
Kérjük, hogy 2012. december 3-án, hét-
főn 16 órára rendkívüli testületi ülést szí-
veskedjenek összehívni – írta a polgármes-
terhez és a jegyzőhöz intézett levelében
Kálomista Gábor, Kondor Géza, Török
Péter és Varga Béláné. Javasoljuk Rév-
fülöp Nagyközség Közös Hivatal létreho-
zásával kapcsolatos sürgős teendők megvi-
tatását Kálomista Gábor képviselő előter-
jesztésében. Kérjük, hogy az ügy fontossá-
ga miatt a testületi ülést a Villa Filip Tele-
vízió közvetítse. Az ülésen a teljes létszám-
ban megjelent Képviselő-testület mellett
részt vettek a civil szervezetek delegáltjai is.

Nem titok, hogy ezt a Képviselő-testüle-
ti ülést a múlt héten megelőzte egy másik –
mondta Kálomista Gábor – amely elég sok
vitát hozott, de ezt a helyzetet szeretném
most már az egész faluval, az egész közös-
séggel megbeszélni, hiszen a mai nappal ez
az ügy lezáródott, aminek végeredménye,
hogy Révfülöp nem lesz a régió központja,
nem itt lesz a központi hivatal. Azt gondo-
lom, hogy a falu nagyon súlyos helyzetbe ke-
rült, elért egy út végére. Ez egy hosszú tár-
gyalási folyamat végeredménye, amelybe
személyesen hat hete kapcsolódtam bele a
testület kérésére. Egy ideig úgy nézett ki,
hogy Révfülöp Ábrahámheggyel, Balaton-
rendessel és Salfölddel tud közös hivatalt
létesíteni, a két utóbbi testület döntése miatt
azonban nem jöhetett létre. Kővágóőrs ele-
ve elzárkózott mindennemű révfülöpi köz-
ponttal történő együttműködéstől, Köves-
kál, Balatonhenye és Szentbékkálla pedig

korábban elkötelezte magát. Kilenc tele-
pülés fogott össze Kővágóőrs központtal a
közös hivatal kialakítására, ez azt jelenti,
hogy vagy önként csatlakozik Révfülöp a
társuláshoz, vagy február végén odacsatol-
ják. Sajnos nincs mit tenni most már, a kon-
zekvenciákat viszont le kell vonni – tette
hozzá Kálomista Gábor – ez a testület nem
felelt azoknak az elvárásoknak, amivel a
falu annak idején megbízta. Nem tudtunk
vigyázni itt lévő értékeinkre, nem tudtuk
kellően képviselni a falu érdekeit, s a meg-
levő infrastruktúra ellenére (hajó- és vasút-
állomás, buszmegálló, főúti összeköttetés,
iskola, polgármesteri hivatal, könyvtárak)
nem tudja a reá váró történelmi szerepét
betölteni a település. Ez súlyos hiba, ami-
ből úgy gondolom mindenki le tudja vonni
a tanulságot. A vélemények meghallgatása
után javaslatot teszek a Képviselő-testület
feloszlatására, új választások kiírására.

Amikor a Képviselő-testület feloszlatása
szóba kerül, nyílván a felelőssége is szóba
kerül – mondta Török Péter képviselő. 
– Úgy gondolom, hogy testületünk megfe-
lelő időben megtette azt a lépést, amivel a
kellő irányba próbáltuk a közös hivatal
ügyét előmozdítani. A polgármester úr járt
el ebben az ügyben, nekünk nem volt napi
szintű kapcsolatunk. Nagyon sok szubjek-
tív elem játszott közre e helyzet kialakulá-
sában és emiatt nem volt sok mozgásterünk.

Hosszú, személyeskedéstől sem mentes
vita után a Képviselő-testület hét igen sza-
vazattal döntött az önfeloszlatásról.          Ky

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 3-án tartott rendkívüli
ülésén Kálomista Gábor képviselő indítványára egyhangúlag kimondta önfeloszlatását.
A Képviselő-testület a révfülöpi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására tett erőfeszítéseinek
sikertelensége miatt döntött az önfeloszlatásról, mivel a révfülöpi hivatalépület felajánlása, műkö-
dési költségeinek magára vállalása és polgármesterének a hivatal alakítás érdekében posztjáról való
önkéntes lemondásának felajánlására ellenére sem tudott eredményt elérni.
A Képviselő-testület a hivatal révfülöpi kirendeltségéről, működési kereteiről való tárgyalásra több-
ségi szavazással megbízta Varga Béláné alpolgármestert.
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Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

Feloszlatta magát a Képviselő-testület!

