ma-
gas költségráfordítások miatt jelen helyzet-
ben értelmetlen lenne.

A szelektív hulladékgyűjtés megoldására
mégis, valamilyen egyszerű, gazdaságos, és
ösztönző módszerre lenne szükség, amely
nem igényel különösebb beruházásokat,
viszonylag gyorsan bevezethető, s a lakos-
ság is támogatná.

Ilyen feltételeknek 
felelne meg az un. színes műanyagzsákos 

hulladékgyűjtő rendszer

Lényege a rendszernek, hogy kukák és
konténerek nélkül, egyszerűen, a szelektív
hulladékgyűjtési gyakorlatban kialakult szí-
neknek megfelelő műanyag zsákokba, sze-
lektív módon kell gyűjteni, az értékes, újra
feldolgozható hulladék anyagokat. A zsá-
kokba gyűjtött hulladék anyagok szállítá-
sát, az ingatlanoktól a hulladék feldolgozó
üzemekig, a jelenlegi szolgáltató cégek,
vagy más vállalkozók végeznék, a hulladé-
kért kapott ellenérték fejében.



A megoldás igen egyszerűnek tűnhet, de
az alkalmazás akadályokba ütközhet.

1. A színes műanyagzsákokba a szelektív
gyűjtést a megrendelők (ingatlantulajdo-
nosok) végeznék, akiket ehhez meg kellene
nyerni. A megoldás az lenne, hogy a meg-
rendelők szelektív gyűjtési munkáját anya-
gilag is elismerve, az eddigi „szemét"szállí-
tási díjat meg kellene szüntetni.

2. A szolgáltatásra vállalkozó (szállító)
lehet az önkormányzat, magánvállalkozó,
vagy természetesen a jelenlegi szemétszál-
lítással foglalkozó cégek. Elképzelhető a
hulladék feldolgozó üzemek közvetlen
bekapcsolása is a rendszerbe. (A szállítás-
hoz normál teherautók is megfelelnek). A
vállalkozók árbevétele a szelektíven gyűj-
tött hulladék anyagok értékesítéséből szár-
mazhat.

3. A szállítások szervezése pontos terve-
zést igénylő feladat. A színes műanyagzsá-
kok, célnak megfelelő méret és minőség-
ben történő előállítása előfeltétele a rend-
szer sikerének. Fontos feladat a gazdaságos
működést szabályozó rendszerdokumentu-
mok kidolgozása és alkalmazása.

4. A szelektív gyűjtés mellett megmaradó
szemét gyűjtése hasonló módon, erre a
célra alkalmas speciális műanyag zsákok-
ban történne. A maradék, lényegesen le-
csökkent mennyiségű, értéktelen szemét
gyűjtéséhez, szállításához használt mű-
anyag zsákokért a megrendelőknek (ingat-
lantulajdonosok) fizetni kellene, a már
több helyen bevezetett és működő rendsze-
rekhez hasonlóan.

A rendszer előnyei:
1. Kedvezőbb hulladék anyaggazdálko-

dás.
2. Kedvező környezetvédelmi hatás.
3. Az értéktelen szemét mennyiségének

radikális lecsökkenése.
4. Csökkenő önkormányzati terhek és

minimális díj fizetési kötelezettség az
ingatlantulajdonosok körében.

5. A hulladékkal kapcsolatos új vállalko-
zási lehetőségek

6. Relatíve egyszerű és gyors bevezetési
lehetőség

7. A rendszer a kis és közepes települé-
sek széles körében alkalmazható.

A rendszer hátrányai:
1. Az újszerű megoldások bevezetésével

szembeni ellenállás legyőzése a legnehe-
zebb feladat.

2. Az ingatlantulajdonosok támogatása
nélkül a rendszer nem bevezethető.

3. A pontos előkészítés alapvető.
4. A szolgáltatást vállaló cégek feladata

bonyolultabb, és a rendszer gazdaságossá-
ga csak bizonyos átmeneti idő után teremt-
hető meg.

A rendszer alkalmazási területei:
A színes műanyagzsákos szelektív hulla-

dékgyűjtő rendszer elvileg minden olyan
területen alkalmazható, ahol a konténeres
szelektív hulladékgyűjtés bevezetése nem
gazdaságos. Tekintettel arra, hogy a sze-
métgyűjtés megszervezése kötelező önkor-

mányzati feladat, a továbbfejlesztésével
kapcsolatos döntések, szintén hatáskörük-
be tartoznak.

