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Településünk
rendezettségéről
Megkezdődött a helyi építési szabályzat
felülvizsgálata.
A nyár derekén, július 17-én délután
Papp Zoltán Tamás Ybl- és Podmaniczkydíjas építészmérnök, Tapolca város főépítésze, helyi lakos a Településfejlesztéstől a
rendezési tervig címmel tartott előadást a

Pénzügyi stabilitás - önkormányzati fejlesztések
Sok szó esik mostanában az önkormányzatok gazdálkodási nehézségeiről. A különféle televíziócsatornák önkormányzatokról
szóló híradásaiban jószerint csak a problémákról, az eladósodottságról és fizetési
nehézségekről hallani. E tendenciózus híradások gyakorisága bogarat ültet(het)
mindnyájunk fülébe, és akarva-akaratlan
befolyásolhatja döntéseinket, kezdeményezőkészségünket, előrelátásunkat.
Nekünk, mint a település életét meghatározó képviselőknek előre gondolkozva,
racionális közösségi döntéseket kell hoznunk és nem mindegy, hogy településünk
lakói a valós helyi gazdasági, pénzügyi helyzetet ismerve mellénk állnak, biztatnak és
támogatják erőfeszítéseinket, vagy az

arányosak. A felhalmozás és beruházás
területén már az első félévben megvalósult
56 millió forint fejlesztés. Átadásra került a
Közösségi Ház épülete, annak tetőterében
megvalósult 3 db. apartmant felújítása,
elkészült a turisztikai idényre a Szigeti
strandi épület, öltöző és pelenkázó, a külső
burkolat felújítása is, valamint a strandjainkon a strandröplabda pályák megnagyobbítása.
A turisztikai idény is jól sikerült, bevételeink várakozáson felül teljesültek.
Mindezek pénzügyileg is alátámasztják célkitűzéseinket, azaz Révfülöp környezetének szebbé tételére, szolgáltatásainak javítására irányuló erőfeszítéseinket. Mit tervezünk az év hátralévő részében?!

Fotó: Kalmár

helyi Közösségi Házban (IKSZT). A szervezők nevében Miklós Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket és hívta fel
a figyelmet a települési döntéshozók felelősségére a helyi építési szabályok meghozatalával kapcsolatban. Mint elmondta, az
előadás bevezetése annak a folyamatnak,
amely a Helyi Építési Szabályzat/Szerkezeti Terv felülvizsgálatát, az abban lévő
hibák korrigálását tűzte ki céljául a lakosság széleskörű bevonásával, az előadó személye pedig – szakértőként és a helyi viszonyok ismerőjeként – garancia, hogy jó
úton lássunk hozzá e feladat megoldásához.
Folytatás a 2. oldalon.
Fotó: Kalmár

Tanévnyitó
Szeptember 3-án reggel újra benépesült az
iskola környéke.
Az első tanítási nap ünnepélyes évnyitóval kezdődött. A Himnusz közös eléneklése után Miklós Tamás Polgármester Úr
beszélt az iskola jövőjéről. Úgy nyilatkozott, Révfülöp Község Önkormányzata
mindent megtesz az iskola fennmaradásáért.
Folytatás a 8. oldalon.

Fotó: Iskola

országos híradásoktól eltelve visszafogják
jövőt formáló lépéseinket. Ezért is lássuk
most feketén-fehéren, milyen a gazdasági
helyzetünk Révfülöpön!
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete szeptember 10-i nyilvános ülésén tárgyalta és fogadta el a település első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A több mint félmilliárdos tervezett
költségvetésünk bevételei és kiadásai az év
első hat hónapjában egyaránt 51 %-ra teljesültek (259.099 e Ft, illetve 256.529 e Ft).
Ez arányaiban kedvezőbb helyzetet
mutat az előző évek hasonló időszakához
képest, mivel a nyári turisztikai idényre
való felkészülés miatt kiadásaink az év első
felében magasabbak, míg bevételeink elsősorban nyáron, a hetedik hónaptól jelentkeznek.
A Polgármesteri Hivatal, az Óvoda, az
Általános Iskola és a Szociális Szolgálat
bevételei és kiadásai a tervezett szerint idő-

Fotó: Herczeg

Jelenleg napirenden lévő és előkészítés
alatt lévő jelentősebb beruházások, fejlesztések:
• Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése,
• Strandok partfalrendezése, felújítások
folytatása,
• Közvilágítás fejlesztése (II. ütem),
• Közösségi Ház tetőtér felújítás (II.
ütem),
• Káli úti járda és csapadékvíz elvezetés
építése (a hivataltól a Közösségi Házig),
• Buszmegálló építése, (Iskola előtt),
• Zöld Révfülöpért (fásítás és füvesítés).
• Parti sétány világítás (Császtai strandtól a
Rózsakertig)
A takarékos és eredményes gazdálkodás
révén a fenti fejlesztésekre a pénzügyi
fedezet rendelkezésre áll, megvalósításuk
rajtunk, településirányítók döntésén múlik.
Miklós Tamás
polgármester
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Folytatás az 1. oldalról...

Csak segélyhívásra!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy 2012. szeptember 10–től a 107-es
segélyhívó szám automatikusan a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletén csörög. Sem ez, sem pedig a 112-es
segélyhívó nem alkalmas azonban arra,
hogy arról városi rendőrkapitányságot,
esetlegesen ügy előadóját kapcsoljuk.
Éppen ezért megkérünk mindenkit,
hogy a segélyhívókat – ahogyan a neve is
jelzi – csak szükség esetén, segélykérésre
használják. Ügyintézés, érdeklődés céljából hívják az adott szerv központi számát
az alábbiak alapján:
- Veszprémi RK: 06-88/428-022
- Ajkai RK: 06-88/500-990
- Balatonalmádi RK: 06-88/438-711

- Balatonfüredi RK: 06-87/482-288
- Pápai RK: 06-89/313-011
- Tapolcai RK: 06-87/412-322
- Várpalotai RK: 06-88/592-450
További, hasznos telefonszámokat találnak a rendőrség honlapján, a Veszprém
megyei alportálon is (www.police.hu/
veszprem) . A társszervek, mentők és tűzoltók elérhetőségeit szintén a honlapjukon
(www.mentok.hu, www.veszprem.katasztrofavedelem.hu) láthatják.
Kérjük, segítsék munkánkat, hiszen a
fentiek betartásával elkerülhető lesz, hogy
a bajba jutottaknak hosszabb ideig kelljen
várni a szabad vonalra, s így gyorsabban
érkezhet a gyakran életmentő segítség.
Tapolcai Rendőrkapitányság

Tisztelt eb tartó Tulajdonosok!
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. kormányrendelet módosított rendelkezései alapján
2013 januárjától a négy hónaposnál idősebb kutyát csak egyedi azonosítóval, úgynevezett elektronikus transzponderrel
(chippel) ellátva lehet tartani.
A jogszabály előírja, hogy a magán állatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt köteles ellenőrizni, hogy az állat transzponderrel jelölt-e. A transzponderrel való megjelölést az azt elvégző állatorvos az oltási
könyv, vagy a kisállat-útlevél megfelelő
rovatának kitöltésével, aláírásával és

bélyegzőjével igazolja.
Az eb transzponderrel történő megjelölését követő nyolc napon belül a beavatkozást végző állatorvos az állat adatait a
transzponderrel megjelölt ebek adatait
nyilvántartó országos elektronikus adatbázisban regisztrálja.
Ennek a szabálynak a betartását a jegyző, és a járási állat-egészségügyi hivatal
ellenőrzi. A négy hónaposnál idősebb
transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző
és a magán állatorvos köteles jelentést
tenni a járási állat-egészségügyi hivatal
felé.

Meghívó
Révfülöp Nagyközség Polgármestere a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bekezdése alapján Révfülöp Nagyközség Képviselő-testületének ülését 2012. október 15-én (hétfőn) 16.00 órára összehívja.
Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme.