A szlovéniai Mariborban megrendezett
utánpótlás sakk világbajnokságon a
révfülöpi Juhász Judit 3. helyezést ért
el. Folytatás a 6. oldalon.

Felvételünk a 2010. októberi alakuló ülésen készült
Most akkor mi van?

A településen egy ideje már élénken foglal-
koztatja a lakosságot, hogy mi lesz a révfü-
löpi hivatal sorsa, igaz, hogy megszűnik az
önkormányzat, tényleg Kővágóőrsre kell
járni az ügyeket intézni?

Hallani híreket a lelkét kitevő polgár-
mester és az őt meg nem értő képviselő-
testület viszályairól, csak éppen azt nem
mondja meg senki, ami a polgárokat legin-
kább érdekli, most akkor velük mi lesz ?
Hogyan érinti őket a változás, mit kell más-
képp intézni ezentúl? És igazuk van, a tör-
ténet elsősorban róluk kell hogy szóljon. 

Néhány tévhitet oszlassunk el!
Folytatás a 3. oldalon.

Fordulópont
Révfülöpön!?

„A hatalmi funkciók betöltésének jelenlegi
rendszerében elsősorban nem a gazdasági cél-
tudatosság, hanem a szövevényes kapcsola-
tokból eredő véletlenszerűség dominál, ezért
nem alaptalan állítás, hogy a különböző veze-
tési funkciókat, igen magas százalékban nem
mindig az arra alkalmas emberek töltik be”.

Az októberi Révfülöpi Képekben megje-
lent Tűnődés c. cikkemből idéztem a fenti,
nehezen cáfolható gondolatot, azért, mert a
Kormány önkormányzati reformintézkedései
nyomán kialakuló révfülöpi helyzet miértjé-
re, és a hogyan továbbra, ebből kiindulva
látom lehetségesnek valamilyen elfogadható
elgondolás felvázolását.

Folytatás a 4. oldalon.

Sakk világsiker!

Fotó: Varga

Fotó: Kalmár
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Révfülöp Nagyközség Képviselő-testüle-
te 2012. október 15-én tartott zárt ülésén
113/2012. (X.15.) Kt. határozatával felkér-
te és megbízta Kálomista Gábor önkor-
mányzati képviselőt, hogy folytasson tár-
gyalásokat a Révfülöpi székhelyű közös
önkormányzati hivatal létrehozása ügyé-
ben.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testüle-
te 2012. november 26-i rendkívüli ülésén
Kálomista Gábor képviselő úr beszámolt a
tárgyalások eredménytelenségéről. Tájé-
koztatta a képviselőket arról, hogy a tár-
gyalások során felmerült az, hogy a révfü-
löpi polgármester személye miatt nem
akarnak csatlakozni egyes települések
Révfülöphöz. 

Az ülésen Miklós Tamás polgármester
megígérte és felajánlotta posztjáról törté-
nő önkéntes lemondását amennyiben az
érintett települések döntéshozói követke-
ző üléseiken megváltoztatják álláspontju-
kat és a révfülöpi hivatal ügyében szá-
munkra kedvezően foglalnak állást. 

Erről értesítettük a települések polgár-
mestereit. Mindezek ellenére:

• a háromszintes, akadálymentesített
600 m2-es révfülöpi hivatalépület felajánlása,

• ennek fenntartási költségeinek ma-
gunkra vállalása,

• a révfülöpi polgármester posztjáról
való lemondási felajánlása ellenére a kör-
nyező települések hajthatatlanok voltak.

Korábbi szándékukat fenntartva és a
köveskáli körjegyzőség három településé-
vel kiegészülve 9 település döntött a közös
önkormányzati hivatal kővágóörsi székhe-
lyű megalakításáról.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testüle-
te 2012. december 3-i – Kálomista Gábor,
Kondor Géza, Török Péter és Varga
Béláné képviselők indítványára a közös
hivatal létrehozásával kapcsolatos sürgős
teendők és lehetőségek napirenddel össze-
hívott – rendkívüli ülésén a képviselő-tes-
tület kimondta önfeloszlatását.

Miklós Tamás
polgármester

Tájékoztató a közös hivatal ügyében tett
önkormányzati lépésekről

Tájékoztatjuk a település polgárait, hogy
2012. október 24-től a MÁV ZRT. megkez-
di a Vasútállomás mellett lévő felüljáró
állagmegóvó felújítását.

