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Közösségi Házat avatott Révfülöp
Ünnepélyes keretek között vehette birtokba június 9-én a révfülöpi lakosság mintegy százfőnyi képviselője az Integrált
Közösségi Szolgáltató Teret.
Pontosan 100 évvel ezelőtt avatták
Révfülöpön a modern hajókikötőt és a
hajóállomás épületét – mondta ünnepi
beszédében Miklós Tamás polgármester 90 évvel ezelőtt 1922-ben pedig állami
elemi iskola létesült Révfülöpön. Az intézmény térségi szolgáltató intézménnyé
nőtte ki magát, épülete innen is látható.
Ma is egy új intézményt avatunk, a nehezen kimondható IKSZT, azaz Integrált
Közösségi Szolgáltató Teret. A fenti események között eltelt egy évszázad alatt
szépen gyarapodtak a révfülöpiek, új épületek, intézmények – iskola, óvoda, hivatal,

strandok, ravatalozó, kilátó, egészségház
és sorolhatnám tovább – jöttek létre, folyamatosan fejlődve frekventált üdülőhellyé
vált településünk.
A fejlődés és a gyarapodás, a siker az itt
élő birtokosok, az itt élő családok érdeme,
pontosabban az itt élő és egymással összefogó emberek közösségének érdeme. Hiszen az egykori Fülöp-hegyi szőlőhegyből
az 1899-ben alakult Révfülöpi Fürdő- és Partszépítő Egyesület varázsolt impozáns balatoni fürdőhelyet, vívta ki újból Révfülöp települési rangját. Az elmúlt évtizedekben is
az összefogás és közös munka révén gyarapodott és szépült településünk, oldódtak meg
gondjaink és most is az összefogásnak köszönhetjük, hogy itt állunk és új intézményt
avatunk.
Folytatás a 4. oldalon...

Fotó: Herceg

Aranyhíd Fesztivál
Révfülöp volt a házigazdája idén az
Aranyhíd Fesztiválnak, melyet június 23án tartottak Balatonboglárral és a Balatoni Hajózási Társasággal közösen, megünnepelve a másfél évtizedes kapcsolatot.

Fotó: Herceg

A túlparti szomszédokat a hajósokkal
együtt várták a helyi Képviselő-testület és
az Őszirózsa Nyugdíjasklub tagjai a mólón,
majd a Rózsakertben megtartott ünnepségre már együtt indultak, ahol a tapolcai
fúvósok szórakoztatták a megjelenteket.
„Forr a világ bús tengere, Óh magyar!” –
szólította meg honfitársait Berzsenyi
Dániel költőnk 1807-ben – kezdte köszöntőjét Miklós Tamás polgármester - nagy
változások, átalakulások időszakát éljük.
Erő, érdek, hatalom határozza meg mindennapjainkat, ilyen időszakban felértékelődik az összefogás a barátság. Felértékelődik a közös találkozás, elődeink jeles tetteire való emlékezés.
Folytatás az 5. oldalon...

Összefogással
térségünk jővőjéért!
Révfülöp felajánja községháza épületét
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és magára vállalja épületfenntartási,
működési költségét!
Jelenleg folyik a járások létrehozása, zajlik az egészségügy, az oktatás, az önkormányzati rendszer átalakítása. A helyieket
mégis leginkább az érdekli, hogy hat ez
Révfülöpre. Erről kérdezzük Miklós
Tamás polgármestert.
– A helyieket az érdekli leginkább, hogy
lesz-e önkormányzati hivatal jövőre Révfülöpön?
Hiszem, hogy igen! A kormányzati rendszer működési racionalitásra való törekvési szándéka, térségi szolgáltatási szerepkörünk, a jó megközelítés, a modern infrastruktúra predesztinálná, hogy itt legyen a
Közös Önkormányzati Hivatal. Nem is
szólva, hogy 1.250 fő állandó lakossággal,
amely nyáron kb.7-8.000 főre nő, a térség
legnagyobb településeként a legtöbb ügyintézésre is itt kerül sor. Természetesen ez
a többi önkormányzat és a környék lakosságának akarata, támogató szándéka nélkül nem megy, vagyis közösen kell végiggondolnunk, és eldöntenünk, hogy Révfülöp lesz-e a közös hivatal székhelye.
– Hogyan hozható létre a Közös Önkormányzati Hivatal?
Minimum 2.000 fő állandó lakost, vagy 7
települést kell összefogni az újonnan kialakított önkormányzati közös hivataloknak,
de tudomásunk szerint ténylegesen a 34.000 főre kiterjedő hivatalok létrehozását
szorgalmazzák a törvényhozók. Működésüket 2013. január 1-től kezdik meg.
– Hogyan képzeli el Ön a hivatalok jövőbeni működését?
Mi szeretnénk, ha mikrorégió Közös Önkormányzati Hivatala Révfülöpön lenne, mégpedig közös és önkéntes együttműködés
alapján. Szerintem, ahol eddig körjegyzőségek voltak, ott mindenféleképp állandó jelleggel működő kirendeltséget, a többi helyen lehetőség szerint ügyfélszolgálati megbizottat kellene működtetni. A legfontosabb,
hogy polgáraink gyorsan és megelégedésükre
tudják intézni hivatalos ügyeiket a jövőben is.
– Presztizs okból akarják Révfülöpön a
közös hivatalt?
Nem! De talán egy kicsit mégis igen.
Gondoljon bele: Révfülöp a legnagyobb
lakosságszámú település a térségben, mikrokörzeti és társulási szolgáltatói központ
(óvoda, iskola, szociális szolgálat, orvos,
fogorvos, védőnő, stb.), jól megközelíthető
közúton, vonattal, vízen, több mint félmilliárd forintos költségvetéssel gazdálkodik,
gazdasági mozgástere is a legnagyobb.
Folytatás a 3. oldalon...
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Új rendeletek

Változó HÉSZ

A Révfülöp Nagyközség Önkormányzati
Képviselő-testülete 2012. június 25-i ülésén a következő rendeleteket alkotta meg:
száma: 11/2012.(VI.28.) önkormányzati
rendelet, tárgya: Révfülöp Nagyközségi
Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.17.) önkormányzati
rendeletének módosításáról,
száma: 12/2012.(VI.28.) önkormányzati
rendelet, tárgya: a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó
szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 7/2011.(V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Az önkormányzati rendeletek a Polgármesteri Hivatalban és a Könyvtárban minden érdeklődő számára rendelkezésre állnak és olvashatóak a település honlapján.
Tóthné Titz Éva sk. jegyző

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a település lakosságát, hogy Révfülöp Nagyközség Önk. Helyi Építési Szabályzata a
közeljövőben módosításra kerül.
Kérjük, hogy amennyiben a jelenleg hatályos rendezési tervben foglalt szabályozással kapcsolatosan véleményük, észrevételük van, azt a Polgármesteri Hivatalhoz
(8253 Révfülöp Villa Filip tér 8.) 2012. július 31-ig, írásban eljuttatni szíveskedjenek.

Sértetteket keresnek
Sértettek jelentkezését várja a rendőrség!
Sikkasztás megalapozott gyanúja miatt
folytat nyomozást a Tapolcai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya egy Sümegen
élő, asztalosmunkákkal foglalkozó középkorú férfi ellen, aki több személytől is
anyagköltség címén előleget vett fel, azonban a megrendelt munkát a megadott
határidőig nem végezte el, illetve az átvett
előleget sem fizette vissza.
Kérjük mindazok jelentkezését, akiket a
gyanúsított az előbb ismertetett módon
becsapott és ezzel kárt okozott nekik.
Jelentkezhetnek személyesen vagy telefonon, a Tapolcai Rendőrkapitányság (87)
412-322-es telefonszámán, valamint hívhatják a 107-es és 112-es ingyenes segélyhívó számok valamelyikét.

Rendőrségi felhívás
A Tapolcai Rendőrkapitányság tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a közlekedésbiztonsági ellenőrzések keretein belül
kollégáink kiemelt figyelmet fordítanak a
passzív biztonsági eszközök használatára.
A passzív biztonsági eszközök sorába
azok a berendezések tartoznak, melyek
közlekedési baleset esetén megvédik a
gépkocsiban utazókat a súlyos sérülésektől, illetve csökkenthetik azok mértékét.
Ilyenek a biztonsági övek, a biztonsági
gyermekülések és a légzsákok. A motorkerékpárosok, illetve segédmotor-kerékpárosok esetében pedig a bukósisak, amely
adott helyzetben életet is menthet.
A forgalom-ellenőrzés alatt a megállított
járművezetők minden esetben alkoholszondás ellenőrzésre is számíthatnak.
Kérjük a járművezetőket, hogy kellő
megértéssel és toleranciával vessék alá
magukat a rendőri intézkedésnek még
abban az esetben is, amennyiben egy-egy
akció során több alkalommal kerülnek
megállításra! Tapolcai Rendőrkapitányság

Tűzgyújtási tilalom
Átmeneti időre, általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el a Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága vezetője a szakigazgatási szerv Veszprém és Zala megyei illetékességi területén fekvő erdőkre, fásításokra valamint ezek határától számított kétszáz méteren belüli területekre.
A fenti időponttól kezdődően tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút
menti fásításokban, beleértve a parlag és
gazégetést is. A szakemberek felhívják a
közúton és vasúton utazók, az erdőben
kirándulók, a mezőgazdasági területeken
dolgozók figyelmét, hogy égő cigaretta
csikket és dohányneműt ne dobjanak el, azt
minden esetben oltsák el.
Aki a tűzgyújtási tilalomra vonatkozó
rendelkezéseket megszegi, százezer forintig terjedő erdővédelmi bírsággal sújtható.

Révfülöp Kártya
Kedves Vendégünk!
Kérje szállásadójától ebben az évben is a
Révfülöp Kártyát, amellyel Ön számos ingyenes és kedvezményes szolgáltatást
vehet igénybe. Érezze magát otthon Révfülöpön! Bővebb információ: Tourinform
Iroda Révfülöp, Villa Filip tér 8/b
Telefon: 06 87 463 092; 463 – 194
e-mail: revfulop@tourinform.hu
Tisztelt Szobakiadók, Szállásadók!
Elkészült 2012. évre a Révfülöp Kártya
és a hozzá tartozó információs prospektus.
A Kártyák átvétele a tavalyi évhez hasonlóan a Tourinform Irodában lehetséges
(ingyenesen) nyitva tartási időben – hétfőtől péntekig 9-től 17 óráig.
Dr. Szabóné Barsi Katalin irodavezető

Strand belépő
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
tájékoztatja a község lakosságát, hogy az
állandó lakcímmel rendelkező állampolgárok részére a strandi szezonbérlet megváltásához fényképes igazolvány elkészítése szükséges, melyet a Tourinform
Irodában (Révfülöp Villa Filip tér 8/b.)
lehet igényelni június 13-tól.
Az igazolvány elkészítésének feltétele:
- fénykép (igazolvány készítéséhez)
- egy éven túli állandó lakcím igazolása
- 1.000 Ft (szezonbérlet díja)
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Dráguló
hulladékszállítás
Lakossági tájékoztatás a hulladékszállítás, hulladék-ártalmatlanítás változásaival kapcsolatban.
Révfülöp település tekintetében két közszolgáltató látja el a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat.
- Területileg illetékes közszolgáltató a
PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt. felel a hulladék összegyűjtésért – ideértve a szelektíven gyűjtött és a
lomhulladék elszállítását is.
- Az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. felelős a hulladék ártalmatlanításáért.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2012.
július 1-től megkezdi működését a 158
település hulladékát feldolgozó Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő
Központ. A Társulási Tanács hozzájárult
ahhoz, hogy az üzemeltetés kezdetétől a
Közszolgáltatási szerződésben rögzített és
2011-re kiszámolt díjak legyenek érvényesek az idei évben.
Az új díjszerkezet kéttényezős díjképzésen alapul, bevezetésével az alapdíj a nem
lakott lakóingatlanok esetében is kötelezően fizetendő. Az új díj számlázási gyakoriságtól függő részének érvényesítésére a
szolgáltató 2012. július 1-től jogosult.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete a 7/2011.(V.25.) önkormányzati rendeletében elfogadta az új kéttényezős díjakat azzal, hogy a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ működésének megkezdésével azt
hatályba helyezi és a szolgáltató ezen árakat alkalmazza. A kéttényezős díjtáblát a
Képviselő-testület a 12/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletében hatályba helyezte, így a Szolgáltató 2012. július 1-től
ezen árakat jogosult alkalmazni.
Az új díjtételek megtekinthetőek a
www.revfulop.hu honlapon.

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: július 24.
Szerk. biz. ülés 2012. június 24. 17 óra;
Megjelenik havonta.
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Folytatás az 1. oldalról...

Összefogással térségünk jővőjéért!