Az ülés napirendje:
1. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása. Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
2. Beszámoló a Tourinform Iroda tevékenységéről, működéséről, a nyári idegenforgalmi idény alakulásáról. Előterjesztő:
dr. Szabóné Barsi Katalin irodavezető
3. A strandokon tervezett felújítási, karbantartási munkákhoz a 2012. évi költségvetés terhére keretösszeg jóváhagyása.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
4. Beépítési kötelezettség biztosítására
bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom
további fenntartása vagy törlése ügyében
tett nyilatkozat a Révfülöp 254 hrsz-ú
ingatlan értékesítése ügyében. Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
5. Révfülöp Táncsics utca 570 hrsz-ú
telek ivóvíz hálózat bővítéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérelme. Előterjesztő:
Miklós Tamás polgármester

6. Tájékoztató a Közös Önkormányzati
Hivatal létrehozásával kapcsolatban. Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
7. A Révfülöpi Fürdőegyesület és Révfülöp Nagyközség Önkormányzat együttműködési megállapodása alapján Révészszobor térítésmentes átadása. Előterjesztő:
Miklós Tamás polgármester
8. Tájékoztató a Magyar Közútkezelő
Nonprofit Zrt. által készített, a közúti közlekedésre veszélyes fák felméréséről és
kitermeléséről. Előterjesztő: Miklós Tamás
polgármester
9. Tájékoztatás a Balatontourist Zrt.
működtetésében lévő Napfény Kemping
által bérelt terület jövőbeli hasznosításának lehetőségeiről, megújuló energetikai
pályázaton való részvételről. Előterjesztő:
Miklós Tamás polgármester
A Képviselő-testület ülése nyilvános. Az
ülésről helyszíni közvetítést ad a Villa Filip
Televízió.
Miklós Tamás polgármester
2

Településünk
rendezettségéről
Papp Zoltán Tamás a laikus érdeklődők
számára is érthetően vázolta fel a helyi építési szabályok megalkotásának folyamatát,
állomásait, kitért a helyi lakosok és ingatlantulajdonosok bevonásának fontosságára, a hosszú távú koncepció, stratégia megalkotásának kérdéseire. Az általa közvetített szellemi muníció remélhetőleg elősegíti a fontos kérdéskörben születő döntések meghozatalát. Az előadás végén a polgármester Jeney Zoltán most megjelent
Rév-Fülöp meseregényével köszönte meg
a település lakói nevében a „szellemi
iránymutatást”.
-m-

KÖZLEMÉNY
Segítség bajba jutott hiteleseknek
és eladósodott családoknak
• Ha belekerült az adósságcsapdába,
• ha nem tudja fizetni hiteleit,
• ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási eljárás indult Ön ellen
• ha otthonának elvesztése reális veszélyt
jelent,
• ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval,
• ha jogi képviseletre van szüksége:
Vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat
az új kormányzati intézkedésekről, az
Eszközkezelőről és az adósság mérséklési
lehetőségekről.
Banki elszámolások szakirányú ellenőrzése Banki és Végrehajtási Károsultak
Fogyasztóvédelmi Egyesület
Információk +36-70/253-2910
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

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,
Zsitnyányi István)
Felelõs szerkesztõ:
Kalmár György (+36/309 016 194);
Fotó: Herczeg 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: Huszák László
(Ingyenes kiadvány)
Lapzárta: október 24.
Szerk. biz. ülés 2012. október 24. 17 óra;
Megjelenik havonta.
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Olvasói
levél

A révfülöpi Czigány Károly emlékoszlopának áthelyezése

1912-ben állítottak emlékoszlopot Czigány
Károlynak, aki Révfülöp felvirágoztatásában, a község kiépítésében nagy, döntő tervezőmérnöki szerepet vállalt és vitt véghez.
Ez az emlékoszlop a mai napig – 100 éve
– békésen állt egy csendes ligetes részen a
hajóállomásra menő gyalogút, jobboldalán,
a gyerekjátszótér és a Rózsakert mellett. A
Rózsakert és a játszótér Európai Uniós
pályázat keretében újult meg az elmúlt
évben.
Valamikor, mint általános iskolás 7. osztályos a rózsakert kialakításában részt vettem, az elposványosodott tórészt töltöttük
fel, a rózsakert a Balaton felöli részénél
nyert területen lett kialakítva.
Most a mohón terjeszkedő éttermek és
cukrászda tulajdonosai úgy döntöttek,
hogy nekik és a mohó terjeszkedésüknek
az emlékoszlop útban van autóparkolót
létesítettek, egyelőre ideiglenesen, de
engedély nélkül. A ligetes facsoportot már
kivágták, szintén engedély nélkül.
Az ideiglenes autó parkolójukat, csak a
gyalogsétányon és bicikliúton keresztül az
étterem asztalai mellett fél méterre haladva tudják megközelíteni.
Eredetileg az volt a vasúti sínek és a part
közötti rész kialakításának koncepciója,
hogy gépjárművek erre a területre csak
áruszállítás okán a kora reggeli órákban
mehetnek be. Ennek érdekében a vasúti
átjárón a gépjármű forgalmat itt megszün-

tették és korszerű, szép kivitelű, csak gyalogátkelő helyet építettek ki.
A gépkocsik részére vasúti átjárót a kempingnél építettek ki, melyen keresztül a szigeti strandot és környékét lehet megközelíteni. Ugyancsak vasúti átjárót építettek ki a
Császtai strandfürdőnél, ahol több száz
gépkocsi részére alkalmas parkolót alakítottak ki, de a Rózsakert, a gyermekjátszótér és a Tóparti galéria területére gépkocsiforgalmat nem engedélyeztek. Ott csak
gyalogos és kerékpár közlekedés megengedett. Ezt a területet viacolor díszburkolattal látták el. Itt lehet megközelíteni a hajóállomást, a mólót, a Tóparti Galériát és az
itt létesült lángossütőt, halsütőt, borkóstolót és az árusító butikokat, szép rendezett
környezetben.
Az a két-három üzleti érdekeltség, amely
a Rózsakert felőli oldalon van, mindent a
saját képére akar formálni, nem törődve a
pihenni vágyó fürdőzők, a sétálók és gyerekek biztonságával.
Hogy miért is fáj ez énnekem és sok révfülöpi lokálpatriótának? (Ők nem feltétlenül ott lakók, hanem a gyerekkorukat töltötték itt és szüleik, nagyszüleik éltek ezen
a helyen.) Nekem az apai Nagyanyám, a
Fürdőegyesület alapító tagja és így az
emlékoszlop felállítója is itt élt.
Szegény Czigány Károly a sok önzetlen
jóért agyon lett molesztálva, amint ez már
szokás, a végén öngyilkos lett, amint a

Nagyanyám is, akit a háború után a családját, fiát és unokáit ért kifosztás keserített el.
A Polgármester Úr és a képviselő testület „méltóbb” helyre akarják az emlékoszlopot áthelyezni, az adófizetők drága pénzén. Úgy táncolnak, ahogy az üzleti vállalkozók diktálnak nekik. Ez a hely méltó hely
volt 100 évig, ha méltatlanná tették egyéni,
üzleti érdekből, akkor tessék helyreállítani,
az önkényeskedők fizessék meg az árát.
Nagyon csodálkozunk a Polgármester Úr
befolyásolhatóságán, aki huzamosabb ideig
a helytörténeti gyűjtemény kezelését látta
el, aki ismeri a történelmet és hagyja magát
befolyásolni, a nem egészen közösségi
érdeket képviselő „mohó” üzletemberek
által.
Egyébként az egész terület már zsúfolt a
nagy terjeszkedés miatt. Itt kulturáltan
létezni, étkezni nem lehet. Ide gépkocsiforgalmat beengedni felelőtlenség, óriási balesetveszélyt és konfliktushelyzeteket jelent.
Az eredeti állapot megtekinthető az
interneten a Google keresőn, „Révfülöp
Czigány Károly emlékoszlop” című tájékoztatóban.
Kérem a segítségüket, nem lehet, hogy
ez a mániákus terjeszkedés tovább folytatódjon.
Makó Jánosné,
a Révfülöpi Polgári Kör tagja,
okl. villamosmérnök,
vezető tervező