A rendszer bevezetéséhez, fontossága és
újszerűsége folytán, a Környezetvédelmi és
a Gazdasági Minisztériumtól, továbbá a
Balatoni Fejlesztési Bizottságtól minden
valószínűség szerint, támogatás nyerhető el.

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: május 25. 
Szerk. biz. ülés 2012. május 22. 17 óra; 

Megjelenik havonta.
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Lomtalanítás
Május 11-12-13 (péntek-szombat-vasár-
nap). A lomok elszállítása: május 14. (hét-
fő). Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
idén is tavaszi lomtalanítási akciót szervez.
Az ingatlanoknál feleslegessé váló lomot az
említett napokon lehet kihelyezni az aláb-
bi, térképen is kijelölt gyűjtő helyekre:
1. Rétsarki dűlő és Ibolya utca keresztező-

désénél lévő szabad terület.
2. Badacsonyi út – József Attila utca torko-

latánál lévő parkoló.
3. Halász utca Hotel Révfülöp melletti

terület.
4. Füredi út Béke utcával szemközti „Tüzép

rakterület”.
5. A Táncsics utca és Kossuth utca keresz-

teződésénél (volt ÉDÁSZ épület mellet-
ti) terület.

6. A Vincellér utca melletti Szőlőskert lakó-
telep 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 nagymér-
tékben segíthetik munkánkat. A hatéko-
nyabb helykihasználás érdekében a bútoro-
kat szétszerelve szíveskedjenek kirakni.

Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor
kommunális hulladékot, építésből- bontás-
ból származó anyagot (ajtó, ablak, szigete-
lőanyag, stb.), törmeléket, hulladékká vált

gumiabroncsot, kerti, valamint zöldhulla-
dékot, akkumulátort és gyógyszereket, fes-
tékes és olajos flakonokat.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy
a lejárt szavatosságú, hulladékká vált
gyógyszereket a gyógyszertárakban, a hul-
ladékká vált gumiabroncsokat a gyártónál,
kereskedőnél van lehetőség leadni. 

Kérjük, hogy az elektromos, elektronikai
hulladékot (hűtőgép, háztartási gépek, tv,
rádió, híradástechnikai eszközök, számító-
gépek, 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 egyidő-
ben május 11-12-13-án 10.00-16.00 óra
között díjmentesen átveszik. Csak a sérülés
mentes (megbontatlan) elektronikai eszkö-
zök átvételére van lehetőség. Az önkor-
mányzat – a rendőrség,  a közterület fel-
ügyelő bevonásával – a lomtalanítás lebo-
nyolítását figyelemmel kíséri, a fenti idő-
pont előtti és utáni lomkihelyezés esetén
hatóságilag jár el, amely tevékenység
30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Mindnyájunk – és a gyors és sikeres lomta-
nítási akció lebonyolítása – érdekében tisz-
telettel kérjük az ingatlantulajdonosokat,
hogy csak a fenti napokon és a megjelölt
helyeken helyezzék el a tájékoztatóban fog-
laltak szerinti hulladékot.

Fotó: Herceg



Tesszük a dolgunkat….
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A Szabadtűzi Lovagrend kezdeményezésé-
re 2011-től minden év április utolsó szom-
batja a szabadtűzi sütés-főzés világnapja. 

Településünkön április 29-én rendeztük
az ilyenkor hagyományosnak tekinthető
majálist, szabadtéri főzőversenyt a Vitorlás
Kikötőnél. 

Készült parikáskrumpli, „hegyesdi indiai
ragu”, „vízityúk komámasszony módra”,
vaddisznópörkölt, szalontüdő variáció,
csirke- és sertéspörkölt.

Nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek a
finomabbnál finomabb ételek kóstolgatása
közben, hiszen minden csapat tudása legja-
vát adta főztjébe. 

Döntést mégiscsak hozni kellett, így első
helyezett a Ma-Fi-Ba-tár, második helye-
zett az RVSE, harmadik helyezett pedig a
Fülöpi Kaló-
zok elnevezésű
csapat lett.

Gratulálunk
minden induló-
nak! A rendez-
vény ideje alatt
a jó zenékről
Kovács (Pepi)
Péter gondos-
kodott, míg a
legfiatalabba-
kat Peti bohóc
várta játszótér-
rel, bűvészmű-
sorral, zenés já-
tékokkal és lu-
fiból hajtogatott figurákkal.                 P.Zs.