Az emberek idejárnak bevásárolni,
sokan munkába is, néha szórakozni, vállalkozásaik vannak itt - szóval itt intézik leggyakrabban ügyeiket. Miért nem intézhetnék itt a hivatali ügyeiket is? Az életszerűség szerintem ezt diktálná.
– Ki fogja a hivatal működését finanszírozni?
Ismert, hogy a költségvetési törvényjavaslat szerint jövőre közel 400 milliárd
forinttal csökken az önkormányzatok állami támogatása. A Közös Önkormányzati
Hivatal működési költségét – meghatározott mértékig – az évenként elfogadásra
kerülő központi költségvetés finanszírozza
a székhelytelepülés számára. Az azon felül
jelentkező költséget a helyi önkormányzatoknak kell hozzátenniük lakosságszámuk,
igényük és lehetőségeik szerint. Vagyis széleskörű lakossági „hivatali” szolgáltatás
nyújtásának feltétele és elvárása a stabil
önkormányzati gazdasági háttér.
– Mit tettek eddig a közös hivatal létrehozására?
Tárgyaltunk és a környező települések
összefogására törekedtünk. Köztudott,
hogy Ábrahámhegy, Balatonrendes és
Salföld községek képviselő-testületi határozataikkal tárgyalást kezdeményeztek a
múlt év februárjában révfülöpi Közös
Hivatal jövőbeni működtetéséről. Erről az
elmúlt időszakban többször tárgyaltunk
velük, testületi üléseinken pedig tájékoztatást adtunk. A településvezetők által felvetett feltételeket elfogadtuk, ez év május
eleji találkozón képviselő-testületeink
közös üléséről, a dolgozók átvételéről, a
jövőbeni működési körülmények konkrét
kidolgozásáról egyeztettünk.
– Ismert az is, hogy korábban
Balatonszepezd megkeresett bennünket is az
együttgondolkodás jegyében, egyeztettünk
erről is, de a magasabb jogszabályok eleve
kizárták a jövőbeni esetleges közös jövő lehetőségét. A település Zánkával együtt működteti hivatalát.
Képviselő-testületünk kezdeményezte a
szomszédos kővágóörsi körjegyzőséghez
tartozó településekkel Kővágóörssel,
Kékkúttal és Mindszentkállával is az
együttműködést. A kővágóörsi képviselőtestület tagjaival, polgármesterével, jegyzőjével közös egyeztetést tartottunk,
ismertük meg miénktől eltérő véleményüket.
– Nem teljesen ezt hallani az utcán. De
végül is mindenkit az érdekel, mi a jelenlegi
helyzet?
A tárgyalások júniusi folytatásának szervezésekor tudódott ki, hogy több említett
önkormányzat képviselő-testülete szándéknyilatkozatot fogadott el május végén a
közös hivatal Kővágóörsön való működtetésével kapcsolatban. Vagyis Révfülöp
helyett inkább a szomszédos településre
tennék közös hivatalukat. Ez hatalmas
meglepetés volt számomra és képviselőink

számára, hiszen nyíltan és nyilvánosan, az
együttműkődés jegyében magunkra nézve
plusz terheket vállalva folytattunk előrehaladott tárgyalásokat.
– Vajon miért? Mi lehet a háttérben?
Nem tudom! Nem keresem a szomszédos települések Révfülöppel kapcsolatos
múltbeli sérelmeiben a mai helyzet kialakulását. Polgármester kollégáim elött le a
kalappal, hogy településeik és lakóinak
érdekeiért tesznek és cselekszenek. Én is!
Mi is! De felvetődik bennem az a kérdés:
hogy mi településeink lakóinak hosszú
távú érdeke, mi a legcélszerűbb, a legjobb
megoldás…?
– Hogyan tovább…?
Biztató, hogy Ábrahámhegy község
Önkormányzata Képviselő-testülete felhatatalmazta polgármesterét, hogy kezdeményezzen tárgyalást Balatonrendes, Salföld,
Kékkút, Mindszentkálla és Kővágóörs községek vezetőivel, hogy „vizsgálják meg
annak lehetőségét, hogy Révfülöp Nagy-

község Önkormányzatával közös Polgármesteri Hivatalt hozzanak létre.”
Ettő függetlenül Révfülöp is kezdeményezte az érintett településekkel a további
közös tárgyalást, de ehhez több fél szükségeltetik. Képviselő-testületi ülésünkön úgy
döntöttünk, hogy levélben fordulunk az
érintett települések polgármestereihez,
képviselőihez, bizottsági tagjaihoz, amelyben az összefogásra, az itt élők is ide látogatók számára legjobb döntés meghozatalára kérjük a döntéshozókat, illetve Révfülöp közös hivatal működtetésére felajánja hivatali épületét és vállalja annak jövőbeni fenntartási költségét. Ezzel – adottságainknál és lehetőségeinknél fogva – többet
vállalunk magunkra, elősegítve a közös
hivatal itteni megteremtésének lehetőségét, növelve a többi önkormányzat közös
mozgásterét a kirendeltségek, ügyfélszolgálati megbízottak megteremtésére.
Folytatnunk kell az egyeztetéseket és a
legjobb döntést kell meghoznunk!
Ky

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a következő levéllel fordult Ábrahámhegy, Balatonhenye, Balatonrendes, Kékkút, Kővágóörs, Köveskál, Mindszentkálla, Révfülöp, Salföld, Szentbékkálla települések képviselőihez, bizottsági tagjaihoz, helyi lakókhoz és üdülőtulajdonosokhoz.
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!
Kedves Helyi Lakosok, Üdülőtulajdonosok!
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az elkövetkezendő időszakban jelentős változást hoz a közigazgatásban, hisz 2013. január 1-től
Közös Önkormányzati Hivatalt kell létrehozniuk azoknak a járáson belüli községi önkormányzatoknak, ahol a lakosságszám nem éri el a 2000 főt. Révfülöp nagyközség is e körbe
tartozik, annak ellenére, hogy nyári szezonban gyakran a 10.000 főt is megközelíti a
Nagyközségben tartózkodók száma.
A környező települések, a Káli-medence települései, Ábrahámhegy, Balatonrendes és
Révfülöp lakossága ezer szállal kötődik egymáshoz. Családi, munkahelyi, szolgáltatási,
iskolai kapcsolatok segítik az emberek közötti együttműködést.
Ezt figyelembe véve Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete mindent megtesz annak
érdekében, hogy a közös önkormányzati hivatal székhelytelepülése Révfülöp lehessen
(legyen). A Balaton partján, vagy a Káli-medencében lakóházzal, nyaralóval rendelkező
helyi lakosok, belföldi és külföldi állampolgárok ma már jogosan várják el, hogy ügyeik
intézése magas színvonalon, minél gyorsabban, megelégedésükre legyen biztosított.
Révfülöp település mikrokörzeti és társulási szolgáltatói központként, közúton, vonattal, autóbusszal, nyáron a túlsó partról hajóval könnyen megközelíthető, kultúrált körülményekkel rendelkező, modern infrastruktúrával (informatikai rendszer, parkoló stb.)
megfelelő módon felszerelt hivatali épülettel rendelkezik.
Közös Önkormányzati Hivatal révfülöpi működéséhez képviselő-testületünk nemcsak
a hivatal épületét és infrastruktúráját ajánlja fel e célra, hanem vállalja saját költségén
annak működési költségeit (fűtés, áram, víz, internet) a jövőben is.
Természetesen a törvény szabályozásának megfelelően a társult településeken, megállapodásban rögzített módon, állandó vagy ideiglenes jelleggel működő kirendeltség(ek) vagy
ügyfélszolgálati megbízott(ak) segítenék az állampolgárokat ügyeik helyi intézésében.
Mint ahogy többször jeleztük, a jelenleg is működő hivatalok dolgozóira továbbra is
számítanánk, és valószínűleg számítanak a települések önkormányzatai is, hisz ők azok,
akik jól ismerik az adott települést, annak minden problémáját, nem beszélve az állampolgári bizalmat erősítő személyes kapcsolatokról.
Felelőtlenség lenne, ha ilyen nagy horderejű közigazgatási átszervezésnél egyéni/ múltbéli sértődések, ambíciók, érdekek döntenének.
Kérjük, hogy a leírtakat gondolják át, gondolkozzanak velünk együtt, és mint a községek
felelős vezetői, a településen élők érdekeit képviselve döntsenek térségünk jövőbeni sorsáról.
A tisztelt állampolgárokat arra kérjük, hogy racionálisan átgondolt véleményük megfogalmazásával segítsék, ösztönözzék a képviselő-testület és polgármesterük döntéshozó
munkáját.
Köszönjük megértésüket! Tisztelettel Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete nevében:
Révfülöp, 2012. június 25.
3

Miklós Tamás polgármester
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Közösségi Házat avatott Révfülöp

Fotó: Herceg

Egy új intézményt, egy részben felújított
épületben, amelyet mi ÉDÁSZ-épületnek
nevezünk ma is.
Kedves Vendégeink!
Megvallom nem volt könnyű eljutni
eddig a pillanatig, az átadásig, hiszen a projekt megvalósítását 2009-ben kezdtük.
Szeretném ezúton is megköszönni az előző
és mostani képviselő-testület támogatását,
közös munkáját, a projekt megvalósításában résztvevőknek munkájukat. Név szerint: Pupos Csaba építészmérnöknek az
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, a pályázatíró és bonyolító, elszámoló
Aditus Zrt. (Veszprém), konkrétan Baranyi
Piros projektmenedzser, illetve Welleszné
Szabó Csilla projektmenedzser, a kivitelező
Sz-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft.
(Tapolca), vezetőjének Szencz Lajos úr
határidőt tartó munkáját, Molnár Tibor
(Balatonfüred) építészmérnök műszaki
ellenőri munkáját. És nem utolsó sorban
köszönöm Müller Márton főtanácsos szervező, koordináló munkáját, valamint
önkormányzati munkatársaink tevékenységét.
Kedves Révfülöpiek!
Szép épületeink vannak, de ezek csak
akkor töltik be szerepüket, ha élettel telnek meg, ha használjuk őket, mi és gyerekeink is a magukénak érzik ezeket.
Rajtunk múlik, révfülöpieken, hogyan töltjük meg tartalommal, mennyire használjuk
a magunk és közösségeink örömére.
Csodát csupán a hitnek fája hajt – mondta
egykor a híres író, Goethe. Közösen kell
hinnünk abban, hogy felesleges siránkoznunk, hinnünk és tennünk kell azért, hogy
közösséget építsünk, hogy céljaink teljesüljenek, és hogy életünk jobbá váljon. Mi
már a jövőbe nézünk- mondta befejezésül
Miklós Tamás polgármester - itt az épületben, az emeleten már folyik a tetőtér felújítása, a nyáron már bevételt is hoz önkormányzatunknak. A bevételt hozó tetőtér
hasznosításával tudjuk hosszú távon fenntartani és működtetni Közösségünk új avatandó Közösségi Házát.
A révfülöpi IKSZT avatására, ünnepi
gondolatai elmondására szeretném felkérni V. Német Zsolt urat, a Vidékfejlesztési
Minisztérium Vidékfejlesztésért felelős
államtitkárát, aki nem csak országgyűlési
képviselő, hanem igazi közösségi ember,
többek között a vasvári Kármentő

Népzenei Együttes vezetője, nagybőgőse.
Ha az Önök beszélő címerére tekintünk,
akkor nemcsak a több mint 800 éves múltat követhetjük nyomon, nem csak a településnek nevet adó révész alakját láthatjuk, - mondta V. Német Zsolt államtitkár hanem ennek kapcsán megidézhetjük
Nagy László gyönyörű gondolatát is, versbe foglalt kérdését: Ki viszi át a szerelmet a
túlsó partra? Ha Révfülöpön, vagy más
hasonlóan dinamikus fejlődésű, igényes
településen járok, biztos vagyok abban,
hogy mindig lesznek olyan emberek és
közösségek, akik átviszik - nemcsak a szerelmet, hanem minden más értéket is átmenekítik a túlsó partra. Révfülöp címerében ott van a válasz, hogy ki teheti ezt
meg: aki a felszínen van, de nemcsak evickél, hanem ahhoz, hogy haladjon, evez is.
Mint a révész megragadja a lapátot, megragadja a lehetőségeket, az eszközöket és
akár viharban, akár ellenszélben is küzdeni
tud. Az Önök történelmi öröksége az
ehhez való képesség. Történelmi öröksége
az értékek átmentése, a küzdeni akarás és
tudás is, a munka szeretete, a szorgalom.
Hiszen ez a település a török vész utáni is
képes volt új erőre kapni, elnéptelenedés
után újra benépesült, és a Filoxéra után is
megtalálta sajátos, egyedi és sikert hozó
útjait, mert mindig látta azt, hogy mi lehet
az erőssége. Vidékfejlesztési államtitkárként engedjék meg, ha keresve, kutatva
nézek azokra a településekre, amelyek
képesek arra, hogy mintaként szolgáljanak
ahhoz, hogy egy vonzó, virágzó életerős,
élettel teli vidéki Magyarországot megjelenítve jutassuk mindezt át a túlsó partra és
örökítsük át jobb, ennél szebb időkre.

Fotó: Herceg

Ehhez lehetőséget és eszközt ad például
az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér nagyon bonyolult nevű program. Lánykori
nevén falusi kultúrház - bár a program
alkotói ezért meg szoktak sértődni –, de be
kell vallani, hogy e bonyolult név mögött
nagyon alapos és megfontolt tartalom is
áll. Hiszen ez a ház valóban integrál fiatalokat és időseket, különféle szolgáltatásokat, igényeket elégít ki. Közösségeket szol4

gál információkkal, segítséggel mindazok
számára, akik rászorulnak, nemcsak kulturális intézmény. E tekintetben az utóbbi
évtizedek legnagyobb szabású programja
ez, - mondta V. Német Zsolt államtitkár hiszen 635 helyen épül, adják át ezekben a
hónapokban az integrált közösségi szolgáltató tereket. Egészen biztosan ilyen számú
közösséget segítő programra nem került
sor évtizedek óta. Nemcsak kulturális és
közösségfejlesztő program ez, hanem akár
vállalkozás is. Az önkormányzatot dicséri,
hogy gondolnak arra is, hogy miből fogják
ezt fönntartani. Nem csupán az államtól
várják a választ, a segítséget, hanem törekszenek arra, hogy maga a közösség sajátos
bevételei révén, vagy az itteni vállalkozások révén is képes legyen fenntartani ezt a
tevékenységet, mert ez az önállóság az,
mely egy település erejét növelheti és az itt
élők boldogulását hosszú távon is segítheti.
Ebbe a házba bejönnek majd fiatalok és
idősek – bár kötve hiszem, hogy valamelyik
nagymama azt fogja majd mondani, hogy
beugrok az IKSZT-be megnézni az unokámat - valószínűleg kultúrháznak, vagy
közösségi háznak fogja nevezni. Nem a név
a fontos, hanem az a tartalom, amit Önök
fognak meghatározni. Mi adhattuk ehhez a
beruházáshoz az Európai Unió és
Magyarország Kormánya révén a csónakot, meg még az evezőt is, de hogy mit
helyeznek ebbe a csónakba, mit szánnak
Önök értéknek - ha úgy tetszik mit érdemes átvinni a túlpartra - az csak Önökön
múlik. Számos szolgáltatás jelenik meg
ebben az épületben, - beléphetnek a gyerekek az internet lehetőségeit keresve, vagy a
könyvtári szolgáltatásokat igénybe véve,
vagy éppen közigazgatási végpontként
szolgál a magyar közigazgatási hálózatban
- a lényeg az, hogy itt találkozhassanak
emberek egymással. Bármilyen okból, célból érkezzenek is, minden egyes találkozás
nagyon-nagyon finom szálat húz ember és
ember közé, és ezeknek a szálaknak a százaiból, ezreiből köthető meg az az erős
kötelék, amely a közösségeket összetartja.
Ilyen erős közösséget kívánva avatom fel
ezt az intézményt nagyon nagy szeretettel mondta befejezésül V. Német Zsolt államtitkár.
Azt gondolom, hogy minden olyan épületnek az átadására örömmel megy el az
ember - mondta Lasztovicza Jenő, a
Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke - akár
helyi lakos, akár nyaralótulajdonos vagy
országgyűlési képviselő, amely egy új,
közösséget szolgáló létesítmény. Minden
ország akkor mondhatja magát gazdagnak,
- akár anyagilag, akár lelkiekben - ha
közössége erős. A legapróbb sejtje egy
közösségnek a család, és jól működő családoknak a közössége alkothat egy jól működő települést, ezért nagyon fontos egy ilyen
találkozási lehetőség megléte a kapcsolatok
kialakításához,
fenntartásához.
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Aranyhíd Fesztivál