Referencia intézmény lesz Révfülöpön
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán
Erőforrás Programok Irányító Hatósága
által 2011. 06. 22-én kiírt – „A referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című – pályázatra a
Balaton-felvidéki Szín-Vonal Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény révfülöpi feladatellátási helyének projektje, melynek
azonosító száma: TÁMOP 3.1.7 -11/22011-0443 támogatást kapott.
A „Felkészülés a referencia intézményi
szerepkörre a Balatonfelvidéki Szín-Vonal
kép- és tárgyalkotó műhelyben” című
program 2012. 01. 01-én kezdődött és most
szeptember végén zárult.
A referencia intézmények hálózatának
létrehozásával szeretné az állam, az oktatásirányítás elősegíteni, hogy az egyes
intézmények, így a művészeti iskolánk által
kidolgozott, kipróbált, példaértékű jó gyakorlatok országos szinten is elterjedjenek,
hogy ezzel az oktatás hatékonysága növekedjen. A Szín-Vonal Művészeti Iskola
nyolc olyan jó gyakorlatot tett közzé,
melyet más művészeti iskola is be tud építeni a tanítási gyakorlatába.
Intézményünk nyolcadik éve dolgozik jó
feltételek mellett, nagyon eredményesen a
révfülöpi Általános Iskola fenntartóival,
intézményvezetőivel,
pedagógusaival,
diákjaival - ezért választotta ezt a feladatellátási helyet arra, hogy példaként bemutas-

sa az itt folyó munkát, az itt megvalósuló
tanítási gyakorlatot más intézmények számára is.
A pályázat megvalósítása során a nevelőtestülettel egyeztettük azt, hogy a referencia intézményi státuszban ki milyen feladatot vállal szívesen és, hogy az ehhez szükséges kompetenciák megszerzéséhez milyen
továbbképzéseket kell elvégeznie.
Az intézmény igazgatója és nevelőtestülete a betöltendő referencia intézményi
szerepkörre az előírások szerint hat 15 órás
és kilenc harminc órás továbbképzéssel
készült fel.
A „Szervezetfejlesztés, Professzió a projekt- és változásmenedzsmentben” című
továbbképzés a projektvezető menedzselési tevékenységét segítette. „A referencia
intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatás-szervezési, szolgáltatás-szervezési feltételek kialakítása” című továbbképzésen a résztvevők megismerték a referencia intézményi működés feltételrendszerét. A „PR tevékenység az oktatási
intézményekben” című felkészítő továbbképzésen a résztvevő pedagógusok tájékoztatást kaptak a projekt, a referencia
intézmény működésével kapcsolatos PR
feladatokról, megismerték ennek módszerét. A „Hálózati együttműködések és kapcsolatok, az intézményközi horizontális
tanulásszervezés segítése” című tovább3

képzésen a kollégák bepillantást nyertek a
magyar és külhoni intézmények működéséről, információkat kaptak a horizontális
tanulás fontosságáról, az együttműködési
kapcsolatrendszer hatékonyságerősítő szerepéről. A „Felkészítés a mentorálás mesterségére” című továbbképzés segítségével
a kollégák elsajátíthatták a mentorálási
ismereteket.
A „Tehetség kibontakoztatásának lehetőségei”-vel foglalkozó továbbképzés során
a tantestület tehetségazonosító, gondozó
ismerete, a projektmódszerrel kapcsolatos
tudása tovább bővült.
A projekt megvalósulását a projektmenedzsment (projektvezető és pénzügyi
vezető), valamint a felkért tanácsadó segítette. A projekt megvalósítása érdekében
az intézmény alkalmazottainak közreműködésével egy belső irányító, szakmai fejlesztési team jött létre. Feladata a „Jó gyakorlat átadás, nyomon követés, minőségbiztosítás” eljárásrendjének kidolgozása
volt. A pályázatban vállaltakat teljes mértékben megvalósítottuk. A tantestület
nagyon sokat profitált a továbbképzésekből, a szakmai műhelymunkákból.
A jó gyakorlataink iránt már érdeklődnek az intézmények és a pedagógusok.
Bizakodóan várjuk a folytatást, a referencia intézményi feladatokat.
Baranyai Zoltánné
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Értékeink és emlékeink
Múzeumok és helytörténeti gyűjtemények Révfülöp környékén I.
Kell-e értékeinkkel törődnünk, nehéz gazdasági időszakban áldozni rá? Van, akiben
felmerül ez a kérdés, amikor kultúráról,
könyvtár, múzeum működtetéséről, helyi rendezvényekről esik szó. Elgondolkozhatunk
azon is, hogy miért éppen idén tavasszal
fogadta el nemzeti kormányunk a magyar
nemzeti kincsekről értékekről és a hungarikumokról szóló törvényt! Az ezzel kapcsolatban
a „Polgármesterek a nemzeti értékek védelméért” tartott minapi herendi fórumon magam is részt vettem és bizony én is – kérdéseket mormolva magamban – hallgattam dr.
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes úr
közösségi, nemzeti összefogásról, helyi közösségi értékleltárak létrehozásáról szóló szavait.
Ez késztetett arra, hogy áttekintsem a környékünkön működő értékőrző intézményeket, helyszíneket. Úgy gondoltam, könnyű
dolgom lesz, hiszen Révfülöpön kívül alig
van Honismereti Múzeum. Tévedtem! Lássuk sajátos leltárunkat.
Az 1990-es évektől egyre több település
hozta létre helyi múzeumát, tájházát, tartotta fontosnak a település-közösségi identitás megerősítését, a helyi érték- és hagyományőrzést, illetve annak bemutatását. Az
alábbiakban felsorolásszerűen áttekintjük
a környező településeken lévő hasonló
intézményeket, múzeumokat és gyűjteményeket.
Kővágóörs
Az egykor nagy lélekszámú, gazdasági-,
kereskedelmi súllyal rendelkező településnek két múzeuma is van. A sajátos arculatát megőrző egykori Kernács házban
Helytörténeti Gyűjtemény működik (Kővágóörs Petőfi u. 18.). A helyreállított kisnemesi kúriában látogatható a Kisnemesek Kővágóörsön c. kiállítás, amelyet a
veszprémi Laczkó Dezső Múzeum munka-

társai hoztak létre. Látogatása időpont
egyeztetés alapján lehetséges.
Kővágóörs másik múzeuma a tóparti
Pálkövén található Bajcsy-Zsilinszky Endre
Emlékmúzeum (Kővágóörs-Pálköve). A
talpas, tornácos és nádtetős házban az
antifasiszta ellenállás mártírja, BajcsyZsilinszky Endre nyaralt, a házat ő építtette. Az életútját bemutató kiállítást személyes használati tárgyai egészítik ki. (Májustól augusztusig látogatható.)

oszlop tartja. A berendezés nem egykorú
az épülettel, hanem későbbi, XX. század
elejének paraszti háztartását, tárgyi kultúráját és gazdálkodását mutatja be.
Szentbékkálla
A Káli-medence egyik ékköve a település, ahol lakóik nemcsak településük arculatára és gondozottságára, hanem közösségük összetartására, elődeik emlékeinek
megőrzésére is vigyáznak. A 300 lelkes
falunak 3 múzeuma is van! Az egyik a
Szentbékkállai falumúzeum (Szentbékkálla, Kossuth u.), amelyet 1999-ben alapított Oltárczi Ferenc tanár. Kiállításán a
település történetét, néprajzi értékeit,
dokumentumait mutatja be.

Köveskál
A Káli-medence legrégebbi településén
is találunk Helytörténeti Múzeumot (Köveskál, Henyei u. 5.), amely bemutatja a
település történetét és néprajzi emlékeit az
érdeklődők számára.
2001-ben a Borbély-ház pajtájában nyílt
meg a Pajtamúzeum (Szentbékkálla,
Kossuth u. 13.). A gyermeknevelés tárgyaitól a földmérés és a talajmunkák eszközein
keresztül a kender, len és gyapjúfeldolgozás, vagy éppen a kenyérsütés, stb. eszközei
tekinthetők meg.

Kékkút
Az ásványvizéről híres településen nemcsak kirándulásra késztető tanösvények
vannak, hanem a tájegység legrégibb népi
műemlék épülete is itt található. Az Egyed
család által épített XVIII. századi füstöskonyhás, nádfedeles lakóházban rendezték
be a Tájházat (Kékkút, Fő u. 55.). A tetőt,
a tornác födémét két vaskos, kőből falazott
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A Szentbékkállai kultúrház udvarában
látható a Postamúzeum (Szentbékkálla,
Kossuth u.) postatörténeti kiállítási anyaga.