A munkálatok alatt a vasúti felüljáró
alkalmanként részlegesen, illetőleg teljes
egészében lezárásra kerül.

A felújítási munkák előre láthatólag
ezév végére fejeződnek be.

Hirdetmény

Tájékoztatás 
a Polgármesteri Hivatal december hónapot
érintő munkarend változásairól:
December 24. hétfő, szabadnap
December 31. hétfő, szabadnap

Gyönyörű kivitelben, révfülöpi fotókkal
kapható a Révfülöp Falinaptár 2013. a
Tourinform Irodában, Csécs és Társa (100
forintos) üzletben, Szegi Sport-Horgász
boltban 1500 Ft/db. A következő fotósok
képei kerültek a falinaptárba: Hartmut
Max Voit; Kayser Zsuzsa; Lakat Imre; Lux
Judit; Miklós Márton; Miklós Tamás;
Sándorfi Zoltán; Strehó Ágnes;Tóth Dia;
Udo Seidel; Willi Kerskiek.
Révfülöp régi képes levelező-lapokon al-
bum akciós áron 3500 Ft/db kapható (4500
Ft helyett).
Szép kivitelezésben, fára gravírozva, révfü-
löpi hűtőmágnes és kulcstartó is akciós
áron kapható a Tourinform Irodában 800
Ft/db (900 Ft helyett).
A Tourinform Iroda 2012. december 20-tól
2013. január 02-ig zárva tart.
Kedves révfülöpi lakosok, nyaralók, vendége-
ink! Békés, nyugodt Karácsonyi Ünnepeket
és sikerekben gazdag Új Esztendőt kívánok!

Dr.Szabóné Barsi Katalin
irodavezető

Tourinform akció

Révfülöpi Képek
Révfülöp és környéke polgárainak 

és üdülõtulajdonosainak lapja 
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Megjelenik havonta.

A karácsony előtti bevásárlások „lázában”
gyakran megfeledkezünk értékeink védel-
méről. Sajnos ilyenkor több alkalommal
előfordult, hogy nagy forgalmú bevásárló
csarnokok, piacok, áruházak, boltok kör-
nyékén zsebtolvajok vitték el az óvatlan
bevásárlók értékeit, megkeserítve ezzel az
ünnep hangulatát.

A tapasztalatok szerint az év ezen idősza-
kában megnő az áruházak parkolóiban a gép-
kocsifeltörések és a zsúfolt helyeken az alkal-
mi lopások száma.  A lakosság tájékoztatása
és a folyamatos bűnmegelőzési tevékenység
ellenére sajnos továbbra is jellemző, hogy az
emberek könnyelműsége segíti hozzá a bűnö-
zőket a könnyű zsákmányhoz. 

A karácsonyi felkészülés alatt azonban
némi odafigyeléssel megelőzhető, hogy
alkalmi tolvajok áldozatává váljunk. Ahhoz,
hogy jogsértés ne zavarja meg az ünnepi han-
gulatot, kérjük, fogadják meg tanácsainkat:

- fokozottan figyeljenek értékeikre, ha for-
galmas helyen, tömegben tartózkodnak

- értéktárgyaikat, irataikat ne tegyék a táska
vagy a kosár tetejére, azokat mindig a belső
zsebben vagy zárható táskában helyezzék el

- tömegközlekedési eszközökön, különö-
sen a fel- és leszállások alkalmával figyelje-
nek környezetükre, kézi-, illetve válltáskáju-
kat szorítsák a testükhöz

- vigyázzanak bankkártyájukra, annak biz-
tonsági kódját a kártyától elkülönítve tárolják

- ha tehetik, ne tartsanak maguknál sok
készpénzt, ahol lehet, inkább bankkártyával
fizessenek

-  a gépjárműveiket lehetőség szerint őrzött

parkolóban hagyják
- semmilyen értéktárgyat, okmányt ne

hagyjanak a gépjárműben jól látható helyen
- a gépjárműtől való távozás előtt győződ-

jenek meg az ajtók, valamint az ablakok zárt
állapotáról, a riasztó bekapcsolásáról!