Nem az elnevezés a fontos, hanem az, hogy
az ide érkezők jól érezzék magukat és
közös dolgaikat meg tudják beszélni.
Nagyon fontos az is, hogy egy ilyen létesítmény létrehozásához a helyi önkormányzatnak van-e bátorsága belefogni –
hiszen jól tudjuk, hogy a jelenlegi nehéz
gazdasági helyzetben mindenki átgondolja, mire költ. Szerintem Révfülöp önkormányzata a polgármester úr vezetésével
nagyon jól döntött, amikor megvásárolta
ezt az épületet a közösségi ház számára.
Minél erősebb egy településen a közösségi
érzés, annál könnyebben tudják átvészelni
a nehéz időket, hiszen az összefogásban
óriási erő rejlik, pedig sokszor észre sem
vesszük, mekkora szükség van rá.
Fontos, hogy ez a közösségi ház azoké a
fiataloké, nyaraló tulajdonosoké is - mondta Lasztovicza Jenő közgyűlési elnök -, akik
most már olyan új szolgáltatásokat is megtalálhatnak, melyek a nagyobb településekre jellemzők. Gratulálok az Önkormányzatnak a beruházáshoz, remélem a
látogatók jó szívvel fogják használni hosszú
évtizedeken keresztül, s remélem lesznek
olyan szervezők, akik olyan programokat
hoznak ide, amire méltán büszke lehet
Révfülöp.
Az ünnepi beszédeket követően Csizmazia Sándor plébános megáldotta az
épületet, majd V. Németh Zsolt, Lasztovicza
Jenő és Miklós Tamás a nemzeti színű szalag átvágásával átadták az épületet a nagyközönségnek. Az épület megtekintése után
a könyvtárban folytatódó ünnepség keretében felléptek a helyi óvodások, iskolások,
majd a Járdányi Zeneiskola két tanárának
előadása zárta a műsort. Az avatás alkalmából finom pörkölt, bor, szódavíz várta a
vendégeket az új Közösségi Ház udvarán.
Ky
Az önkormányzat által megvásárolt egykori ÉDÁSZ épület 450 m2 földszintjén
került kialakításra a Révfülöpi Integrált
Közösségi Szolgáltató Tér, a Közösségi
Ház. Létrehozását az önkormányzati áldozatvállalás mellett az Európai Unió és a
Magyar Köztársaság 52 millió forintnyi
támogatása tette lehetővé, amellyel szigorúan elszámolva nagyrészt már megkapott
a település. A pályázati támogatásból megvalósult a földszinti épületrész:
- belső épületterének átalakítása, burkolatok felújítása,
- a fűtésrendszer kiépítése,
- a nyílászárók cseréje,
- az épület teljes külső hőszigetelése,
vakolása, színezése,
- az épület berendezése, bútorozása,
- a tűzvédelmi rendszer,
- a riasztó rendszer,
- a napkollektoros melegvíz-rendszer
kiépítése,
és még az üzemeltetésre is jut közel két
millió forint.

ton a felújított Balaton hajót és kiállítását.
Kedves boglári barátaink fogadjátok szeretettel!
Boglárt és Révfülöpöt a Tihanyi Alapítólevélben együtt említették 800 éve, a települések udvarházaiban már akkor is ugyanazzal foglalkoztak az emberek: szőlővel és
borral - mondta Mészáros Miklós boglári
polgármester, megköszönve az ajándékot.
Fotó: Herceg

Jurtás életképet, közelharcászati és íjászbemutatót láthatott a közönség egész
nap a vitorlás kikötő előtti területen

Mi révfülöpiek tudjuk, hogy onnan a
boglári túlpartról csodálják természeti
szépségünket. Mi innen csodáljuk, enyhe
irigységgel nézzük Balatonboglár pezsgő
életét, fejlődését, a bogláriak eredményeit.
Boglár példát mutat üdülővárosi fejlődésének dinamizmusával. Napjainkra már csak
egymás szemlélése és az elődökre való
emlékezés maradt meg. Emlékezünk a
minket összekötő Balatonra, a több mint
800 éves településeink kapcsolatára, a révhajózásra, a Balatoni hajózásra, az összefogásra, a Zala-Somogyi Gőzhajó Társaság
140 éve épített Balaton hajójára.
Emlékezünk arra, hogy az itt élő ember
nem eltűrte a körülmények alakulását, tett
élete jobbra fordításáért és ez erőt ad
nekünk a mai sorsfordító időkben is.

Fotó: Herceg

Köszönjük a Boglári és Révfülöpi nyugdíjasoknak, Takács Feri bácsinak és segítőinek, valamint a két települést összekötő
Balaton hajósainak, a Bahart Zrt. vezetőinek, Horváth Gyula vezérigazgató úrnak,
hogy elindították ezt a barát találkozót 16
évvel ezelőtt. Örömmel jelentem be, hogy
a legfrissebb információk szerint, kormánydöntés alapján a Bahart Zrt. tulajdonosai, a 22 tóparti önkormányzat 5 év haladékot kapott korábbi kötelezettségvállalásának teljesítésére, amelyet az ingyenes
állami részvényátadáskor vállalt magára.
Mi révfülöpiek, - mondta végül Miklós
Tamás polgármester - elődeinkre emlékezve és a jó hírhez kapcsolódva szeretettel
nyújtjuk át ajándékunkat, egy 50 forintos
1872-es Zala-Somogyi Gőzhajózási Részvénytársasági részvény másolatát, mivel
hallottuk, hogy rövidesen átadják a túlpar5

Fotó: Herceg

A hajósok a 166 éves hagyományoknak
megfelelően teszik ma is a dolgukat mondta dr. Horváth Gyula, a Balatoni
Hajózási Zrt. vezérigazgatója - a tavalyi év
rendkívül eredményes volt a társaság életében, a körülmények nem kedvezőek ugyan,
de arra törekszünk, hogy a jövő nemzedékének is biztosítsuk azt az élményt, amit a
hajózás a legkülönbözőbb időszakokban
adhat. Új hajósgeneráció felvételét tervezzük, hogy folytassák tevékenységünket,
hiszen részei is vagyunk a településeknek,
akár Balaton átúszásról vagy szoboravatásról legyen szó. Egy több száz személyes
hajó épül Siófokon - amire évtizedek óta
nem volt példa - amit hagyományainkhoz
hűen, Széchenyi születésnapján, szeptember 21-én szentelünk fel Szigligeten és a
község nevét viseli majd. Bizakodóak
vagyunk, mert mi együtt valljuk Széchenyivel, hogy az emberi nem hivatása nem a
rombolás, pusztítás, hanem a munkálkodás, az építés, a teremtés. A munkánkkal
az ideérkezők és az itt élők élményhez
jutását, gazdagodását tudjuk elősegíteni,
kívánjuk, hogy a jövőben is szolgálja a balatoni turizmus sokak megélhetését, a települések gyarapodását.
Az ünnepség zárásaként a résztvevők
megkoszorúzták azon hajósok emlékreliefjét, akik életük kockáztatásával 1945ben megmentették a Tünde és a Kelén
hajókat a felrobbantástól. Az Aranyhíd
Barátság Fesztivál egész napos programjában közreműködött a Tapolcai Járdányi
Pál Zeneiskola, Török Teodóra és Török
Julianna, valamint a Révfülöpi Őszirózsa
Nyugdíjasklub énekkara.
Ky
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Huncutul kacér nők, kedves-mafla férfiak
Szeretném felhívni a kedves olvasók
figyelmét a túlparton élő író barátomra,
Podmaniczky Szilárdra, aki jó évtizede
költözött Balatonboglárra, azóta ott él a
családjával és saját könyvkiadója is van.
Egyik legutóbbi könyvéről írt recenziómat olvashatják az alábbiakban. Mindez
azért jutott eszembe, mert anno Révfülöpre jártam zenét tanulni, Köveskálon
laktam, (szüleim ma is ott élnek: Gerencsér János és Jánosné) volt tanáraim
élnek Révfülöpön. Jelenleg a budapesti
Liszt Ferenc Zeneakadémia könyvtárosa
vagyok, irodalmi események, könyvek,
kiállítások tudósításával is foglalkozom.

Podmaniczky Szilárd: Döglött kutyával
őrzött terület – A férfi/A nő. Podmaniczky Művészeti Alapítvány 2010.
A Balatonbogláron élő könyvkiadó író
újabb műveivel a szociográfia irányába
fordult. Nem valóságos szociográfiákat ír,
hanem a szociográfia módszere szerint
embereket beszéltet, akik saját élethelyzetükről, körülményeikről vallanak egyegy esemény kapcsán, a leírásba keverve
gondolataikat, megfigyeléseiket, véleményüket. Ebbe a sorba tartozik a korábbi
Balatoni világok, vagy a későbbi Kisgyerekek emlékiratai, ami a Polcz Alainhez
köthető hospice területét érinti. Mintha
az író keze/élete nyoma bukkanna fel
ezerféle alakjában a környezetében meginterjúvolt személyekben, vidám és szomorkás, okos és együgyű, fiatal vagy öreg
emberekben.
Az elbeszélő-megszólalók betelefonálós műsorok alanyaira emlékeztetnek,
akiket ha meghallgatunk, ráébredünk, a
miénkhez hasonló problémákkal küszködnek, de legalábbis a környezetünkben
találkozhattunk velük. Az iskolatakarító,
aki az apjával él, már nyugdíjas szeretne
lenni, végül elutazik egy szállodába pihenni. A korán férjhez ment középkorú
nő úgy érzi, a férjének már csak a háztartási munka elvégzésében számít, abban lel
vigaszt, hogy a körülötte élők kiegyensúlyozottnak látják. A falusi életet szerető
özvegyember rokonai a városba költöztek,
beleírja a végrendeletébe, hogy minden maradjon úgy, ahogyan ő megépítette. Esendőség, gyengédség, de féltékenységből
elkövetett „téves” gyilkosság is előfordul,
amit szociokrimiként olvashatunk.
Könyvének férfi-nő tematikája a keleti

és ezoterikus filozófiák jin és jang szimbólumát ugyanúgy felidézi, mint pszichológiai bestsellerekét. Borítóján a hímnem-nőnem biológiában használt jelölésével erősíti a két címlap a kettős közelítést, kétfelől kezdhetjük olvasni, a férfi és
női monológok középen összeérnek.
A formai játékosság a belső borítón
figyelemfelkeltő felirattal folytatódik,
mely szerint titkos vágyak és szexuális
bizarrságok következnek, amit leginkább
ironikusan értelmezhetünk, mert együgyű és huncutul kacér nők, kedvesmafla férfiak boldogságairól és szerencsétlenkedéseiről olvashatunk. A legbizarrabb történetek a „mi lenne, ha hármasban” ábrándozása, vagy azé a fiatal
lányé, aki megtudja, az anyját szerette
régen a mostani férje. Megható a kiskamasz, aki a Szigorúan ellenőrzött vonatok film főhősére emlékeztet vívódásaival. Almaborral „fizet” a lányokkal szerencsésebb társainak, adjanak tanácsot,
hogyan lehetne sikeresebb a hódításban.
Pontos látleletek ezek, nem annyira
szociográfiai, mint inkább emberi értelemben. Mosolyogtatnak és meghökkentenek, megborzongatnak és előhívják
együttérzésünket. Nem váltják meg a világot, és nem késztetnek arra, hogy megváltsuk. Arra elegendők, hogy meglássuk
az embert a mellettünk élőkben, a
pénztárosban,
postásban, biztonsági őrben, tanárban. Akikkel nap
mint nap együtt
élünk, és akik
ránkköszönnek a
könyv lapjairól banalitásukban
is
szerethetően.
Podmaniczky Szilárd történeteiben
mindig van egy fordulat, ami megváltoztatja a szokványosat és amitől meghatódunk, mint amikor régi ismerőstől kapunk levelet. Ismerjük, csak már elfelejtettük, pedig velünk történt, zsigereinkbe
ivódott mozdulat, rezdülés, reflektálás,
életérzés.
Sokszor groteszk, többször ironikus, de
melankolikus, romantikus vagy derűs pillanatok ugyanúgy jellemzik. „De legalább
tudok gyönyörködni, és az életben tart”,
mondja egy ember, aki szemétgyűjtésből
él, és képes arra, hogy a felhőkben örömét lelje, miközben tolja a biciklit a dombon felfelé. Tudunk gyönyörködni – és ez
életben tart? De ez csak egy fordulat,
amire ráébredtünk, és amúgy tudjuk magunktól is. Podmaniczky segít a felidézésben, és ezzel nem kevesebbet tesz, mint
előhívja emberi lényegünket.
Csanda Mária
6

Somogyi Győző
kiállítása
A Tóparti Galéria nyári tárlatsorozatának első állomásaként június 24-én megnyitották Somogyi Győző Kossuth-díjas
képzőművész kiállítását. A galéria Halász utcai bejáratánál Mészáros Róza,
Mészáros Mátyás és Mayer István népzenével fogadta, majd Kondorné Pintér
Zsuzsanna művelődésszervező köszöntötte a szép számú érdeklődőt.