RÉVFÜLÖPI KÉPEK XXII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2012. OKTÓBER

Zánka
A zánkai Fő utca 13. szám alatt álló népi
jellegű XVIII-XIX. századi lakóházban
találjuk a helyi Tájházat és Galériát.
(Zánka, Fő utca 13.). Az előkertes, hosszú
szalagtelken elhelyezkedő, gazdasági
udvarral, két melléképülettel rendelkező,
egymenetes, három osztatú tornácos
paraszti lakóépület műemléki védettséget
élvez. Az ebben látható Helytörténeti és
néprajzi kiállításon mutatják be a hajdani
mesterségek (állattenyésztés, szőlészet,
kőfaragás, nádazás) szerszámait, az itt élő
emberek használati tárgyait, eszközeit,
bútorait.

neti bemutató, a régi világ képei, emlékei
láthatók, egyedi képeslapok vásárolhatók,
és egyúttal szállás is bérelhető a sátorozási
lehetőségtől az apartmanig. (weblap:
www.akalimuzeum.uw.hu)

övező hegyeket. A helyreállított bányaépületekben kiállítás látható, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park térségének földtani felépítéséről, természeti értékeiről, s a bazaltbányászat emlékeiből. Kiállításai: Geológiai bemutató, illetve a Séta az egykori vulkán kürtőjben - Kiállítás az egykori bányászatról.

Ábrahámhegy
A településen az általános iskola 2001
évi megszűnését követően üresen maradt
épületet alakították át 2004-ben Kulturális
Centrummá (Ábrahámhegy, Badacsonyi
út 12.). A benne lévő egykori négy tanteremben kiállító helyiségeket hoztak létre,
ahol Bernáth Aurél és tanítványai kiállítását, Csörgey Titusz életmű kiállítását valamint Helytörténeti kiállítást és a Községben és környékén élő művészek alkotásaiból álló tárlatokat hoztak létre.

A Tájház udvarán található Galériában a
település díszpolgára, Szekeres Károly
keramikusművész kiállítása látható.
Balatonakali
A közelmúltban nyitotta kapuit a Térségi Muzeális Gyűjtemény és Szálláshely
Balatonakaliban a Kossuth utca 36. szám
alatti népi műemlékportán. Az új muzeális
intézmény gyűjtőköre a Balatonfüredi
Kistérség településeire terjed ki, ezzel is
segítve a térségi, településközösségi identitás kialakulását, erősödését.

Zánka különleges múzeuma a Hegyestű
Geológiai Bemutatóhely (Zánka-Monoszló). A Káli-medence kapujának őre a
Zánka és Monoszló között 337 méterre
magasodó Hegyestű. A Balaton felől szabályos kúp alakot mutató hegy északi felét
az egykori kőbánya lefejtette, a visszamaradt – közel 50 m magas – bányafal azonban felfedi számunkra az 5-6 millió évvel
ezelőtt működött bazaltvulkán belsejét. A
vulkán kráterében megdermedt láva a
kihűlés folytán sokszögletű, függőleges
oszlopokra vált el. A látvány hazánkban
egyedülálló, de európai viszonylatban is ritkaságszámba megy. A Káli-medence számos gyönyörű panorámát nyújtó kilátóhelyet kínál, de a legcsodálatosabb közülük
talán a hegyestűi bányaudvar nyugati peremén található, ahol panorámakép segítségével azonosíthatjuk a Káli-medencét

Kiállításai a Balaton-felvidék hagyományos kulturális örökségét, tradicionális
népi életmódját és műveltségét tárják a
látogatók elé, több tekintetben unikális
módszerekkel és formákkal. Padlás- és pincekiállítás, porta- és különleges háztörté-

Az üdülőtelepülésen, a Szilvádi-hegyen
további különleges látnivaló is akad, mégpedig az „Erdei magánmúzeum-bognármúzeum”. Benne bognárműhely eszközeit,
szerszámait mutatja be egy magángyűjtő.
Badacsonytomaj
A híres település is több múzeummal
rendelkezik. Badacsonytomaj központjában található a Helytörténeti és Néprajzi
Gyűjtemény – Tájház (Badacsonytomaj,
Fő út.), amelynek anyagát Nagy Miklós
(1908-1988) tanár gyűjtötte össze. Dokumentumok, fotók idézik a régi korokat,
nyomon követhető a hegy, a falu fejlődése.
A Balaton híres festőjének és feleségének badacsonyi partközeli műteremlakásában került kialakításra az Egry József
Emlékmúzeum (Badacsonytomaj, Egry
sétány 12.). A kétszintes kiállítóteremben
Egry képei mellett rendszeresen kortárs
művészek kiállításai is megtekinthetők.
Kisfaludy Sándor és Szegedy Róza nyári
otthonában a badacsonyi Szegedy Róza
Házban berendezett kiállítások is nagy
érdeklődésre tarthatnak számot, hiszen
nemcsak a a badacsonyi borászat történetével, hanem gróf Batthyány Gyulának a
„Kisfaludy Sándor” című színműhöz készített illusztrációival is megismerkedhetünk.
Mennyi közreadott múltbéli érték, kiállítás mindez 15-20 kilométeres körzetünkben…
(Folytatjuk)
Miklós Tamás
polgármester, muzeológus
/A fotók a települések honlapjairól
származnak./
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Fotók: Kondorné Pintér Zsuzsanna

A révfülöpi nyár kulturális programjai
Fülöp-kert, augusztus 3.

Közösségi Ház, augusztus 15.

Nagysikerű koncertet tartott a Brass
Dance zenekar (öt rézfúvós és egy dobos
izgalmas találkozása, ami nélkülözi a zenei
műfajok és stílusok megkötöttségét) a
Fülöp-kertben.

P. Tófeji Valéria „Ünnepek” című versválogatásának bemutatóján közreműködtek:
Őszirózsa Nyugdíjas Klub énekkara,
Némethné Kovács Magda (ének),
Csukárdi Tibor (vers), Horváthné Molnár
Teréz (vers), Gyimóti László (vers),
Szíjártóné Radics Etelka (vers).

P. Tófeji Valéria és Némethné Kovács
Magda

Tóparti Galéria, augusztus 8.
Szilvásy Nándor plakátkiállítását Jerger
Krisztina művészettörténész rendezte és
Molnár Kálmán grafikusművész, profeszszor emeritus, egyetemi tanár nyitotta meg.

Őszirózsa Nyugdíjas Klub énekkara

Fotó: Herczeg

Tóparti Galéria, augusztus 3.
A Kossuth-díjas Korniss Péter évek óta a
legismertebb magyar fotográfusnak számít
hazáján kívül. Kiállításait számos európai
országban, valamint az Egyesült Államokban is bemutatták már. Korniss maga azt
vallja: „a kamerát azért találták fel, hogy
megörökítsék, ami múlandó”.
Korniss Péter fotográfussal beszélgetett
Jerger Krisztina művészettörténész művészetéről, hitvallásáról.

P. Tófeji Valéria dedikál

Közösségi Ház, augusztus 23.
Fotó: Herczeg

Jerger Krisztina művészettörténész,
Korniss Péter fotográfus

Fotó: Herczeg
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Az egészségügyi ellátó rendszer támogatása érdekében a Magyar Vöröskereszten
keresztül véradást szerveztünk településünkön. Egyidejűleg Heiligermann Gábor
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szervezésében újjáalakult a helyi Vöröskereszt szervezet. Csatlakozás, bővebb
információ: Heiligermann Gábor, tel.: 0670-933-80-60

Babák között
Szeptember 22-től október 5-ig volt megtekinthető Lux Judit történész, tanár,
mama, nagymama, – aki valaha gyerek volt,
és ezt nem akarja elfelejteni- „Babák között” című kiállítása a Tóparti Galériában.
A kiállítást dr. Györgyi Erzsébet néprajzkutató, a Kiss Áron Játék Társaság elnöke
nyitotta meg, aki segítette, hogy a kiállítás
megszülessen.
A kiállítást szervezett körülmények között megtekintették a révfülöpi és a köveskáli óvódások, valamint iskolánk tanulói is.