Szabadtűzi sütés-főzés Világnapja
A Zenebarátok Klubja április 21-én 18.00
órai kezdettel tartotta összejövetelét a
Tóparti Galériában. 

József Attila verse, a Kései sirató Földes
László (Hobo) előadásában a megszokot-
tól eltérő kezdés volt a Zenei Klubban, de
ezen az estén emlékeztünk meg a Magyar
Költészet Napjáról is. A magyar költészet
napját először 1964-ben ünnepelték meg és
azóta is minden év április 11-én előadások,
felolvasások és versmondó versenyek kere-
tében emlékeznek meg országszerte a poé-
tikáról, s egyik legnagyobb költőnkről,
József Attiláról.

A rövid megemlékezést József Attila
Nagyon fáj című verse zárta, ugyancsak
Földes László (Hobo) Kossuth-díjas
magyar bluesénekes, dalszerző, színész és a
Hobo Blues Band együttes alapító tagja és
énekese előadásában.

Az est házigazdájának, Kovács Pepinek a
meghívására Révfülöpre érkező Farkas
„Shulcz” Tibor rocktörténész - aki már
negyedik alkalommal volt a klub vendége-,
megismertette a jelen lévőkkel Paul Mc
Cartney és a Wings együttes történetét,
Racskó Gábor pedig Moody Blues zene-
karról készített összeállítást. Ismét értékes
lemezritkaságok, filmrészletek, lemezek
kerültek bemutatásra. Az estet záró zenei
teszt kitöltői közül a legszerencsésebbek
értékes CD lemezeket, valamint kifejezet-
ten erre az alkalomra palackozott, egyedi
címkével ellátott borokat vihettek haza.  

P.Zs.

Zenei klub

A Gázló Környezet- és Természetvédő
Egyesület az alábbi közhasznú progra-
mokkal tett eleget tavaszi vállalásainak.

- Március 28-án a zánkai Egry József
Középiskola, Szakiskola és Kollégium
diákjai részére tartottunk természeti érté-
keinket bemutató előadást.

- Április 21-én az immár hagyományos
„Takarítsuk ki a Káli-medencét” akciónk
idén nyolc település - köztük Révfülöp-

határát is érintette. Tisztelettel köszönjük
Pálné Rácz Rita tanár néni vezetésével az
általános iskola tanulóinak az aktív részvé-
telt. Idén a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
kezdeményezéséhez csatlakoztunk. A
programban együttműködő partnerként
részt vettek a helyi önkormányzatok, illet-
ve a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság. Továbbra is távolmaradásával
tett tanúbizonyságot környezettudatos
életmódjáról Révfülöp lakossága. Kedves
lokálpatrióták, harcos civil szervezetek, mi
néhányan eltüntettünk azért pár tucat zsák
szemetet a faluból. Egyébként a teljes lét-
szám ismét megközelítette a százat.

- Április 28-án „Irány a Szent-György
hegy” túránkon, Simon György nagyszerű
kalauzolása mellett majd 50 fő részvételé-
vel egy szép, tartalmas napot töltöttünk el
a Tapolcai-medence talán legszebb tanúhe-
gyén. Vókó László

A Révfülöpi Nagyközségi Sport
Egyesület éves rendes közgyűlését má-
jus 18-án, 19.30 órakor tartja Révfülö-
pön, a Tóparti Galériában (Halász ut-
ca). Határozatképtelenség esetén a
megismételt közgyűlés időpontja 20.00
órakor. Napirendi pontok:

- elnöki beszámoló 2011 évről
- pénzügyi beszámoló
- szakosztályok beszámolója
- bizottsági beszámolók
- vegyes ügyek

A Révfülöpi Horgász Egyesület éves
rendes közgyűlését május 18-án 18 óra-
kor tartja Révfülöpön, a Tóparti Ga-
lériában (Halász utca). Határozatkép-
telenség esetén a megismételt közgyű-
lés időpontja 18.30 perc.

Napirendi pontok: 
- elnöki beszámoló 2011 évről
- pénzügyi beszámoló
- bizottsági beszámolók
- vegyes ügyek

Fotó: Vókó

Fotó: Kovács

Fotó: Kovács

Fotó: Kovács

Fotó: Kovács

Fotó: Kovács
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