Fotó: Herceg

Kereken 20 éve, hogy a Tóparti
Galériát felújítottuk és kiállításokat rendezünk benne - mondta köszöntőjében
Miklós Tamás polgármester - és nyaranta
öt-hat alkotóművész, képzőművész
bemutatkozhat, s ez több mint 100 tárlatot jelent. Annál inkább örömteli ez számunkra, hiszen a kultúrára egyre kevesebbet lehet költeni, pedig a művészetek
nélkül nem élet az élet. Nagyon remélem,
hogy Révfülöpön folytatódik a hagyomány és a következő húsz évben még többet tudunk a kultúrára fordítani, hiszen
töltekezni kell érzelmeinkben, lelkünkben és ugyancsak lélekemelő a világ alkotók általi megismerése. Szomjas György
filmrendező nyitóbeszédében felidézte az
ötvenes-hatvanas évek fordulóját, azt az
utat, amit a pesti fiatal avantgárd művészek - köztük Somogy Győző - bejártak.
Az akkori zártabb világban is igyekeztek
határaikat feszegetni, de manapság még
nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük. Somogyi Győző művészete nem a
bontásról, a törésről, a szembenállásról
szól, sokkal inkább a folytonosság kereséséről a kultúrában, a történelemben, a
magyarságban, amire úgy gondolom,
hogy a mai zűrzavaros világban nagy
szükség van. Témaközelítése közel áll
hozzám, mert a szeretetnek és az iróniának egy nagyon-nagyon szerencsés és
építő viszonyát láthatjuk - itt elsősorban a
portrékon visszatükröződni.
Jerger Krisztina művészettörténész
megköszönte a kiállítás megrendezéséhez kapott segítséget Kondorné Pintér
Zsuzsannának és Kovács Péternek, Varga
Györgynek pedig a közönség számára felkínált borokat.
Ky
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Nyári fények
Az estébe hajló órák a legszebbek a Balaton partján. A szélcsend meghatározza
a pihenő emberek hangulatát. Betérnek a
tóparti csárdákba csak azért, hogy egyegy pohár balatoni bor mellett beszélgetést folytassanak a barátaikkal, rég nem
látott ismerőseikkel. A partközeli asztalok azt a lehetőséget kínálják, hogy a vadkacsák és hattyúk falánk csapatainak
játékaiban gyönyörködhessünk.
Az idei nyár nem kényezteti el a nyaralókat kiszámítható időjárással. Egyik pillanatról a másikra a hőmérséklet képes
lezuhanni, vagy akár tenyérnyi felhőből
záporeső zúdulhat a tájra, esetleg zivatar
kerekedik, ami percekig vagy órákig is
eltarthat. Ilyenkor hirtelen besötétedik, a
sétálók igyekeznek fedél alá menekülni, a
szabadban piknikezőkkel versenyt futva.
A zivatar idején esernyők alá összebújva,
dideregve, nyári kabátokba burkolózva
várják az emberek az égi háború végét.
Ahogy jön, hirtelen el is vonul, majd pillanatok alatt kisüt a nap és teljes erejével
perzseli az élőket, felszárítja a tócsákat,
mosolyt varázsol a megriadt emberek
arcára.
Mióta megkóstolták a lányok a traminit, ha tehetik hetenként egy-két alkalommal találkoznak a révfülöpi Nádas csárdánál. Elfogyasztanak egy lángost, majd
egy-egy deci balatoni borral igyekeznek
vízközeli asztalhoz ülni az érdekes látnivalók miatt. Most is ez történt. Zsú és Ria
arról beszélgettek, hogy az éppen elmúlt
záporeső-zivatar milyen gyorsan lezajlott.
A tó színei változatos árnyalatokkal csábítják a fényképezőket.
Ez az idő a legalkalmasabb a szivárvány
megjelenésére, - jegyezte meg Zsú.
- Egyszer, két évvel ezelőtt akkor utaztam haza autóbusszal, amikor a Fülöphegyről elindulva egy szivárvány átívelt a
Balatonba. Azért drukkoltam, hogy sokáig gyönyörködhessem benne. Percek múlva azt vettem észre, hogy kezd kialakulni
a párja, sőt a tükörképe is. Ez olyan égi
jelenség volt, amilyen nagyon ritkán fordul elő – mesélte Ria.
Most is különös fényesség támadt. A
csárda körül derengő félhomályban feltűnő volt a túlsó part. Boglár partjait erős,
éles fény vonta be olyan sávban, mintha a
nap egyetlen fénysugara vetült volna a
településre, kiemelve a házakat a környezetükből. A víz színe opál-zölden verte
vissza a napfényt. Zsú észrevette a Boglárról induló szivárványt, amely egyre
nőtt és ívelt át Tihany irányába
A parti csárdában üldögélők felugráltak, fényképezőgéppel, telefonnal, kamerával igyekeztek megörökíteni az égi csodát. A szivárvány párhuzamos társa is
hamarosan látható lett. A tünemény szélesedni kezdett, majd tükörkép-szerűen
megismétlődtek a színei: sötétkék, világoskék, zöld, citromsárga, narancssárga,

rózsaszín, vörös és fordítva.
A pihenők többségét lenyűgözte és arra
kényszerítette, hogy egymásnak mutogatva próbálják szavakba foglalni a lehetetlent. Anyák gyermekeiket tuszkolták partközelbe, hogy ők is jól láthassák a ritkaságszámba menő égi jelenséget.
Percekig tartó döbbenet után halványulni, majd rövidülni látszott ez a színkavalkád. Olyan érzést keltett az emberben, mintha minden színével együtt belecsúszott volna a Balatonba. Ezt a tüneményt benyelte a nagy víz, de felejthetetlen marad nyári emlékeink között.
Révfülöp, 2011. aug. 13.
P. Tófeji Valéria

Fotó: Herceg

Emlékek nyomán
Életünk darabjai az emlékek. Ha nem
ápoljuk őket, kiesnek tudatunk zugaiból,
szegényebbek leszünk.
Azt remélem, hogy a személyesség hitele miatt ez a kései „nekrológ-féle” érdeklődésre tarthat igényt azon olvasók
körében, akik Hajdu Margit révfülöpi,
köztiszteletnek örvendő pedagógus, sokak számára Zsuzsa néni, vagy barátnőnk
emlékéhez kötődik.
Két nyarat adott nekem a kegyelmes
ég, hogy közelébe kerülhettem – a két
utolsót. – Sajnos!
Évek óta félszemmel kísértük egymás
tevékenységét: ő minden révfülöpi könyvbemutatómon és kiállítás megnyitómon
megtisztelt a jelenlétével. Virágcsokorral
köszöntött, lélekmelengető sorokat írt a
Galéria vendégkönyvébe. Fellapoztam az
előző évek bejegyzéseit és nem lehetett
nem észrevenni gyöngybetűit. Beugráltak
a lelkembe. Évekre visszamenőleg megkerestem, elolvastam, sőt lemásoltam értékes gondolatait.
Két évvel ezelőtt meghívott otthonába.
Nekem ott lett egészen világos, hogy rokonlelkek vagyunk és az is, hogy ő is
kereste a lehetőségeket a velem való kapcsolatfelvételre. Azzal üdvözölt, hogy a
virágcsokor mellé ezt mondta: „Téged a
nagybátyám, Keresztúry Dezső küldött
nekem.” Megőrzöm, amíg élek ezt a
mondatot.
Otthonában felleltározhatatlan menynyiségű apró jelképes ajándék vette körül, amivel a tanítványok szeretete halmozta el. Nekem csak két rövid nyár ju7

tott az ő közelségéből. Éppen egy éve történt, hogy a 800. évfordulóra írt versemet
neki olvastam föl legelőször. Akkor egy
csokor és cserepes levendula mellé írt
kártya szerzett örömet, ami most itt fogadott a nappalimban és a kertben is, ami
azóta megerősödött és kinyílott. Íme, a
kártya szövege: „Lelkes versednek legyen
eredménye! Szép kertedben emlék e cserép levendula. Szeretettel: Hajdu M.
Zsuzsa.
Révfülöp, 2011. 07.22.”
Most, amikor öntözöm a kertbe kiültetett virágot, elgondolkodom az ő angyali
lényén: „Ha valakiben fényesség lakik, az
az ember ragyogni fog” Ő ragyogott míg
élt, azóta pedig a lelkünkben megőrzött
sejtés, hogy angyal járt közöttünk.
Felejthetetlen borozgatásaink a Nádas
Csárdában két történetet diktáltak tollam
hegyére: A jégbor és a Nyári fények c.
elbeszéléseket. Az előző a Gondolattánc
c. novellás kötetemben jelent meg. Az
utóbbi most van nyomdában. Mert nem
vagyok rendszeres borfogyasztó, csak a
különleges, édes muskotályost kóstoltam
alkalomszerűen, ezért el is felejtettem,
hogy mit fogyasztottunk a partmenti csárdában vele az elmúlt nyáron. Mikor halálhírét vettem, a csárdába igyekeztem és
megkérdeztem a pincért, emlékszik-e,
hogy mit fogyasztottunk Zsuzsával tavaly
nyáron. Természetes, hogy emlékezett:
traminit. Ezt is meg akarom őrizni, mint
sok mást, ami Zsuzsától ered.
Talán hihetetlen, hogy a Balaton vízét
élvezni is Zsuzsától tanultam. Több mint
30 éve töltjük a nyarat Révfülöpön, ebben a kedves kis faluban, de igazán nem
szoktam rá a lubickolásra. Unokáim kisgyermek korukban itt töltötték a nyarakat, de mi a fák alól, árnyékból figyeltük
önfeledt fürdőzésüket, mert nekünk
hideg ez a víz. Azóta sok év telt, hogy
egész nyáron le se mentünk fürdési céllal,
csak horgászni és a parti rendezvényeken
vettünk részt. Zsuzsának köszönhetem,
hogy beleszerettem a Balaton vízébe. Ő
tanított meg arra, hogy mikor a legkellemesebb.
A nyugdíjas klubbal késő délutáni órákban úgy élveztük a meleg hullámok simogatását, a lenyugvó nap búcsúsugarait, a
vízparti csendet, mint anno a kisunokáim.
Zsuzsához ilyen emberízű történetek
fűződnek. Boldog volt még 85 éves korában is, mert örülni tudott a természet
jótéteményeinek, az élet apró ajándékainak, emberi kapcsolatoknak. Azért tudta
hinteni a szeretetet, mert nagy tartalékot
halmozott fel belőle.
Hiszem, - a kétkedőkkel szemben – míg
ilyen emberek élnek közöttünk, mint
Hajdu M. Zsuzsa, - nem járja a végét a
szeretet.
Révfülöp, 2012. jún. 23
P. Tófeji Valéria
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A „német” csapat
A megyei német nyelvű meseszínpad első
helye után tovább szorgoskodtak a
lányok és újabb sikereket értek el.
A „Spiel und Gewinn” országos német
nyelvi levelező műveltségi versenyen, melyen mintegy 1500 diák vett részt, a félévi
VI. helyezésüket is megdöntve, országos
IV. helyezést értek el a 2011/2012-es
tanév második félévében csapatmunkában Réti Kincső, Szász Klaudia és Török
Julianna 7. osztályos tanulók. A versenyzők 3 fordulóban mérhették össze tudásukat: Álmaink és vágyaink, Felfedezések, Hírességek témakörökben. A feladatok szórakoztatóak, érdekesek voltak,
melyek mindig különböző nyelvi készségeket fejlesztenek. Szövegértés, fordítás,
fogalmazások, szókincsfejlesztő feladatok, nyelvi és műveltségi tesztek, szótárhasználat és internetes munka sokszor
kemény fejtörésre késztették a lányokat.

A TITOK német tanulmányi
versenyen Réti Kincső és Szász
Klaudia a „Szorgos méhek”
csapatnevet viselve, 99,5 % - os
teljesítménnyel országos 3.
helyezést értek el. Ezek a feladatsorok rejtvényekből, kiegészítésekből, szövegértésből és
nyelvtani tudásukra épülő feladatokból álltak.
A Tehetséggondozó Tanulmányi Német Nyelvi Versenyen
Török Julianna országos III.,
Sümegi Rebeka szintén 7. osztályos tanuló pedig V. helyezést Fotó: Iskola
ért el, kifejezetten a német
Köszönjük a lányoknak, hogy a Révfünyelvtanra épülő feladatok megoldásával.
A D.D.D. országos német nyelvi levele- löpi Általános Iskola sikereit év végén is
ző versenyen játékos, fejtörő feladatok gyarapították szorgalmas munkájukkal!
bűvöletében Török Julianna országos II.
Török Péterné
Sümegi Rebeka pedig III. helyezést ért el.

Elballagtunk az óvodából

Fotó: Vókóné

Június 3-án gyermekeink elballagtak az
óvodából. A kisbabákból, a síró-rívó kis
ovisokból okos nagycsoportosok lettek.
Jutka néni, Ibolya néni, Marika néni és
Erzsi néni szeretettel és türelemmel
nevelgették, tanítgatták őket. „Picikéink”
pontosan számon tartották, hogy melyik
nap ki érkezik hozzájuk. Erika néni hittanra, Csilla néni táncra, Szandra néni
szépen, tisztán beszélni tanította őket. A
sok-sok mese, vers, ének és mondóka; a
simogatás, a babusgatás, és persze néha a
határozott fegyelmezés is mind hozzájárult ahhoz, hogy megérjenek az iskolára,
hogy képesek legyenek a tanulással, a leckeírással, a mindennapi feladatokkal
megbirkózni.
Az ünnepi műsor előtt Ibolya óvónéni
köszöntötte a szülőket és a vendégeket.
Elmondta, hogy az idén a gyerekek állították össze a műsort, ők választották ki a
kedvenc verseiket, mondókáikat, dalaikat. Ezután a kicsik műsora következett,
majd a nagyobb gyerekek előadásában

gyönyörködhettünk. Versek, énekek, dalos játékok, tánc, mesejáték - szinte hihetetlen, hogy mennyi mindent tudnak már!
Csodaszép, színvonalas - igazi „gálaműsort” láthattunk.
A ballagás most rendkívüli volt, hiszen
a nagycsoportosokkal együtt Erzsi néni is
elballagott. A szülők és gyerekek nevében Török Péterné, Marika szívhez szóló
búcsúbeszédet mondott, majd Németh
Lászlóné, Györgyi köszönte meg az óvónénik, dadusnénik és Csilla néni munkáját. Virágcsokrok, köszönő szavak, könynyes szemek...
Ezúton is szeretném megköszönni az
óvoda dolgozóinak mindazt, amit gyerekeinkért tettek. Köszönjük, hogy segítségünkre voltak, s velünk együtt azért fáradoztak, hogy egyszer majd valamennyien
megállják helyüket az életben és sikeres
felnőttekké váljanak. Biztos vagyok benne, hogy apróságaink nem fogják elfelejteni a révfülöpi óvodát, ahol a kis tarisznyájukba a füzeten és ceruzán kívül oly
sok mindent kaptak: láthatatlan kincseket, hiszen „ami igazán lényeges, az a
szemnek láthatatlan”.
Szabóné Berki Szilvia

Fotó: Óvoda
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Egy pálya útja véget ér...
Az óvoda volt és jelenlegi dolgozói,
Polgármester úr, barátok vidám, bensőséges hangulatban június 3-án köszönték
meg dadusnénink Rőth Lászlóné Erzsi
néni munkáját. Óvodánkban 30 évig segített sok-sok gyermek nevelésében, gondozásában, és tette széppé, kívül-belül
ragyogóvá az intézményt. Most elérkezett a dolgos 40 év után a megérdemelt
pihenés, amit kívánunk, hogy jó egészségben töltsön gyermekei és unokái körében.
Bódi Irén:
Az idő vonatán
Egy pálya útja véget ér,
a gyorsvonat megáll,
s a búcsúzó utitárs más vonatra száll.
Az idő vonatán lassan döcög tovább
s ha kinéz ablakán, nem fut el úgy a táj,
ahogy elfutott - az ifjúság.
Az ember a múltba ezerszer visszanéz,
s szeretné újraélni
mind azt ami szép.
Lassítaná az időt,
s megállítaná a legszebb perceket,
de az idő kerekét megállítani nem lehet.
Amilyen hosszú volt az út,
annyi szépet rejt a múlt!
Ahogy este a Nap leszáll,
Úgy válik múlttá a jelen,
míg pirkad a hajnal,
a jövő csak sejtelem.
Az ember a múltba ezerszer visszanéz,
könnyűnek látszik a búcsúzás.
De búcsúzni mindig nehéz.
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Hírek az oviból
Anyák napja
„Öröm ünnep ez a nap, / virágszirmot bont
a nap, / akácvirág, tulipán / Téged köszönt
Anyukám...”