Bárkányi Emőke véradó és leánya

Fotó: Herczeg

Fotó: Herczeg

Közösségi Ház, szeptember 26.
A Leader egyesület célja a Vidéki térségben élők segítése, bátorítása annak érdekében, hogy térségük hosszabb távú fejlesztési lehetőségeit közösen átgondolják. A
Közösségi Házban fogadóórát tartó Csiza
Elemér, a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok
Völgyéig Egyesület munkaszervezet vezetője az ebben rejlő lehetőségekről nyújtott
személyre szóló tájékoztatást a megjelenteknek.
Fotó: Herczeg

Közösségi Ház, szeptember 27.
Leader fórum került megrendezésre a
Közösségi Házban, ahol Csiza Elemér
munkaszervezet vezető az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV.
tengely Leader kérelmeivel kapcsolatban
tartott tájékoztatást.

Csiza Elemér munkaszervezet vezető
(Zalai Dombhátaktól a Vulkánok
Völgyéig Egyesület)
Fotó: Herczeg
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Nyári táborok

Óvodai hírek
Újra hangos a 60 éves óvoda
2012. szeptember 3-tól újra két csoporttal
működik óvodánk.
Szeptember hónapban 41gyermek: 18
kicsi, 23 nagycsoportos vette birtokába az
intézményt. Révfülöpről 25, vidékről 16
ovis jár óvodánkba. Nemcsak a gyermek,
hanem a dolgozói létszám is változott.

Fotó: Vókóné

Szeretettel fogadtuk és köszöntöttük új
kollégáinkat. Az óvoda dolgozói Vókóné
Bognár Ibolya vezető óvónő, Szabóné
Szabó Andrea dajka, Kovács Kálmánné
óvónő, Károlyi Ferencné dajka, Futó
Sándorné konyha kisegítő, Némethné
Turbéki Tünde óvónő.
Az Intézmény minden alkalmazottja
azon lesz, hogy óvodás gyermekeink nyugodt, szeretetteljes légkörben nevelkedjen.

Míg a kiscsoportosok zöme most ismerkedik az óvodai élettel, addig a nagycsoportosok szeptemberben már több érdekes
programon is részt vehettek.
Szeptember 19-én meghívást kaptunk
Badacsonyörsre, a Varga Pincészethez. A
pincészet egyik dolgozója, Anci néni körbevezetve óvodásainkat részletesen elmesélte hogyan lesz a szőlőből bor. Megfigyeltük a palackozás folyamatát, hogyan
érkeztek futószalagon az üvegek, hogyan
történik azok mosása, töltése, dugózása, és
csomagolása.
A pincében megnézhettük a hatalmas
tartályokat, hordókat, majd a hangulatos,
gyergyafényes szépen megterített asztalnál
pogácsával és musttal kínáltak bennünket.
Búcsúzáskor minden gyermek ajándékot
is kapott. Köszönet Tóthné Szencz Eszternek, hogy lehetővé tette az üzemlátogatást.
Hazafelé megálltunk a Császtai Strandon lévő játszótéren, ahol még egy jó kis
játékra is volt lehetőséget. A starndon
pedig Tátrai Csaba ajándékozott meg mindenkit üdítővel. Köszönet érte.
A hatalmas élmény birtokában a délutáni pihenésnél mindenki úgy aludt, mint a
bunda.

Babák között

Fotó: Kissné

Szeptember 26-án Zánkára vittük a gyerekeket, egy meseszínházi előadásra. A
„Macskacicó” című zenés mesejátékot
tátott szájjal és nagy izgalommal figyelték
óvodásaink.
Az indulás előtt, amíg a busz megérkezett még bekukkantottunk az iskola aulájá-

Badacsonyi szőlőhegyen...
A 2012/2013-as nevelési év jól kezdődött
óvodásaink számára.

Fotó: Vókóné

Fotó: Vókóné

ban, ahol kőzet- és ásványkiállítást csodálhattunk meg.
A hónap utolsó munkanapján a kicsikkel
közösen látogattunk el a Tóparti Galériába
ahol Lux Judit „Babák között” című kiállítását tekintettük meg.
Óvónénik

Révfülöpről írták
Talán sokan olvasták a népszerű „a mi
otthonunk” magazin idei július-augusztusi dupla lapszámát, amelynek Irány a
Balaton-felvidék! rovatában településünket is rövid írásban bemutatták. Az
Embert bűvölő táj ölelésében: Révfülöp
címmel megjelent féloldalas cikk az üdü-

A nyári vakáció beköszöntével elkezdődtek a
Diákönkormányzat által szervezett táborok.
Tanulóink hat héten át hétféle táborban
vehettek részt: túra, színjátszó, vakáció,
sport lányoknak és fiúknak, manókaland,
vitorlás. A gyerekek nagy része élt ezzel a
lehetőséggel, hiszen a pihenés mellett sok
élménnyel gazdagodtak. A napi háromszori étkezést nyújtó táborokban egész nap
hasznosan tölthették az idejüket diákjaink.
A pedagógusok pedig, látva a boldog gyermekarcokat, szívesen voltak velük még egy
hetet a nyári szünetben is. Köszönjük
Németh Lászlónak, Székelyné Burgyán
Ritának, Pálné Rácz Ritának, Blázsi
Ibolyának, Iván Katalinnak, Török
Péternének, hogy felejthetetlen emlékeket
szereztek a táborozó csoportoknak.
Kissné Hajdu Gabriella

lővendégek figyelmébe ajánlotta népszerű üdülőtelepülésünket. (a mi otthonunk,
2012. 7-8. sz. 101. oldal.)
-m8

Folytatás az 1. oldalról...

Tanévnyitó
Németh László igazgató Úr hagyományainkhoz híven köszöntötte az 1. osztályosokat, akiket igazi nagy testvérek módjára a 8. osztályos tanulók kísértek be az
évnyitóra, illetve az ünnepély után tantermeikbe. A második osztályosok nevében
Árokszállási Ramóna, Molnár Dóra és
Tóth Ivett mondott verset az elsősöknek.
Azután három bátor hangú, ügyes elsős,
Németh Réka, Somogyi Mátyás és Török
Annamária mutatkozott be az iskolaközösség előtt versmondásával. A 4. osztályosok
nevében Muzsi Márton és Réti Boldizsár
adta át az elsősöknek a hagyományos köszöntő ajándékot, egy kis édességgel, játékkal. Németh László igazgató köszönte a
Borbélyné Dégi Katalin nyugdíjazása
miatt újra munkába lépő Bánpataki Ágnes
tanítónőt, valamint a felső tagozatosok új
énektanárát, Sellyei Gábort. Mindkettőjüknek eredményes munkát kívánt.
A nyolcadikosoknak figyelmébe ajánlotta igazgató úr, hogy ebben a tanévben igyekezzenek pótolni a hiányokat, törekedjenek arra, hogy jól sikerüljön pályát, ill.
megfelelő középiskolát választani.
Kérte, viselkedjenek példamutatóan! Az
ünnepély után minden osztályban osztályfőnöki órával kezdődött meg a tanév,
amely a révfülöpi iskola történetében már
a 91-ik. Nem jubileumi, de várakozással
teli, sok nyitott kérdéssel, de mégis folyamatosan megújuló reménnyel. Iván Katalin
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A Tóparti Galéria
– Emlékeim tárházában bukkantam erre a révfülöpi két kis történetre –
A székesfehérvári művészházaspár, Simon M. Veronika festőművész és férje, Enyedi Béla dalszerző barátaimnak Révfülöpre
szóló meghívására több közeli városban megnyitott kiállítás után
került sor. Három utolsó helyszínen: Pápán, Székesfehérváron,
Csopakon és természetszerűleg Révfülöpön is igényt tartottak a
közreműködésemre. A sok külföldi elkötelezettség közben itteni
megjelenésük úgy kerülhetett be a programjukba, hogy Veronika
nélkül Béla vállalta a kiállítás megrendezését és megnyitóját. A
művésznő éppen egy külföldi díjkiosztásra volt hivatalos. A megnyitó napján délelőtt Béla hozta a festményeket. Megbeszéltük,
hogy várom a Tóparti Galéria előtt.
Csodálatos júliusi napra virradtunk. Igyekeztem előbb érkezni a
megbeszélt helyre, hogy jó házigazdaként várjam a művésznő férjét és a műveket. Béla barátunk akkor járt először ezen a kedves,
kis balatoni településen, mégis pontosan odatalált a galériához.
Az autó megállt, ő csodálkozó arccal kiugrott és így lelkendezett:
- Tényleg a tóparton van a galéria! Na, de ilyen közel? El sem
tudtam képzelni!
A következő pillanatban célba vette a Balatont, futólépésben
megindult a víz felé. Útközben ledobta ruháit, és belecsobbant az
aprócska hullámokba. Most én csodálkoztam el, mert ilyent nem
láttam még. Miközben nagy karcsapásokkal igyekezett a tó közepe felé, azon meditáltam, hogy meg sem kérdezte, szabad-e itt
fürödni. Úgy tűnik, nem tudott ellenállni a csábításnak a víz közelsége miatt. Amikor párperces lubickolás után felfrissülve kijött a
vízből, ismét lelkesen megjegyezte:
- Ez csodálatos volt! Óriási élmény! De jó nektek!
- Ezt én tudom. De azt neked is tudnod kell, hogy itt nem szoktunk fürödni. Közel van a strand, ott, ni! Látod? Majd ott! Oktattam ki, ahogy kell.
- Arra sajnos nincs időm! - mondta lehangoltan.
Aztán felöltözött, és behordtuk a képeket. A sok festmény és
rézkarc között három különlegesség: a homokkővel készült
képek, az amerikai kékek, és Orlai Petrics Soma portréja hívta fel
magára a figyelmet. Az utóbbin még alig száradt meg a festék. Itt
került először bemutatásra. Néhány hét múlva, Veronika pápai
kiállításának megnyitóján, a Református Teológia és Gimnázium
dísztermében adta át ajándékba az Orlai-képet az intézménynek.
Így lett teljes a díszteremben a triumvirátus: Jókai, Petőfi, Orlai,
az iskola három kiváló, régi tanulója.
A jóbarátok 1842-ben együtt múlatták az időt az albérletben, a
mai Petőfi utca 11-ben. Akkor még e lánglelkű ifjak más életpálya
felé indultak: Jókai festőnek, Petőfi színésznek, Orlai költőnek
készült. A sors azonban másként rendelkezett. Mint utólag bizonyított tény, bölcsen döntött, mindnyájunk örömére.