Fotó: Vókóné

Május első vasárnapján az édesanyákat
ünnepeltük. Az óvodában pénteken került sor az édesanyák köszöntésére. A feldíszített csoportszobában szerető gyermekeik egy szál virággal és az általuk
készített ajándékkal bújtak anyukájuk
ölébe és mondták el köszöntő verseiket,
dalaikat. A könnyes szemű anyukák boldogan ölelték magukhoz a kicsiket, e
meghitté varázsolt napon.

Hurrá kirándulunk!
Május 29-én Zánka Ifjúsági Centrumba
kirándult az ovis csapat. Nagyot sétáltunk, a játszótereken kipróbáltunk minden játékot.

Fotó: Vókóné

A harci helikopterek, járművek is
nagyon tetszettek a gyerekeknek, pláne
hogy be is ülhettek a gépbe. Igazán jól
sikerült, élmény gazdag volt a kirándulás.

Egy világelső (majdnem révfülöpi)
fotós: Lakat Imre
A megyei lap hasábjain olvashattunk Lakat Imre ajkai műkedvelő fotósról, aki ismét első helyet szerzett a Panoramio nemzetközi honlap Geotagged versenyén. Képei rendkívül nézettek és egyre inkább a
révfülöpi kiadványokban is megtalálhatók.
A révfülöpi lakosok közül már egyre
kevesebben emlékeznek Lakat Imrére.
Az Ő korosztálya az 1950 körül születettek, a „friss nyugdíjasok” akik közül még
sokan együtt jártak vele a révfülöpi általános iskolába.
Révfülöp és környéke lakói a múlt
évszázadban gyakran cserélődtek, változtak. Imre itt gyerekeskedett, járt iskolába,
majd sok évet töltött távol a lakóhelyétől,
mivel gyakran vidéken dolgozott. Immár
több mint húsz éve, hogy végleg elköltözött
Révfülöpről, de szívében mégis egy kicsit
révfülöpi, hiszen nem csak az ifjúkori
emlékek kötik ide, hanem itt lakó édesanyja is, akihez rendszeresen jár haza.

Fotó: Lakat

Az örökifjú Lakat Imre most már nyugdíjas. Méghozzá tevékeny nyugdíjas!
Olyannyira, hogy életútja most kezd igazán kiteljesedni. Korábban senki sem
gondolt volna arra a tehetségre, amely az
utóbbi négy évben mutatkozott meg fotói
képi világán keresztül.
Nyugdíjasként kezdett komolyabban
fotózni és sok ezer „panoramiós” fotótársáéhoz hasonlóan fényképeit közzé tenni
az interneten. 2008 nyarától kezdve, már
három amatőr fotó világverseny első díjazottja, és melléje még két harmadik
helyet is szerzett képeivel, amelyeket
naponta nyolc tízezer látogató nézeget. A
havonta mintegy negyedmilliós látogatottság önmagáért beszél!
Nem véletlen, hogy helyi kapcsolatait

Két napon is gyermeknap
Május 23-án gyermeknapoztunk a faluban.
Mindenki nagyon örült a lovaglásnak, a
focipályán való sportversenyeknek, valamint a játszótéren való önfeledt játéknak.
A sportolás után a fagyizás sem maradt
ki, köszönjük a Mészáros cukrászda gyermeknapi ajándékát!
Május 31-én a kistérség által szervezett
gyermeknapon is részt vettünk, nagyon
jól érezték magukat az ovisok. Mindenki
kipróbálta a csúszdát, és örült Tibi bohóc
lufis ajándékának. Vókóné Bognár Ibolya

Fotó: Lakat
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Fotó: Lakat

újraélesztve fotói a 2012. évi Révfülöp
Falinaptárban is megjelentek és olvasóink is személyesen gyönyörködhetnek
bennük.
Aki interneten érdeklődik Imre képei
után a www.panoramio.com/user/771084
illetve a
www.panoramio.com/user/771084/tags/R
%C3%A9vf%C3%BCl%C3%B6p linken
nézheti meg azokat, köztük számos révfülöpi vonatkozásút. (Az első a fotós összes
fotóját mutatja, a második meg a
Révfülöpön készült fotóit tárja elénk.)
Úgy vélem egy kicsit mi is büszkék
lehetünk Imrére, egyrészt, mint világversenyeket nyerő műkedvelő fotósra, másrészt, mint életcéljának új értelmet adó
tevékeny nyugdíjasra. Személyes példája
mutatja, hogy mindig lehet alkotni, és
sikert elérni. Hitvallása, amelyet egy
beszélgetésünk alkalmával így fogalmazott meg: „…nem szabad sose abbahagyni a munkát, az életet. Mindig tenni kell
valamit, ha nyugdíjas az ember, akkor
meg annál inkább. A leállás az maga az
elmúlás.” Kívánjuk, sok kép készüljön a
világról és Révfülöpről, amelyeket talán
a jövőben helyi kiállításon is megtekinthetünk. További sok sikert Imre!
P. Miklós Tamás
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Természetismeretből jeles
„Én már azt várom, hogy mehessünk
Kecskemétre” - mondta szeptemberben
az egyik hetedikes. Meg is tettünk ennek
érdekében minden tőlünk telhetőt.
Iskolánkban az egyik legkedveltebb
verseny a Kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár által kiírt „Barátunk a természet” Országos Természetismereti Verseny. De ez más iskolákban is így van,
mondták többen a beszélgetések során.
Nem azért mert könnyű lenne, hanem
mert olyan sokoldalú és játékosan rengeteg ismerethez juthatunk, „szórakozás és
élvezet, nemcsak tanulás”. Az idei különösen nehéz volt, mert rengeteg témát
öleltek fel a feladatok.
A csillagászati fordulóban az égbolton
jól látható csillagképeket kerestünk , az
év során megfigyelhető csillagászati eseményeket derítettünk ki, az égitestekkel
kapcsolatos kérdéseknek néztünk utána,
különleges időmérőket ismertünk meg,
megtanultunk időt számítani. Bizony, a
kis harmadikosoknak ez még nem volt
egyszerű. Hazánk szép tájaival foglalkozott a második forduló, melynek során
nemcsak a hegycsúcsokat állítottuk sorba, hanem folyókat kerestünk a térképen,
vasútvonalakat, állomásokat, tanösvényeket, nevezetességeket. Mire megérkezett
a harmadik forduló az évszakok és a természet változásairól, tudtuk hogy kevés
az az idő, amit kijelöltünk szakköri óráknak, ha eredményes és jó munkát akarunk végezni, ennél jóval több kell. Akinek volt egy kis szabadideje, azt az iskolai könyvtárban töltötte határozókkal és
szakkönyvekkel. A növénytani és állatokkal kapcsolatos feladatok megoldása során a képeiket is kikerestük, tudtuk, hogy
a fordulókban szereplő élőlények egy részét kivetített képről is fel kell majd ismerni. Nehéz volt, mert nem tudtuk melyekre számíthatunk és legalább száz
olyan növény, vagy állat volt, amelyet
eddig nem ismertünk. Minden alkalommal volt egy-egy illusztrálni való vers is.
Keményen végigdolgoztuk az évet és volt

nagy öröm, amikor a meghívottak között
mindhárom korcsoportban volt révfülöpi
csapat.
Következett az igazi hajrá! Néhány nap
alatt előzetes feladatokat megoldani, tanulni, álarcot, önarcképet, kitűzőt készíteni, bemutatkozó műsort összeállítani,
betanulni. Szinte hihetetlennek látszott,
hogy meg tudjuk oldani. Ilyenkor aztán
mindig kiderül, hogy az iskolában gyermekszerető, segítőkész pedagógusok, alkalmazottak vannak. Kissné Gabi néni
ötletes bemutatkozó műsort állított öszsze, Szabó Zsuzsa néni a rajzos feladatokban segített, Blázsi Ibolya és Pálné Rita
néni a fogalmazásban, Varga Márta pedig
- ahogy korábban is rendszerint -, a kitűzőinket készítette el. A két napos verseny
nemcsak nekünk kihívás, de az iskolavezetésnek is, hiszen anyagi vonzata is van a
részvételnek. Szállás, étkezés, útiköltség
16 főre komoly összeg egy kis iskolának.
Az utaztatásban a szülők is besegítenek,

Réti Tiborné már másodszor vállalta az
utat Kecskemétre.
A két nap során nemcsak tudásunkról,
leleményességünkről, problémamegoldó
képességünkről adhattunk számot, állóképességünket is próbára tette. Nehéz
volt, de meg lett a sok munka eredménye.
Az egyéni versenyben Dencs Márton 5.o.
tanuló 1. helyezett, Filep Kata 4.o. tanuló
különdíjas lett. A csapatversenyben a 3.
osztályos Kispockok csapat: Muzsi Márton,
Réti Boldizsár, Sebő Eszter, Török
Teodóra ugyancsak 1. helyezést ért el. A
hatodikosok versenyében a Leopárdoon
csapat: Benkő Alexandra, Horváth Fanni,
Szabó Friderika és Veress Luca a 2. helyen végzett, a nagyok versenyében a
Mákvirágok: Réti Kincső, Szász Klaudia,
Török Julianna nagy örömünkre szintén
országos bajnokként végzett. El sem
akartuk hinni, olyan boldogok voltunk.
Köszönet mindenkinek, aki hozzásegített
bennünket.
Eitnerné Rózsa Ágnes

Fotó: Iskola

Országos Diákolimpia Sakkcsapat verseny
A Magyar Sakkszövetség meghívása
alapján a Révfülöpi Általános Iskola alsó
tagozatos fiú sakkcsapata is részt vett a
Szombathelyen május 26-27-én megrendezett 2012. évi országos Diákolimpia
döntőjén.
Csapatunk összeállítása a következő
volt: Bakos Balázs, Janzsó Patrik és
Juhász Judit.
A tornán 30 csapat indult és a 8 fordulós versenyen Révfülöp csapata hatalmas
meglepetésre 15,0 ponttal a 4-5. helyen
végzett holtversenyben a Dunaújvárosi
csapattal.

Játékosaink megelőzték több megyeszékhely és fővárosi iskolák csapatait, pl.
Győr, Szeged, Debrecen, Kecskemét és
Zalaegerszeg.
A csapat tagjai így teljesítettek: Bakos
Balázs: 8/5,0 p; Janzsó Patrik: 8/3,5 p;
Juhász Judit 8/6,5 p.
Judit teljesítménye külön dicséretes a
fiúk közötti eredménye alapján.
Végeredmény: I. Nádudvar 17,0 p; II.
Budapest I. 16,5 p; III. Ajka 15,5 p; IV.
Dunaújváros 15,0 p; V. Révfülöp 15,5 p;
VI. Tatabánya 14,5 p.
Paréj József
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Gázló jutalom
A Gázló Környezet- és Természetvédő
Egyesület „Gázló jutalom”-ban részesítette a 2011/12. tanév során végzett kimagasló munkájáért Eitnerné Rózsa Ágnes
által vezetett Természetbarát Szakkör
tagjait. Bizony nem ok nélkül kapták azt
a kitüntetést, hogy a Tihanyi Levendulaházat és a Tihanyi Belső-tó környékét
megismerhették. A Révfülöpi Ált. Iskola
diákjai közül a Természetbarát Szakkör
tagjai egész évben eredményesen dolgoztak:
- Kis fürkészek- alsós országos természeti verseny
- Kistérségi Természetismereti verseny
- Barátunk a természet országos természetismereti verseny

Fotó: Pálné

Jutalomból 21 tanuló vett részt 2012.
június 14-én ezen a rendhagyó kiránduláson, hiszen mindannyian a természet szeretetét bizonyították eddigi munkájukkal.
9 órakor indultunk az iskolából Tihanyba.
A Levendulaház parkolójában Vers
Réka, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
munkatársa fogadta kis csapatunkat. A 3
órás túra a tanösvényen bizony kevésnek
bizonyult, hiszen a gyerekeket minden
érdekelte, és tudásukat is bizonyították,
hiszen a feltett kérdésekre mindannyian
tudták a válaszokat. Egyik izgalmas feladat során kerestük a tóparton a kákán a
csomót, hiszen közmondásunk is van erre
„Kákán is csomót keres.” Szőrszálhasogató, gáncsoskodó emberre mondják.
A tó környékének flórája és faunája
nagyon változatos. Abban a szerencsében
volt részünk, hogy láthattunk szürke gémet, nagykócsagot. A szürkemarhák szépen, libasorban sétáltak az itató felé. A
gyerekeknek talán a legjobban az ürgemező tetszett, hiszen a fiatal ürgék nem
ismerve a veszélyt, fél méter távolságra
futkároztak kis csoportunk körül. A ka-

szálóréten a tövises iglicét is megismertük, sőt Réka néni még a hozzá fűződő
népdalt is elénekelte. Nagyító doboz segítségével szöcskét, sáskát, a köztük lévő
különbséget vizsgáltuk. Néztük, melyik a
lárva, melyik a kifejlett rovar. A pókokat
is a nagyító doboz segítségével tanulmányoztuk. Megkóstoltuk a vadmeggy ehető, de keserű termését. A tanösvény sok
izgalmas látnivalót tartogatott még számunkra, hiszen a madárodúban cinege
tojásokat találtunk. A túravezetőnk megtanított bennünket a fa korának a törzs
átmérőjéből történő kiszámítására, valamint egy karunk hosszával megegyező bot
segítségével a fa magasságát is meg tudtuk határozni.
Az Aranyház gejzírkúpjáról csodálatos
panoráma tárult elénk. Láttunk köveken
sütkérező gyíkot, megfigyelhettük a gejzírkúpra tömegesen rátelepedett sárga
zuzmót. Megtudtuk, hogy ősszel a nap ha
rávilágít a sárga zuzmóra, akkor szinte
aranyként világítanak a sziklák.
Vers Réka nagyon megdicsérte kis csapatunkat, hiszen minden érdekelte őket,
és tudásukról is tanúbizonyságot tettek.
A három óra gyorsan elrepült, és nem
bántuk volna, ha még tovább maradunk.