Fotó: Iskola

Tófeji Valéria:
Tóparti Galéria
Elszálltak felette a számolatlan évek,
a ház sorsán az ember múltba visszaréved.
Nem volt mindig csendes, magányosan árva,
falait, környékét felverte sok lárma.
Számos gyerek jött ide tudományt tanulni,
konok lobogással jövőt építeni.
Fényesre csiszolta a szép szó elméjüket,
értelmes kézfogás és vállravett önérzet.
Ha most belépsz, besüt a Nap életed ablakán,
ima jut eszedbe, mit nem is tudsz már talán.
Kincsessziget, mi alkalmanként vár itt rád,
elmerengsz a képeken, s megszólal csendhárfád.
A festő lelke ecsetjét mártja a létbe,
vele csodákat húz a kékvászon égre.
Zöld szőnyegbe lódít harsogó tavaszt,
a perzselő nyár ragyogó fényt fakaszt.
Őszi fényű csillag hidat küld a tóra,
jégpántok páncélját a karácsonyi hóra.
Szivárványban táncol a Nap a vízen át,
a lélek hangja itt hallat égi muzsikát.

2.
Néhány évvel ezelőtt Stancsics Erzsébet budapesti író-költő
könyvbemutatójára készültünk Révfülöpön, a Tóparti Galériában. Augusztus 4-e volt, a férjem születésnapja. Ő mozgásában
erősen korlátozottként nem tudta vállalni a részvételt a műsoron.
Művészbarátaim: Stancsics Erzsébet, Szántai Sándor, Simon M.
Veronika és Enyedi Béla anélkül, hogy egymással megbeszélték
volna, egy húron pendülve, csak egymásra néztek, és értették a
többiek gondolatát. Az egész műsort előadták a férjem tiszteletére a nappalinkban. Béla gyönyörű melódiákat improvizálva, gitárral kísérte a verseket. Az általa megzenésítetteket pedig – meglepetésünkre – magát kísérve adta elő. A teljes műsor után a férjem
kedvenc dalai kerültek sorra, amelyeket mindnyájan énekeltünk.
Ő párás tekintettel, megrendülten és hálás szeretettel hallgatta,
dúdolta, és láthatóan élvezte ezt a spontán ajándékkoncertet.
Szép és felemelő volt ez a délután! Feltöltődve a figyelmesség és
szeretet megnyilvánulásától indultunk a könyvbemutatóra. Azt
gyanítom, hogy barátaim is szép emlékeik között őrzik ezt a kis
történetet.
Tófeji Valéria

Átmosni a lelket bor van a kezekben,
tűnik a hétköznap, ünnep lesz lelkedben.
Elvisszük a látvány csillagragyogását,
éneklő kavicsot, gyémántfényű áldást.
Vízesés zúgását és állati vacogást,
pompázó üstököst, felfakadó forrást.
Táncoló, viharban örök fejszecsapást,
viruló mezőben szerelmi vallomást.
Ráncot simítani közel jöttek az angyalok.
A művészet hatalma itt mindent beragyog.
Nem számít már, tegnap mi fájt, ki és mi vagy.
A rádcsókolt szent érzés sokáig megmarad.
9
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Ha az ember nyitott szemmel nézi a világot, szűkebb-tágabb környezetét sok olyan
dolgot észlel, amin érdemes elgondolkodni. Lehet ez bármi, bárhol és bármikor.
Nálam, múltból eredő foglalkozási ártalom, hogy ilyenfajta dolgokat látva, rögtön
az jár az eszemben, jó-e vagy nem, mi a
probléma, van–e jobb megoldás, Tapasztalataim szerint mindig van, csak rá kell találni, hiányoznak viszont a partnerek, összefogva legyőzni az ellendrukkereket és a
megvalósítás egyéb akadályait. Érdekes
módon az emberek, de legfőképpen a
hatalmi funkciókat betöltő vezetők, az
enyhe kritikai észrevételeket úgy-ahogy
még meghallgatják, de elfogadni, vagy racionális új elgondolásokat támogatni szinte
képtelenek. Leggyakoribb ellenszerük,
módszerük a hallgatás, nem válaszolni a
felvetődő kényes dolgokra, javaslatokra, a
bevált gyakorlat szerint majd csak megunják, elfelejtik az emberek. A hatalmi szintek képviselői valahogy úgy gondolják, csak
az lehet jó, ami tőlük ered. Márpedig ez
biztosan nem igaz, mert a hatalmi funkciók
betöltésének jelenlegi rendszerében túl
gyakran nem a tudás és gazdasági céltudatosság, hanem a szövevényes kapcsolatokból eredő véletlenszerűség dominál, ezért

Tűnődés
taimra hivatkozva – úgy vélem, ezek elsősorban nem a miniszterelnökre, hanem
szaktanácsadóira és az illetékes hatalmi
szervek működésére vetnek árnyat. A
vezetéssel kapcsolatos észrevételeim tehát
a felső hatalmi szférára is vonatkoznak, és
úgy gondolom, indokolt lenne a szemléletváltás a vezetési munkastílusban és időszerű lenne az állampolgárokkal történő
tömeges, esetenként kifogásolható és formális kapcsolattartásról a szűkebb, de
érdemibb és hatékonyabb együttműködésen alapuló rendszerre átváltani.
Nézeteim szerint a hatalom birtokosainak, a vezetésnek feladata és kötelessége a
társadalmi felemelkedés, ennek keretében
az emberek fokozatosan javuló életének
biztosítása lenne. Az Európai Közösségben, demokratikus rendszer keretében ez a
célkitűzés, több ország példája is bizonyítja, elérhető. Magyarországon ez a fejlődési
folyamat nem valósult meg, amit persze
lehetne elemezni, indokolni, eredményeket és hibákat felsorolva, felelősöket keresni stb., de ez nem a vidéki településeken
élők dolga, megteszik ezt – jól-rosszul –
mások, arra illetékesek és illetéktelenek.
A Települések vezetésében hasonlóság
mutatkozik a magasabb szinteken tapasz-