Fotó: Pálné

A Levendulaházban a gejzírkúpok kialakulását bemutató vetítés után a kiállítást néztük meg, ami azért volt rendhagyó, mert interaktív. A Balaton-felvidéki
Nemzeti Park növény- és állatvilágával
ismerkedhettünk meg. Elindíthattuk gomb
megnyomásával a hőforrást , gejzírt, megfigyelhettük a kőzetlemezek mozgását . A
vulkán imitált működése során még kormos is lett a diákok ujja, annyira életszerűen működött. A levendulaházban a mocsárjárás tetszett a legjobban a tanulóknak.
Nagyon jól sikerült ez a nap, mivel igen
tartalmas programon vehettünk részt.
Vers Réka folyamatosan bizonyította szaktudását, és végig fenntartotta az érdeklődést a gyerekekben. Nagyok és kicsik egyaránt jól érezték magukat.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesületnek a jutalmát, ezt a szép napot.
Pálné Rácz Rita

Fotó: Pálné

11

Ezüstbe öltöztek
az atléta lányok
Május 26-án, Ajkán a Sporttelepen volt a
Kisiskolák Diákolimpiájának atlétikai
megyei döntője.
Az elmúlt évek elkényeztettek bennünket eredményeikkel. Sajnos most „csak”
ezüst érmeket tudtunk szerezni azokban
a számokban, amikben indulni tudtunk.
Így a három próba atléta leány csapatunk
(Filep Kata, Halász Evelin, Veress Luca,
Horváth Petra, Pálmai Diána és Hajba
Mirjam) Úrkút csapata mögött 2. helyezést szerzett. Ugyanígy járt svédváltó csapatunk (Halász Evelin, Horváth Fanni,
Horváth Petra, Hajba Mirjam) a szoros
küzdelemben is, de másodikként lemaradt
az országos döntőben való részvételtől.
Németh László

Sakk bajnokság
Hat csapat részvételével rendezték meg a
Veszprém megyei ifi sakk csapatbajnokságot.
A bajnokságban a Révfülöpi általános
Iskola csapata közösen indult a Zánkai
Általános Iskolával. Csapatban a Révfülöp részéről szerepelt Janzsó Patrik,
Bakos Balázs és Juhász Judit.
Mindhárman húzó emberei voltak a
Zánka-Révfülöp közös csapatának.
A második csapat Révfülöp-Zánka
néven indult, és itt Réti Boldizsár, Veress
Noé, Galler Marcell és Filep Kata, valamint Vella Dániel szerepelt váltakozó sikerrel.
A bajnokság végeredménye: 1. Tapolca
VSE-Szeremley SI 62 p; 2. Ajkai ASSE
54 p; 3. Zánka-Révfülöp vegyes 48 p; 4.
Pápai SE 37 p; 5. Tapolca VSE II 21 p; 6.
Révfülöp-Zánka 18 p.
Paréj József

Tisztelt olvasó!
A Révfülöpi Képekben elhelyezhetik
hirdetéseiket az Önök által meghatározott formában és méretben. A teljes
(A4) oldalnyi belső (egy vagy kétszínes)
reklámfelület ára bruttó 30 000,-Ft/megjelenés, a méret csökkenésével arányosan csökken a fizetendő díj mértéke is.
Apróhirdetést 20 szóig teszünk közzé
1000 forintos áron.
Megrendeléseiket személyesen leadhatják a könyvtárban, vagy e-mailben
elküldhetik
konyvtar@revfulop.hu
címre. Számlázás a könyvtárban (utalási
számlaszám: OTP Bank NyRT. Tapolca
11748052-15427580. Kérjük, a közlemény rovatban feltétlenül jelöljék meg a
jogcímet: „Révfülöpi Képek Hirdetés”).
A megrendelést csak a megjelenés előtt
kifizetett hirdetések esetében tekintjük
elfogadottnak. Tisztelettel:
Kalmár György szerkesztő
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Zaj, Zaj, Zaj!
Van akit zavar, van
akit kevésbé. Az
utóbbi másfél évben
növekvő számú panaszbejelentés érkezett a zajjal kapcsolatban a hivatal
jegyzőjéhez,
még
több a polgármesterhez.
Mit tettünk, teszünk ezügyben?
Vagy tehetetlen az önkormányzat?
Balatoni üdülőtelepülés vagyunk, fokozott terhelést kell elviselnünk nyáron.
Gondolok a reggeli sorbanállásokra a
boltokban, a magasabb árakra, a tiltott
szemetelésre és nem utolsó sorban a rendezvények, programok zajhatásaira. Életszerű közmegegyezést kell elérni/visszaállítani ebben a kérdésben!
Önök tudják, hogy:
A Mi önkormányzatunk helyben szabályozni tudja a magánterületeken és a közterületeken folytatott zajkeltést. Erről
önkormányzatunk rendeletet fogadott el!
Magasabb jogszabályok (törvények és
kormányrendeletek) szabályozzák a üzletek, vendéglátóhelyek, discók, üdülők, stb.
„zajkeltését”.
A hatóság (Rendőrség, Tapolca város
jegyzője, mint elsőfokú hatóság) szankcionálja a szabályok megszegését.
Mit tettünk a zajkeltéssel kapcsolatos
problémák megoldására.
Önkormányzati Képviselő-testületünk f.
év májusi és júniusi ülésén megvitatta az
ezzel kapcsolatos felvetést és részletes tájékoztatás.
A szabályok betartására felszólító levéllel
fordultam a helyi vállalkozókhoz és szolgáltatókhoz.
Levélben kértem a Tapolcai Rendőrkapitány urat, hogy a nappali igazoltatások
helyett az éjszakai jelenlétet erősítsék, és a
jogszabályok betartatására fokozottan
ügyeljenek.
Tisztelt Révfülöpiek!
Polgármesteri posztomnál fogva a jogszabályok betartását és betartatását kérem és
követelem meg. Azok megszegését sem én,
sem az önkormányzati képviselők nem
nézhetik el, nem vehetik tudomásul!
Közös véleményünk, hogy a zaj elleni
szabályozásunk jó, betartatásán viszont
javítani kell! Ezt el lehet érni hatósági
eszközökkel, összefogással, szolgáltatók
technikai fejlesztéseivel (zárt helyiség,
zajfogó falak, hangszórók tájolása, stb.)
Lépnünk kell! Nem az éjfélig tartó rendezvények miatt, hanem a vissza-visszatérő hajnali 3-4 óra körüli fokozott zajkeltések miatt. (Az alábbiakban közzé
teszem a fentebb említett leveleinket.)
Miklós Tamás polgármester

„Tisztelt Helyi Vállakozó,
Kedves Szolgáltató
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete lakossági bejelentések alapján a 2012. májusi és júniusi testületi ülésein foglalkozott a településen észlelhető zaj problémákkal.
Az Önök számára is ismert, hogy a
„zaj” kérdésköre és annak szabályozottsága több irányú, megsértése esetén
különféle hatóságok jogosultak a szankciók alkalmazására.
1.) Az Önkormányzat rendeleti úton
(16/2010. (VII. 28.) szabályozza, korlátozza a magánterületeken, és a közterületeken keltett zajkeltést.
Ez utóbbit a múltban betartotta, illetve
jelenleg is betartja, mind saját önkormányzati rendezvényei, mind külső rendezvényszervezői kérelmek elbírálásakor.
Rendezvény engedélyt az önkormányzat
2011-ben nem adott ki, 2012-ben 24.00
óráig két alkalommal adott ki. (A magánterületen keltett fokozott, vagy késő esti
zajkeltés (csendháborítás) bejelentése
esetén a rendőrség köteles, mint hatóság
intézkedni.)
2.) Az üzletek, vendéglátóhelyek, discók,
üdülők, stb. esetén a zeneszolgáltatás helyi
szinten csak bejelentéshez kötött.
Zaj és rezgésvédelmi ügyekben, a felsőbb szintű jogszabályok szabályai szerint
az elsőfokú hatósági jogkört, mint környezetvédelmi hatóság, a kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat –
azaz Tapolca – jegyzője gyakorolja. Az
általa szolgáltatási helyenként kiadott
zajvédelmi határozat rögzíti a zeneszolgáltatás és zajkeltés korlátait, lehetőségeit, annak megszegése esetén a büntetés
mértékét.
Tisztelt Helyi Vállalkozó, Kedves
Szolgáltató!
Az utóbbi időben megnövekedett a
késő esti zajterheléssel kapcsolatos bejelentések száma, amelyek a 2.) pontban
felsorolt kereskedelmi, üzleti szolgáltatókra vonatkoznak.
Révfülöp üdülőtelepülés, nem kívánjuk
az üzletek, szolgáltatók egységes nyitva
tartását drasztikus módon korlátozni,
vagy csendes övezetet kialakítani a
Balaton parti sávban, hiszen az üdülőhelyi, turisztikai életünk, forgalmunk csökkenéséhez vezethetne.
Ugyanakkor kérem Önt, hogy a magán-,
a köz- és az üzleti érdek összehangolása
érdekébenc az érvényben lévő helyi és magasabb szintű jogszabályok betartására fokozottan ügyeljen, a késő esti zajterhelés csökkentése érdekében szolgáltatását műszaki
(technikai, tájolási, stb.) oldalról vizsgálja
felül, és javítani szíveskedjen

Kérem ezt nem csak a jogszabályok,
hanem településünk együttélő közösségének és üdülő vendégeinek pihenése, az
együttélés irott- és iratlan szabályainak
mindnyájunkra vonatkozó emberi elvgyakorlása alapján is.
Együttműködését kérve és elvárva kívánok sikeres nyári turisztikai szezont
Tisztelettel: Révfülöp, 2012. június 28.
Miklós Tamás polgármester”
„Tisztelt Rendőrkapitány Úr!
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2012. májusi – amelyen Rendőrkapitány úr is személyesen
részt vett –, és lakossági bejelentések
miatt júniusi testületi ülésein is foglalkozott a településen észlelhető, megjelenő
zajterhelési problémákkal.
A „zaj” kérdésköre és annak szabályozottsága több irányú, megsértése esetén
különféle hatóságok jogosultak a szankciók alkalmazására.
A 2012. június 25-i képviselő-testületi
ülésen felkértek arra, hogy tolmácsoljam
az illetékes Tapolcai Rendőrkapitányság
felé képviselő-testületünk zajjal kapcsolatos megállapításit és kéréseit.
Egyik esetkör a parti vendéglátó- szórakozó helyeken való kora hajnali hangos
zajkeltés, a vendégek távozáskor jelentkező rendzavarása, hangoskodása, gyakori rongálás kérdésköre.
A másik gond, hogy Révfülöp közigazgatási területén különféle zajkeltő források jelentek meg, amelyek zavarják egyegy település részen élők nyugalmát,
éjszakai pihenését. Ilyenek a magánházaknál folytatott éjszakai hangoskodások,
amelyek tekintetében a szabálysértési
törvény rendelkezéseit lehet alkalmazni.
A bizonyítási eljárásban egy-egy feljelentés esetében fontos eszköz lehet az eljáró
hatóság és a feljelentő részéről a rendőrségi jegyzőkönyv az eset körülményeiről,
tapasztalásairól.
Tisztelt Rendőrkapitány Úr!
Ezen révfülöpi problémák hatékonyabb
kezelésére, megakadályozására tisztelettel kérjük, hogy az igen gyakori nappali rendőri
ellenőrzések helyett az éjszakai órákban kerüljön sor a fokozott rendőri jelenlétre, járőrözésre és késő esti zajkeltés esetén a jogszabályok
szerinti intézkedések lefolytatására.
Önkormányzatunk a gondok enyhítése
érdekében lapjában felhívással (közleménnyel) fordul a lakossághoz, valamint
megkezdi a helyi térfigyelő rendszer központi területen történő megterveztetését,
anyagi erőtől függően kiépítését.
Üdülővendégeink és helyi lakóink
érdekében kérem Kapitány Úr segítő
támogatását.
Tisztelettel: Révfülöp, 2012. június 28.
Miklós Tamás polgármester”
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Vadkár fogalma és esetei
a Kőtenger Vadászati Földtulajdonosi Közösség területén
A vadon élő állatok természeti környezetünk részei, melyek közül egyes fajokkal az
ember természeti erőforrásként gazdálkodik, illetve káros mértékű túlszaporodásuk
elkerülése érdekében rájuk vadászik.

Olcsó vadháló, betonvas erősítéssel

Ilyen nagyvad fajok vidékünkön a vaddisznó, gímszarvas és őz, jellemző apróvadaink a fácán és a nyúl. Említést érdemel,
mint apróvadaink ragadozója a róka is.
Az ember és vad élőhelye átfedik egymást. A vad táplálkozásával és szokásos
élettevékenységével az emberi gazdálkodásban kárt okoz. A károkozás mértéke az
aktuális vadállomány nagysággal arányosan változik és időszakonként jelentős mértékű lehet. Jelenleg a vaddisznók túlszaporodásával vannak problémák, mely – többek között – az előző évek enyhe teleinek
és erdeink jó makktermésének következménye.
Az ember a vadállomány nagyságát mesterséges beavatkozásokkal (pl.: vadászattal, a vad etetésével) befolyásolni tudja, de
nem képes a haszonállatokhoz hasonlóan
szabályozni.
A Káli-medence Tapolca - Zánka főúttól
délre eső részén és a Badacsonytól Zánkáig húzódó Balaton parton a
Kőtenger Vadászati Földtulajdonosi
Közösség a vadászati jog gyakorlására létrejött szervezet, azaz a vadászatra jogosult.
Vadászatra jogosultként a nekünk adott
lehetőséggel élve szabályozzuk vadászterületünk vadállományát. Nekünk vadászoknak sem érdekünk túlszaporodott vadállományt fenntartani, mivel a vadkárok jelentős része a mi kárunk, azt nekünkkell megtérítenünk. Helyes vadgazdálkodási gyakorlatot folytatva mindent megteszünk a
vadkárok csökkentése végett. A károsított
területeken fokozzuk a vadászatok számát
és szükség szerint növeljük kilövési keretigényünket a vadászati hatóság felé. A
vadat etetéssel, vadföldek művelésével, itatóhelyek, dagonyák fenntartásával próbáljuk a lakott területektől és mezőgazdasági
kultúráktól távol tartani.
A vadászat, a vad tulajdonjoga és vadkár
kérdéseit az 1996. évi LV. törvény, illetve
annak végrehajtási rendelete a 79/2004. (V.
4.) FVM rendelet (továbbiakban Vtv.) szabályozza. A hivatkozott jogszabály szerint a
vad állami tulajdon és csak az elejtéssel,

elhullással kerül a helyi, vagy legközelebbi
vadászatra jogosult tulajdonába. A vadászatra jogosult csak vadászterületén és csak
a jogszabályban írt esetekben tartozik a
tulajdonos állam helyett kárfelelősséggel,
tehát a vadászok nem felelnek a vad által
okozott minden kártételért.
A vadászok kártérítési kötelezettsége:
– Területileg lehatárolt, csak a vadászterület részeként vadászható külterületekre
terjed ki.
Külterületen is csak a szántó, gyümölcsös és erdő művelési ágakra vonatkozik,
gyepekre, árkokra egyéb művelési ágakra
nem. Nem vadászható külterület továbbá a
nem mező-, erdő vagy vadgazdálkodási célból bekerített hely; a lakóingatlanul szolgáló bekerített külterületi ingatlan; a tanya,
major, temető; a közút, továbbá vasút.
– A károsító vad fajaiban és kárformákban korlátozott. Csak a gímszarvas, vaddisznó, őz táplálkozása, taposása, túrása,
törése és a nyúl rágása által okozott kárra
vonatkozik. Így a vadászok nem térítenek
vadkárt, a róka, a vadludak, varjak, seregély és egyéb állatok kártételei után.
– A károsított növénykultúrák fajtáiban
korlátozott. Csak gabonafélék, kukorica,
burgonya, napraforgó, borsó, szója, szőlő
és gyümölcsök terményeire igényelhető.
Így pl. zöldségekre, eperre, babra nem.
– Időben behatárolt, csak a termésidőszakban lehet igényelni.
– Csak a terméskieséssel okozott kár
mértékének 95%-áig terjedhet, de szőlőoltvány, gyümölcsfák és erdészeti csemeték
esetében a pótlási költségekre is vonatkozik.
– A tulajdonossal megosztott kárenyhítési kötelezettség alapján általában a kártérítés 50% mértékében szokott teljesülni. A
tulajdonostól minimálisan elvárt kárenyhítés a vadászati tevékenység tűrése és elősegítése, a kárveszélyes növények vetésének
előjelzése.
A vadászok megtérítik a mozgásukkal,
vad elejtéssel okozott károkat is, amennyiben ez előfordul. A Vtv. állapít meg kárfelelősséget a mezőgazdálkodáson és erdőgazdálkodáson kívül másnak okozott kár
esetében is a vadkár fejezete alatt a következők szerint: „A jogosult a Polgári
Törvénykönyvnek a fokozott veszéllyel
járó tevékenységre vonatkozó szabályai
szerint köteles megtéríteni a károsultnak a
vad által a mezőgazdálkodáson és erdőgazdálkodáson kívül másnak okozott kárt.” A
PTK szerinti azonban a kártérítési kötelezettség alól mentesül a fokozott veszéllyel
járó tevékenységet folytató, ha a kár nem
volt elhárítható. A fentiek alapján vadkár,
illetve a vadászok által térítendő egyéb
károkozás is csak vadászterületen keletkezhet, mivel a vadászterület részét nem
képező területeken lévő vad vadászatára
senki sem jogosult, így e területeken a
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jogosult fogalma nem értelmezhető.
Vadászterületén kívül a jogosult nem
vadászhat, így a vad károkozását is csak
vadászterületén tudja elhárítani.
A védekezés lehetőségeiről:
– Vadriasztó szerek: sokféle létezik, általában hatásuk rövid távú, szaghatáson alapuló.

Csomózott vadháló, extra kivitel

Egyedül a rügyrágás ellen használt
Cervacol ami erdészeti kultúrákban jól
bevált. Házilagos kivitelezésben érdemes
lehet próbálkozni még öblítőszeres víz és
emberi haj csomagok 5-7 méteres távolságban való kihelyezésével a védendő kultúrák határán, melyek szaga gyakran el tudja
riasztani az arra tévedő vadat.
– Kerítések: a normál kerítésfonat, illetve az olcsó vékony szálú „vadvédelmi kerítés” a vaddisznó mozgását nem gátolja,
csak az őz és megfelelő magasság esetén
(~1,8 m) a szarvas ellen véd. A szögesdrót
és az elöregedett, nem folytonos kerítések
semmiféle vad elleni védelmet nem nyújtanak. Az új és jó minőségű normál kerítésfonatokon is lyukat tudnak ütni a vaddisznók, mely lyukakon aztán már az őzek és
más vad is átjut. Tökéletes megoldás vad
ellen a feszített, csúszásmentes csomózású
vadhálóból készült fa oszlopos kerítés, de
ennek 2.500.- Ft/fm körüli a bekerülési
költsége (oszloppal, kivitelezéssel). Ha van
meglévő drótkerítés és csak a vaddisznók
ellen kell azt megerősíteni, úgy a táblás
betonvas térháló 50 cm széles csíkokra
vágott elemei nyújtanak tökéletes megoldást 200 Ft/fm bekerülési költséggel. A villanypásztor leginkább csak az őzeket tartja
távol. A szarvas gond nélkül átugorja, a
vaddisznó pedig áttör rajta. A vaddisznó
ellen is van a jól megépített és karbantartott villanypásztornak védő hatása, de a villanypásztor kerítés rendkívül karbantartás
igényes, különösen esős időben a fű gyorsan belenő, a szél ágakat törhet rá és máris
az áram a földbe távozik.
Kőtenger Vadászati Földtulajdonosi Közösség
(Az írás kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi,
amely nem feltétlen egyezik a szerkesztőség véleményével. Kalmár György felelős szerkesztő)
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Volt egyszer egy OT. üdülő és kikötő
Évtizedek múltán, sokan még mindig a
cikk címében írtak szerint nevezik Révfülöpön az Országos Tervhivatalnak a
rendszerváltásig, ezt követően a Pénzügyminisztérium, majd a Miniszterelnöki Hivatal hatáskörébe tartozó üdülőkikötő komplexumát.
Az üdülő virágkora a tervhivatal és a
Pénzügyminisztérium működésének időszakára esik, amikor a hivatalok középvezetői és beosztott dolgozói tavasztólőszig tömegesen és rendszeresen látogatták az üdülőt hétvégeken pihenés és 1-2
hetes beutalással nyaralás céljából. Igen
magas törzsvendégforgalom, lassan fejlődő vitorlássport és intenzív horgászat jellemezte ezt az időszakot. Sokan annyira
megkedvelték a révfülöpi balatoni környezetet és körülményeket, hogy közülük
egyre többen igyekeztek ingatlantulajdon
szerzéssel biztosítani rendszeres pihenésüket.
Ez a kedvezőnek tekinthető folyamat
generációkon keresztül folytatódott, s
bizonyos mértékig még most is tart, és
egyértelmű, hogy ez az időszak Révfülöp
fejlődése szempontjából is kifejezetten
hasznos volt.
A helyzet 2004–2005-ig még elfogadható volt, ezt követően kezdett fokozatosan
romlani, majd 2009. január 1-től változott
meg teljesen rossz irányba. A Miniszterelnöki Hivatal ekkor választotta külön az
üdülőt és a kikötőt, hírdette meg az üdülő
értékesítését és szüntette be az üdülések
korábbi gyakorlatát. A kikötőben a vitorlázásból származó és az egyéb pénzbevételek (strandbelépő, stb.) erőltetése a
romló állapotokon nem segített, a horgászat pedig olyannyira visszaszorult, hogy a
horgászegyesület korábbi száz fős létszáma húsz egynéhány főre csökkent, s a
lehetőség is minimálisra korlátozódott.
A magam részéről a fent röviden vázolt, több évtizedes folyamatot családommal együtt átéltem, közel 20 éve helyi
lakos vagyok. Szeretem Révfülöpöt, a
Kacsajtos környékét, a partot, az OT. kikötővel, a Semsey majorral egyetemben,
s mint közgazdász nem tudom elfogadni a
terület romló helyzetét és az illetékes
szervek évtizedes tehetetlenségét. Ezért
igyekszem írásaimban kritizálva, megoldásokat javasolva, a helyzet tarthatatlanságára rámutatni azt remélve, hogy a
helyi és a felsőbb hatalmi szintek vezetői
és felelősei ne csak formálisan igényeljék
a polgárok véleményét és javaslatait,
hanem indokolt esetekben fogadják is el.
Kiss Zoltán
Tisztelt Kiss Zoltán Úr!
A révfülöpi üdülő-kikötő komplexum,
továbbá a minőségi és tömegsport bázis
fejlesztési koncepciója témakörében az
alábbi tájékoztatást adom:
2010. évben, a kormányváltást követő-

en Kormányunk prioritásként kezelte az
állami ingatlanok, így a magyar állam tulajdonában levő üdülőingatlanok kihasználtságának felülvizsgálatát. A felülvizsgálat célja egy olyan Ingatlangazdálkodási Koncepció kidolgozása volt, amely
az ingatlanok elhelyezkedése, funkciója
figyelembevételével, megtalálja a megfelelő vagyonkezelő intézményeket, üzemeltető cégeket, melyek feladatuknál,
profiljuknál fogva hosszú távon tudják
biztosítani egy adott ingatlan működését
oly módon, hogy az bevételt eredményezzen, fejlesztve ezzel a tömegsportolás
helyszíneinek is lehetőségét.
Fentiek figyelembevételével mindazon
üdülőingatlanoknak – így a révfülöpi
ingatlankomplexum is –, amelyek közvetlen vízparti fekvésűek, illetve sportolásra
alkalmas vízi járművek kikötésére alkalmas kikötővel bírnak, javasoltuk a Nemzeti Sportközpontok általi hasznosítást.
Tájékoztatom, hogy a Koncepció nagy
része már megvalósult, azonban ez a
folyamat az ingatlanok nagy száma miatt
még a mai napig tart. Annak érdekében,
hogy a még nem hasznosított ingatlanok
állaga ne romoljon tovább, kezdeményezni fogjuk a Koncepció felülvizsgálatát, valamint az abban foglaltak felgyorsítását.
Budapest, 2012. január 31.
Tisztelettel:
dr. Biró Marcell
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
dr. Biró Marcell Államtitkár Úr részére
Tisztelt Államtitkár Úr!
Köszönöm január 31-i válaszlevelét,
amely a Miniszterelnöki Hivatalnak küldött többszöri észrevételeimre, javaslataimra adott szíves tájékoztatását tartalmazza. Levele alapján feltételezem, hogy írásban vázolt koncepcionális, szervezési
elgondolásaim sajnos nem jutottak el
Önhöz, ezért remélem nem veszi rossznéven, ha úgy vélem, válasza nincs összhangban a gazdasági jellegű, természetesen
önkéntes, konkrét koncepcionális kezdeményezéseimmel. Szeretném ezért röviden
ismertetni azokat a főleg kistérségi települések működését, életét érintő problémákat, amelyek megoldása nem kifejezetten
pénzkérdés, hanem vezetői döntéseket,
hozzáértő szervezést igényelnének, s amelyekkel hosszabb ideje foglalkozom.
Témák a következők: Önkormányzati
rendszer fejlesztése, települések egészségügyi fejlesztése, sportfejlesztési koncepció,
szelektív hulladékgyűjtési rendszer stb. A
témakoncepciók főleg a vidékfejlesztés
támogatásának céljából készültek, de társadalmi szimpátianövelő hatása is lenne.
Önkormányzati rendszer: Az üdülő településeken (főleg a Balatonnál) a helyi
lakosok és az üdülőtulajdonosok kapcsolata gyakran teremt konfliktus helyzetet. A
települési gazdaságpolitika és működés
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szakmai ellenőrzésének hiányosságai sok
probléma gyökere. Az önkormányzati
választási rendszer minimális korrekciójával jelentős javulás lenne elérhető.
Egészségügyi fejlesztés: A települések polgárainak egészségügyi ellátása körülményes, nehézkes. A rutin terápiák és a rehabilitáció vonatkozásában lehetséges a helyi
rászorulók számára előnyös, a ráfordított
költségek szempontjából gazdaságosabb
szervezési megoldás.
Sportfejlesztési koncepció: A tömegsport
és a minőségi sport fejlesztése állandó vitatéma, de a valóságban még megoldatlan.
Az ajánlott koncepció a lehetőségekre
építve ad megoldást.
Szelektív hulladékgyűjtési rendszer: A településeken próbálkozások születnek, de
lényegében a probléma megoldatlan. Az
egyszerű polgárbarát koncepció bizonyos
érdekekbe ütközik.
Valamennyi témánál akadályt jelent,
hogy a racionális, egyszerű szervezési megoldások gazdasági érdekeket sérthetnek,
ami miatt az eddigi konkrét próbálkozások
sem sikerülhettek.
A fenti témákkal kapcsolatban természetesen írott anyagok, koncepciók készültek, amelyek esetleges aktualizálásának
nincs akadálya. Jellemző ezekre a dokumentumokra, hogy konkrét szakmai megvitatásukra, sem önkormányzati sem magasabb szinten, kérésem ellenére, soha
nem került sor. Erre sajnos az Államtitkár
Úr válaszlevele is példa.
A Miniszterelnöki Hivatal üdülő-kikötő
komplexum- probléma egyébként tehát
csak egy a sok közül, de talán a legjobban
ismerem és érint, mert pontosan a hat évtizedes kapcsolat nyomán lettem révfülöpi
helyi lakos, és kapcsolódtam be a település
közéletébe. A szerzett, meglehetősen
negatív tapasztalatok alapján kezdeményeztem a Révfülöpi Polgári Kör megalakítását 2001. január 1-jén, tehát 1 évvel a
polgári körök tömeges megalakítása előtt,
és alapítottam meg az időszakos Révfülöpi
Újságot a függetlennek titulált, de a valóságban MSZP szimpatizáns képviselő testület kifogásolható működésének ellensúlyozására.
Magamról még annyit, hogy rendszerszervező közgazdászként aktív koromban
is, a felsorolt témák közül egészségüggyel
és sporttal, továbbá számítástechnikai
oktatással, vállalatok és szakágazatok szervezésével foglalkoztam eredményesen és
szereztem alapvető tapasztalatokat.
A fentiek alapján úgy gondolom, hogy az
állami vezetés akkor jár el helyesen, ha
kerülve a közvetlen felső irányítást, a gondok megoldásában a társadalom lojális és
érdekelt részének közreműködését folyamatosan és érdemben igénybe veszi. Ebből
az alapelvből kiindulva javasolom az
üdülő-kikötő komplexum kérdésének
megoldásába is bevonni a révfülöpi érde-
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keltségű polgárokat, szakembereket. és
kialakítani azt a gazdasági működési formát, ami megfelel a helyi hagyományoknak, a visszajárni szándékozó üdülővendégek sokaságának, s valóban elősegíti
Révfülöp továbbfejlődését.. A megoldás
tehát semmiképpen nem lehet valamiféle
Révfülöphöz nem kötődő, eleve elhibázott
privatizáció.
Az utóbbi évek rendkívül negatív tapasztalatai alapján végül is állítom, hogy a speciális üdülő-kikötő újbóli sikeres és gazdaságos működése Révfülöp endogén fejlesztésén múlik, amelyet az állam, a szubszidiaritás alapelvet alkalmazva, a három éve
gondot jelentő ingatlankomplexuma révén
támogathatna. Ennek keretében az újraindítási koncepció elkészítésében a révfülöpi
szakemberek bevonása, az objektum
Révfülöphöz kötődő tulajdonlása, a vezetés és üzemeltetés helyi, illetve révfülöpi
érdekeltségű dolgozókkal történő betöltése lenne célravezető.
Az üdülőkomplexum probléma feloldása tehát Révfülöp esetében messze túlnő
az Államtitkár Úr levelében említett állagmegóváson és a nagyközség jövője szempontjából rendkívüli jelentősége van.
Megjegyzem, hogy a helyi polgári összefogásnak köszönhetően sikerült eddig, az
önkormányzati tulajdonú teljes balatoni
partszakasz privatizációját, egyedül a balatoni régióban, megakadályozni.
Tisztelt Államtitkár Úr!
Remélem, hogy a levelemben leírtak
alapján az Önhöz került ügyet sikerült
kissé más megvilágításba helyezni. Lehet,
elfogultság is található írásomban, akkor
szolgáljon mentségemül, hogy környezetem problémáinak felismerését, kritikáját
és a hibák kijavítására megoldást keresni
mindig, aktív és nyugdíjas koromban egyaránt, kötelességemnek éreztem. Önként
vállalva szinte hobbiból, soha nem sajnáltam időt, energiát fordítani a közélet fejlesztésének kérdéseire. Végezetül, eltérek
az ilyenkor szokásos kérésektől és nem
kérek semmit, tegyen Ál-lamtitkár Úr az
ügyben úgy, ahogyan jónak látja. A magam
részéről pedig továbbra is - helyi és tágabb
értelemben- a közügyek érdekében teszem,
amit a helyzet indokol. Felelősségteljes
munkájához kívánok további sikereket és
jó egészséget! Tisztelettel,
Révfülöp, 2012. február 13. Kiss Zoltán