Fotó: Kalmár

nem alaptalan állítás, hogy a különböző
vezetési funkciókat, igen magas százalékban nem mindig az arra valóban alkalmas
emberek töltik be. A másik baj, hogy a
vezetők kiválasztási rendszerének anomáliái miatt sajnos, a valóban tehetséges
emberek zömének soha nem lesz alkalma
képességei felhasználására a közösségi
célok és saját maga hasznára.
Lehet vitatni a fentieket, de ha csak félig
igaz, akkor is nagy a baj és meg van a
magyarázata annak, amin sok ember, köztük én is nap mind nap, tűnődik: mi a hiba,
hol a baj, miért van az embereknek olyan
érzése, hogy nem történik semmi olyan,
amitől javulhatna a helyzetük, egyszóval mi
az oka a meglehetősen elterjedt elégedetlenségnek. Mostanság divatos mindenért
az Orbánt okolni. Tárgyilagos ember –
ennek tartom magamat is – ezt nem teszi.
Jogosnak látszó kritikákkal persze én is
egyetértek, de - saját közvetlen tapasztala-

taltakhoz, ezért mindaz előfordulhat, a
helyi körülményekhez adaptálva, ami a felsőbb szerveknél, szervezeteknél megtörténik. A Kormány átfogó, a településeket és
önkormányzataikat alaposan érintő, közigazgatási strukturális reform törekvését
bizonyos szempontokból valószínűleg
lehet bírálni, de indokoltságát megkérdőjelezni, az önkormányzati rendszer két évtizedes, ugyancsak vitatható működését
ismerve, értelmetlen lenne. Ezért lehet,
hogy furcsának tűnik az a meglátásom,
hogy az Ország valódi megújulása mégis,
nagymértékben a Révfülöphöz hasonló,
vidéki 300-3000 fős települések működésének gazdaságilag hatékony, szervezetileg
és vezetési szempontból korszerű, racionális megszervezésén múlik. Ebben a Kormánynak természetesen van szerepe, de a
társadalmi elvárásoknak megfelelően, elsősorban a helyi közösségek, szervezetek
és polgárok közös dolga, feladata lenne.
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Nézeteimet sok tekintetben a Révfülöpön
tapasztaltak alakították, ezért ki merem
jelenteni, hogy a rendszerváltás évtizedei
alatt, előrelátóbb, gazdaságilag magasabb
színvonalú vezetés mellett, Révfülöp már
ma élenjáró, a társadalmi elvárásokat jól
közelítő, mintatelepülés lehetne.
De, sajnos nem így alakult. Sőt!
Révfülöpre, meglátásom szerint különösen vonatkoznak az előzőekben írt gondolatok, mert a kedvező adottságaiból eredő
lehetőségeket a mindenkori vezetés sokkal
hatékonyabban is kihasználhatta volna, de
nem tette s most eljött egy olyan pillanat,
amikor ennek következményei is jelentkeznek. Az önkormányzati struktúra kormányzati reformja alapján a nagyközség
önkormányzata hátrányos helyzetbe kerülhet, ha nem tud olyan társulást létrehozni,
amely legalább 2000 fő állandó lakost képvisel. A váratlan meglepetés, amit nyilatkozata szerint Révfülöp polgármestere
nem ért, hogy a környező települések, vonakodnak a nagyközséggel való társulásra.
A dolog pedig érthető. A Polgármester
állítása, hogy a gazdasági adottságok, feltételek és körülmények alapján egyértelműen Révfülöp alkalmas lenne a körzet központjának, tökéletesen igaz. Ez a vélemény
azonban pontosan az elmúlt időszak településvezetési hiányosságaira utal vissza és
nem menti azt a bizalomvesztést, ami a
környező településeken Révfülöppel kapcsolatosan sajnálatosan kialakult, s ami a
mostani kritikus helyzetben döntő lehet.
Mit lehet tenni? Ez a kérdés, gondolom
fokozottan érdekli és érinti a révfülöpieket. Elvem az, hogy minden helyzetnek,
tehát ennek a speciális problémának is
lehet optimális kimenete, de nem tartom
valószínűnek, hogy azok meg tudják oldani, akik többé-kevésbé az előidézői voltak.
Az ügy sürgős, az idő rövid, van-e esetleg már megnyugtató megoldás és megállapodás Révfülöp számára, nem tudni.
Erről a rendkívüli fontos ügyről okkal vagy
ok nélkül hiányzik a folyamatos informálás, de gyanítom, hogy még nem készült.
Ha erre az esély is kevés, más utat ajánlatos keresni, és olyan intakt értelmiségi
szakembereket kell az ügybe bevonni, akik
operatív módon képesek a problémát sikeresen képviselni, és a környező települések
felelős szakembereivel együtt a kölcsönösen elfogadható, az egész térség számára
kedvező megoldást kidolgozzák.
Tűnődésemnek ezzel persze nincs vége,
csak a cikkemet fejezem be azzal, ha az
igen tisztelt révfülöpiek, egymásközti panaszkodás helyett, felelősséget érezve településükért, jobban odafigyelnének a közös
ügyekre és szükség esetén összefogva, észrevételeiknek hangot is adnának, akkor a
meglepetésszerű. váratlan helyzetek elkerülhetők lennének, s Révfülöp jövője ezen
belül saját sorsuk is biztosan kedvezőbbre
fordulna.
Kiss Zoltán
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A közösségi ház használatáról

A közösségi ház megnyitásán mondta a
polgármester úr: „Rajtunk múlik, Révfülöpieken, hogyan töltjük meg tartalommal,
mennyire használjuk a magunk és közösségeink örömére”.
Ez a megállapítás nyitva hagyta, mi vonzhatja Révfülöp lakóit az új létesítmény
rendszeres látogatására? A könyvtár adott
lehetőség, de oda akkor megy valaki, ha
könyveket akar kölcsönözni, és ez nem
mindenkinél gyakori alkalom. Gyakrabban
az megy oda, aki résztvevője egy legalább
hetenként ismétlődő foglalkozás-sorozatnak. Emlékezetem szerint Révfülöp 2010es fejlesztési tervében volt szó a felnőttek
iskolán kívüli képzéséről. Egy tanfolyamról
tudok, amit a helyi televízió is hirdetett: a
gépkocsi vezetői képzésről. Ha több ilyen
alkalom lenne, élettel telne meg az új épület. Persze nem iskolás tanításra lenne
szükség, hanem olyan tárgykörök ismertetéséről, amelyek a gyakorlatban felhasználhatóak. Vagy ha közvetlenül nincs is ilyen
összefüggésük, akkor is kapcsolódjanak a
napi élet problémáihoz. Ennek megfelelően többnyire nem előadásokra lenne szükség, hanem tapasztalatcserére és a problémák megoldásának megbeszélésére.
Milyen tárgykörökről képzelhető el ilyen
tanulás? Révfülöp adottságait figyelembe
véve az egészséges életmód, a természetvédelem, a kertgondozás, a gyümölcsfák
kezelése, a számítógép és az internet kezelése, a vendégfogadás, a turizmus szervezése a környék nevezetességeinek felkeresésére, egy idegen nyelv elsajátítása, az itt
tartózkodó külföldi telektulajdonosoknak
a magyar nyelv tanulása. Kérdés, mire van
igény, és mire lenne szakember, aki vezetni tudná a tanulást. Kérdőíven lehetne
megtudni, ki mit szeretne megismerni, ki
mit tudna tanítani. Abból kell kiindulni,
hogy minden emberben van valamilyen
tudás, amit érdemes másoknak átadni.
Ilyen kínálatra már csak azért is szükség
lenne, mert ahol fogy az iskolába járó gyermekek száma, és kevesebb tanárra van
szükség, ott az iskola is bővíthetné szolgáltatásait a felnőtt lakosság számára, hogy