Miniszterelnökség, dr. Rákossy Balázs
Kabinetfőnök úr részére
Hivatkozással tárgyban küldött levelére,
szíves tájékoztatására megküldöm a Közigazgatási Államtitkár Úrtól, az adott ügyben kapott válaszlevelet.
Az Államtitkár Úr levelére írt válaszom,
illetve észrevételeim másolatát az ügy
érdekében szükségesnek tartom az Ón számára ismertetni azzal a megjegyzéssel,
hogy az állami üdülők helyzetének rendkívül lassú, és egy kaptafára való megoldási
törekvésével nem igen lehet egyetérteni.
Esetenként, konkrétan csak a helyi érdekeltségekre alapozott megoldás lehet
hosszú távú, gazdaságos és polgárbarát.
A magam részéről a továbbiakban kezdeményezni szándékozom az ügyben a
helyi érdekeltségi alapon történő kibontakozást, s az ehhez szükséges előfeltételek
és összefogás megteremtését Révfülöpön.
Ehhez a célkitűzéshez kérem Kabinetfőnök Úr szíves segítségét és tájékoztatását, hogy milyen segítség mellett, milyen
feltételek mellett tudná a Miniszterelnöki
Hivatal elősegíteni „az üdülő-kikötő
komplexum” helyi érdekeltségben történő
tulajdonlását, vezetését, üzemeltetését és
működtetését. Szíves válaszát várva
Révfülöp, 2012-03-17.
Kiss Zoltán
Konklúzió
Az OT Üdülő-Kikötő cikkből az mindenesetre kiderül, hogy a komplexum kérdésében eddig nincs hosszútávra szóló, elfogadható, jó megoldás, bár a Miniszterelnöki Hivatal és révfülöpi oldalról is voltak bizonyos elképzelések. Mindig van jó
megoldás, véleményem szerint jelen esetben több is, de abban a 4-5 éve felvetett,
merésznek tűnő révfülöpi polgári koncepcióban látom a legtöbb fantáziát, amely
szerint a Semsey major, az Üdülő és a
Kikötő létesítményeinek igénybevételével
létre lehetne hozni a Nemzetközi Ifjúsági
Vitorlás Oktató központot EU, állami és a
vitorlás sportszövetségek anyagi és szakmai támogatásával. Ez a koncepció megérdemelné, hogy a Révfülöpi Önkormányzat
kezdeményezze a megvalósíthatósági vizsgálatát, mert több problémát is megoldana, s Révfülöp gazdagodhatna egy a saját
és a Balaton hírnevét erősítő nemzetközi
intézménnyel.
Kiss Zoltán

Zárt ülés!
Úgy hírlik, hogy zárt ülés keretén belül
már tárgyalta a képviselőtestület azt a
település szempontjából nagyon fontos
kérdést, hogy kivel, kikkel társul Révfülöp.
Az új Önkormányzati Törvény értelmében 2013. január elsejéig a 2000 lélekszám
alatti településeknek társulnia kell úgy,
hogy a kettőezres lélekszámot elérjék.
Zárt ülés ide, zárt ülés oda, a révfülöpi
polgárok nem kaptak ez idáig tájékoztatást a Polgármesteri Hivataltól arról,

hogy a tárgyalások hol tartanak. Ábrahámhegy, Kővágóörs Köveskál, Kékkút
és Révfülöp polgárai szegről, végről
rokonok, barátok, ismerősök, vagyis
nincs hírzárlat. Így aztán kintről már tudjuk, hogy mi a helyzet nagyjából, vagyis
ki-kivel társul, illetve nem.
Révfülöpöt eddig még senki nem
választotta. Akivel Révfülöp akarta a társulást, annak mi nem kellünk.
Kinek szól az üzenet? Netán a révfülöpi polgároknak? Vagy…? Dianovics Béla
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A hulladékügy
folytatódik
Nem volt, de talán nem is lehetett hatása
a Révfülöpi Képekben megjelent cikkeknek, és a Képviselőtestület megszavazta az
új, kéttényezős hulladékszállítás emelt
díjas rendszerét, amelyhez az Önkormányzati Társulás Elnöke kérte a Révfülöpi Önkormányzat segítő támogatását,
hogy a nehéz körülmények ellenére az ideiglenes rendszer üzemelése határidőre
megkezdődhessen, elkerülve ezzel a beláthatatlan következményekkel járó estleges
támogatásmegvonást.
Ahogy az eddigi információk és a zavaros kommunikáció alapján látom, ez a
beruházás nem a kitűnő szervezésről, kiváló műszaki megoldásáról és gazdaságosságáról lesz ismert. Csak az ingatlantulajdonosokat terhelő szállítási díjak felemelésével biztosítható üzemelés megkezdése
és ezzel a „beláthatatlan” következmények
elkerülése, egyértelműen nem megfelelő
szakmai egyeztetési, előkészítési és ellenőrzési hiányosságokat sejtetnek. Nem
nehéz megjósolni, hogy ez a rendszer így,
jelen formájában biztosan nem lesz fenntartható, változtatása csak idő kérdése.
A sorból /Önkormányzati társulás/ nem
lehet kilógni, de annak ellenére, hogy a
Révfülöpi Képviselőtestület ebben az
ügyben valószínűleg jó ideje döntési kényszerhelyzetben van, a beruházási körülmények lényeges változása miatt, nem lett
volna indokolatlan a hulladék ügyet a döntés előtt újra áttekintenie. Az újra tárgyalás egyébként, a kormányzat részéről Dr.
IlIés Zoltán államtitkár ismételten elhangzott szelektív hulladékkezelési koncepciója alapján aktuális is marad. és ennek megfelelően kell, vagy lehet a hulladékkezelési
rendszer jelenlegi megoldásait a későbbiekben módosítani.
Az előzmények alapján, a révfülöpiek és
a Társulás településeinek ingatlantulajdonosai érdekében javasolom, hogy az
Önkormányzat vegye fel a kapcsolatot Dr
Illés Zoltán államtitkár úrral, s ajánlják fel
közreműködésüket az első, racionális szelektív hulladékkezelő települési mintarendszer révfülöpi kidolgozásához, természetesen a helyi lakossággal egyeztetve, velük egyetértésben. (Nem tudom, csak feltételezem, hogy az Önkormányzati Társulás
többi településein sincs mindenki elragadtatva az új, a lakosság számára többletszolgáltatást nem nyújtó, emelt díjas hulladékkezelési rendszer diktatórikusnak tűnő és érdeksérelmeket okozó jelenlegi szabályozásától.
Révfülöp Önkormányzata tehát, ha helyzeténél fogva a hulladékkezelés szakmai
megoldását lakossági közérdek és a kormányzati álláspont alapján szervezné, ez
egyébként evidens kötelessége lenne, akkor a korábbi hagyományaihoz méltóan a
többi, érdekelt települést is segítené.
Kiss Zoltán
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XX.

Könyvbemutató és mesélés

Villa Filip Napok
2012. július 20-22.

A Libri Kiadó szeretettel meghívja
Önt, kedves családját
és barátait (szülőket és gyerekeket)
Július 28-án, szombaton 18.00
órára
a révfülöpi Tóparti Galériába
(Révfülöp, Halász u. 5.)
Jeney Zoltán: Rév-Fülöp
c. könyvének bemutató rendezvényére
Jeney Zoltán íróval a Rév-Fülöp c.
könyv szerzőjével Balázs Eszter
Anna szerkesztő és Miklós Tamás
helytörténész beszélget.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A könyv a helyszínen megvásárolható és dedikáltatható.

RÉVFÜLÖP

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete szeretettel meghívja
Önt és kedves családját a XX. Villa Filip Napok rendezvényeire.
2012. július 20. Péntek

Fülöp-kert
18.30 Utazás a világ körül helikofferral
– interaktív családi koncert sok zenével, játékkal.
19.30 A XX. Villa Filip Napok megnyitója.
Köszöntőt mond és a Villa Filip Napokat megnyitja
Miklós Tamás, Révfülöp Nagyközség polgármestere.
19.45

A Magyar Hang Zenekar autentikus
népzenei összeállítása.

20.45

„Jöjj, kedvesem...” – nyáresti koncert
a Fonográf Emlékzenekarral.

Meghívó

2012. július 21. Szombat

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt

Tóparti Galéria
19.00 Korniss Péter Kossuth-díjas fotográfus kiállításának megnyitója.
A kiállítást megnyitja: Novák Ferenc néprajzkutató, koreográfus.
A kiállítást rendezte: Jerger Krisztina művészettörténész.

Településfejlesztéstől a rendezési tervig
c. előadására és beszélgetésre.
Előadó és témavezető:
Papp Zoltán Tamás Ybl-díjas építészmérnök, vezető tervező,
Tapolca város főépítésze.
Helyszín: Közösségi Ház – Könyvtár (Révfülöp, Káli u. 17.)
Időpont: július 17. (kedd) 17.00 óra.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Fülöp-kert
19.30 „Gombóc – party” – zenés, játékos interaktív gyermekműsor,
nem csak gyermekeknek.
20.30 A 60-as, 70-es, 80-as évek rock zenéje

a Nap Együttes tolmácsolásában.

Tóparti Galéria kiállításai

2012. július 22. vasárnap

Vókó Lászlóval, indulás
a Fülöp-kertből.
10.00-18.00 Az Onogur Hagyományőrző Egyesület egész napos
programja a Vitorlás Kikötő előtti füves területen.
Jurtás életkép teljes berendezéssel, közelharcászati és
íjász bemutató, íjásztatás, kézművesség, különböző játékok,
vetélkedők.
9.00-12.00 Ördög-szikla túra

Június 24 – július 15-ig
Somogyi Győző Kossuth-díjas
képzőművész kiállítása
Július 21 – augusztus 12-ig
Korniss Péter Kossuth-díjas és
Pulitzer-emlékdíjas fotográfus
fotókiállítása.

Szentmise a Fülöpi-templomromnál.
Prédikál: Czizmazia Sándor révfülöpi plébános.
20.00 A Four Bones Harsonakvartett koncertje
11.00

Augusztus 18 – szeptember 16-ig
Szilvásy Nándor Érdemes Művész, Munkácsy-díjas festő,
grafikus, tervezőgrafikus emlék plakátkiállítása.

az Evangélikus Templomban.
20.00 Nyáresti party a

Crazy Night zenekarral a Fülöp – kertben.

Kiállítás megnyitók 19.00 órakor.

Az időpontok - technikai okok miatt - változhatnak!

Tóparti

Galéria

Nyitva tartás június 13-tól:
hétfő kivételével naponta 17.00-22.00 óráig
szombatonként 17.00-24.00 óráig.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és családját
2012. július 21-én 19 órára
a révfülöpi Tóparti Galériába

Pincekiállítás

Látogatható június 16 – szeptember 9-ig.
Nyitva naponta: június, szeptember 16.00-20.00 óráig
július, augusztus 15.00-20.00 óráig.

Korniss Péter Kossuth-díjas fotográfus
kiállításának megnyitójára.
A kiállítást megnyitja:

Honismereti Gyűjtemény

Novák Ferenc néprajzkutató, koreográfus
A kiállítást rendezte:
Jerger Krisztina művészettörténész

Látogatható: június 9 – szeptember 16-ig.
Nyitva hétfő kivételével naponta 16.00-22.00 óráig.

Megtekinthető 2012. augusztus 12-ig, hétfő kivételével
naponta 17-22 óráig, szombaton 17-24 óráig.

Könyvtár

A kiállítás a budapesti
Várfok Galéria együttműködésével
került megrendezésre.
RÉVFÜLÖP

Közösségi ház

Kedd-péntek: 10-18
Hétfő-csütörtök: 12-18
Szombat: 9-13
Péntek: 15-21; Szombat: 9-13

A megnyitót a Kál-Vin Pincészet és Mákvirág Borház-Vendéglő
támogatja boraival.
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