teret adjon „az egész életen át tartó tanulásnak”, amit ma már világszerte a 21. század szükségletének tartanak. Fel lehetne
kérni azoknak a tanulóknak a tanárait és
szüleit, akik a közelmúltban díjakat nyertek; mondják el, milyen pedagógiai hatás
és családi támogatás segítette ezeket a fiatalokat. Ez ösztönző példa lehet azoknak a
szülőknek, akiknek nehézségeik vannak
gyermekeik nevelésében. Így alighanem
újabb témakörök válhatnának a tapasztalatcsere tárgyaivá.
Ha ennek a felnőttkori tanulásnak a kis
csoportok beszélgetése lenne a jellemző
formája, akkor arról is lehetne gondolkozni, hogy mi válthatja ki azt, amit a Közösségi Ház egyik felavatója fogalmazott meg:
„az a fontos, hogy az ide érkezők jól érezzék magukat, és közös dolgaikat meg tudják beszélni”. Egy vendéglőben magától
értetődően alakul ki ilyen beszélgetés, de
kérdés, hogy ahol sem étel, sem ital
fogyasztására nincs mód, ott van-e a társalgásnak megfelelő tere? Olvasom Antalffy
Gyula szép könyvét a reformkor Balatonjáról. A könyv 69. oldalán találom a következőt: „A füredi panaszok jó része azoknak az intézményeknek a hiányára vonatkozik, amelyek esős, szeles, hűvös napokon
is le tudnák kötni a vendégeket. A Regélő
munkatársa 1839-ben hiába keres Füreden
olyan fedett csarnokot, társalgási termet kurszalont – amilyenek Wiesbadenben
vagy Karlsbadban vannak, s hiába kérdezősködik kölcsönkönyvtár után.” Révfülöpön ma már van „fedett csarnok”, van benne kölcsönkönyvtár is, de a beszélgetők még
nem használták ki ezt a lehetőséget. Tény,
hogy ehhez érdekes témák, érdekes emberek is kellenek, feltételezve, hogy idővel a
spontán módon kialakuló társalgás is szokásossá válhat. Vonzó lehetne az, ha a
könyvtár olvasóterme bővebb kínálatot adna újságok, folyóiratok megrendelésével.
Valaha Magyarországon sokhelyütt voltak
olvasókörök, amelyek egyúttal a közéleti
véleménycserék színhelyei is voltak. Nem
éleszthető fel ez a hagyomány? Lehetne
Révfülöp az elindítója?
Maróti Andor

Értékes kiadványok
Kedves Révfülöpi Lakosok,
Nyaralók és Vendégeink!
Értékes és érdekes kiadványok kaphatóak még a Tourinform Irodában.
P. Miklós Tamás
Révfülöpi Honismereti Egyesület kiadványai (különböző áron)
Révfülöp régi képes-levelezőlapokon
album
4.500 Ft
Jeney Zoltán
RévFülöp – ’balatóniai’ kalandregény
10-14 éveseknek
2.990 Ft

Krizsán András – Somogyi Győző
A Balaton-felvidék tájba simuló
népi építészete
4.995 Ft
Tábori Kornél - Tóth Lajos - Zákonyi Ferenc
A Balaton dicsérete - Régiek
a Balatonról
1.800 Ft
Hagyományok, értékek és hungarikumok
Veszprém megyében
2.900 Ft
Szeretettel várok minden érdeklődőt
nyitva tartási időben: hétfőtől péntekig
8.30-tól 17.00 óráig.
Dr. Szabóné Barsi Katalin irodavezető
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Öntsünk tiszta...
vizet a pohárba!
Mi is történt? Mi is késztetett e cikk írására? Másképp kérdezve: miért is van
Révfülöpön Fülöpi Szóda és Révfülöpi
szikvíz is?
2012. szeptember 10-én, egy szép késő
nyári estén jött a hír: a Testületi ülésen
szóba került, hogy egy új szikvízüzem létesült, annak a gázforgalmazásához területi
igényt jelentettek be, és egyben a kérelmező a Révfülöpi szikvíz név használatának
engedélyezéséért folyamodik.
Az új üzemet Tóth Gábor indítja be, akivel ekkor még együtt dolgoztam, sőt
Horváth Krisztina, az élettársa is alkalmazásban volt nálam. Határozott idejű szerződésük szeptember 15-én járt le. Nagyon
meglepődtem, mert eddig, kb. 18 éve
magam gyártottam a szódavizet és forgalmaztam a szódavízzel együtt a különféle
beszállítóktól rendelt gázpalackot itt
Révfülöpön és a környéken. A hír vétele
után természetesen azonnal megszüntettem kapcsolatomat Tóth Gáborékkal, sőt
még kompromisszumos egyezséget is vállaltam.
Az új üzem megnyitásáról semmit sem
tudtam! Vajon miért is nem?
Mint volt testületi bizottsági tagnak, nem
ismerik a címem, telefonom? Érthetetlen
számomra, miért nem tartottak érdemesnek arra, hogy személyes véleményemről
megkérdezzenek, holott mások ügyében
ugyan, de ma is hetente megfordulok a
hivatalban.
De folytatom a történetet: 2012. szeptember 5-én sürgősséggel adták be a kérelmet,a Testületi ülés 10-én jóváhagyta azt,
és szeptember 12-én már az iparengedélyt
is kiadták.
A kedves zalaegerszegi új vállalkozó
honnan is ismeri a technológiát, a gépek
üzemeltetését, a göngyölegek beszerzésének helyét, a beszállítók elérhetőségét, a
viszonteladó ügyfeleimet és vevőkörömet?
Természetesen a nálam töltött idő alatt
jutott mindez a tudomására. Ráadásul gondolom, kihasználva a vevők termékem
iránti elégedettségét -, az általa alkalmazott címke és a szinonim név megtévesztésig hasonlít az eredetileg általam használtakhoz.
Kérdezem én: lehet ilyet csinálni? Azt
szokták mondani, hogy egy termék, egy
szolgáltatás akkor mutatkozik igazán
jónak, ha azt megpróbálják leutánozni,
hamisítani. Kijelentem, hogy elhatárolom
magam azon terméktől - még ha az általam
forgalmazott termék címkéjét viseli is, amelyen a nevem leragasztásával „Palackozza: Tóth Gábor” felirat található. Mint
a szórólapokon és a kábel TV reklámon
olvasható: továbbra is változatlan telephelyemen várom kedves ügyfeleimet.
Öntsünk tiszta Fülöpi Szóda vizet a
pohárba!
Molnár Árpád vállalkozó

RÉVFÜLÖPI KÉPEK XXII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2012. OKTÓBER
Fotók: Kondorné Pintér Zsuzsanna

MEGEMLÉKEZÉS
AZ 1956-OS FORRADALOM
56. ÉVFORDULÓJÁRÓL

Révfülöpi Zenei Napok
– A blues jeles képviselői voltak településünk vendégei –

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és családját
az 1956-os Forradalom
és Szabadságharc 56. évfordulójának
ünnepi megemlékezésére,
melyre október 19-én, pénteken
17 órakor kerül sor
a Tóparti Galériában.
Ünnepi beszédet mond Miklós Tamás
polgármester, az ezt követő ünnepi
műsorban részt vesznek
a Révfülöpi Általános Iskola tanulói is.

Török Ádám és a Mini

Kedves Könyvtárlátogatók!
A Könyvtár nyitva tartása változatlanul: kedd-péntek: 10-18, szombat: 9-13.
Könyvtári szolgáltatásaink: színes és
fekete-fehér nyomtatás, másolás, scannelés!
Elérhetőségek: 8253 Révfülöp, Káli u.
17.; E-mail: konyvtar@revfulop.hu; Tel:
06-87/563-080
Mindenkit szeretettel várunk!

HaraKyru Band

Meghívó
„A gyermek akkor emlékezik rád holnap, ha
ma vagy vele”
(Steffen T. Kraehmer)
Szeretettel várjuk Önt és családját 2012.
október 18-án 10.00 órára a Közösségi
Házba (Révfülöp, Káli ú. 17.) a Révfülöp
és Térsége Napközi Otthonos Óvoda fennállásának 60. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitójára.
Köszöntőt mond: Vókóné Bognár Ibolya
óvodavezető, Szabó Sándorné nyugalmazott óvodavezető.
A kiállítást megnyitja: Miklós Tamás polgármester.
Közreműködnek: Sík Dóra gordonkaművész és a révfülöpi óvodások.
A kiállítás megtekinthető 2012. november 9-ig, vasárnap és hétfő kivételével naponta 10.00-18.00 óráig, szombaton 9.0013.00 óráig.

Living Blues Project

Gébert - Ulbert Project

Pribojszki Mátyás Band
Borsodi Blue

IKSZT nyitva tartás
Hétfő, vasárnap:
Zárva
Kedd:
12.00-20.00
Szerda, csütörtök, szombat: 12.00-18.00
Péntek:
12.00-21.00
A konditerem használata az idei évben
térítésmentes, előzetes bejelentkezés
alapján, a házirend és használati szabályzat elfogadásával történik.
Bejelentkezés: 06-30/471-461-4

Felkai Jam
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Hétfő Este Blues Band