Az év végi ünnepi forgalom biztonságos és
a körülményekhez képest zavartalan lebo-
nyolítása érdekében fogadják meg közleke-
dési tanácsainkat, hogy a szeretet ünnepére ne
vetítsen árnyékot közlekedési tragédia:

- a bevásárlóközpontok környékén, és
különösen kanyarodáskor számítsanak arra,
hogy jelentős gyalogosforgalom várható

- figyeljenek arra, hogy az időskorú gyalo-
gosok sokszor nem a kijelölt helyeken men-
nek át az úton és szabálytalanul haladnak

- az ünnepek alatt amennyiben lehetséges,
csak akkor használják autójukat, ha feltétle-
nül szükséges és nem kívánnak alkoholt
fogyasztani

- a hajnalig tartó ünneplés után lehetőleg ne
vezessenek, mert fáradtan nő a balesetek koc-
kázata

- kísérjék figyelemmel a forgalomkorláto-
zásokról szóló híreket, információkat

- ne feledkezzenek meg a járművek téli
útviszonyokra való legfontosabb műszaki fel-
készítéséről sem!

Kérjük figyeljenek tanácsainkra és tartsák
is be azokat, hogy az ünnepek valóban szé-
pek, biztonságosak és meghittek legyenek!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és baleset-
mentes közlekedést kíván:

a Tapolcai Rendőrkapitányság

Bűn- és balesetmegelőzési tanácsok 
az ünnepek idejére
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Folytatás az 1. oldalról:

Előre is elnézést kérek az államigazgatá-
si főiskolát végzett olvasóktól, de megpró-
bálok talán túlságosan is leegyszerűsítve,
közérthetővé tenni néhány alapfogalmat.

Nem az önkormányzat szűnik meg, vagy
olvad össze más településekkel. Ugyanúgy
lesz saját polgármesterünk, saját képviselő
testületünk, saját önkormányzati dolgozó-
ink nyírják a füvet, üzemeltetik a strando-
kat, mindenki végezi a dolgát úgy, mint
eddig is tette. Saját költségvetésünkkel mi
gazdálkodunk, mi döntünk a fejlesztések-
ről, tartalék képzéséről, pályázatokról.

Másik fogalom a Polgármesteri hivatal.
Mi is az, mi a feladata?

Az önkormányzat működésével kapcso-
latos feladatok ellátása, közigazgatással
kapcsolatos ügyek intézése és végrehajtása.
Konkrétabban: képviselő testület működé-
sének segítése,döntések  előkészítése, vég-
rehajtása, gazdálkodás folyamatának pénz-
ügyi adminisztrációja,könyvelése, helyi
adók, bevételek beszedése, beruházások
előkészítése, infrastrukturális feladatok
ellátása /közvilágítás, utak, víz, csatorna,
stb./, lakosság ügyeinek, panaszainak inté-
zése, kivizsgálása./ a törvény által meghatá-
rozott esetekben/, és még sorolhatnám.

Tehát döntési folyamatokban alapeset-
ben nem vesz részt, csak végrehajt. Ez így
volt eddig, és így lesz ezután is.

Akkor mi változik? 
Az előbbiekben említett /és még sok

más/ ügyek eddig a Villa Filip Tér 8. alatti
Polgármesteri hivatalban intéződtek, saját
jegyzővel, apparátussal.

A jelenlegi állás szerint a Révfülöpi hiva-
tal majd mint kirendeltség áll a lakosság
rendelkezésére, ahol az egyszerűbb, min-
dennapi ügyeket továbbra is intézni tudják.
A nagyobb előkészítést igénylő ügyeket,
adminisztrációs feladatok egy részét a
közös hivatal végzi.

Sok környékbeli, körjegyzőségek kereté-
ben működő település életében ez nagy vál-
tozást nem okoz, mivel ők már évek óta nagy-
jából hasonló helyzetben tevékenykedtek.

Akkor mi itt a baj? Ezért kellet a cirkusz,
ami a testületünk feloszlatásához vezetett?

A fentieket olvasva  azt is hihetnénk,
hogy még örülnünk is kellene a kialakult
állapotnak.

Erre sajnos semmi okunk nem lesz.

Jegyzőt érintő ügyeket többnyire a leendő,
nevezzük nevén, a kővágóőrsi közös hiva-
talban kell intézni,ahol vagy tíz település
ügyeit kell kezelnie a közös hivatal jegyző-
jének. Nem akkor jutunk be, amikor ráé-
rünk, hanem amikor fogadni tud, nem lesz
annyira személyes a kapcsolat, hiába
mondjuk, hogy tetszik emlékezni, ugye, saj-
nos nem tud.

Nagy kihívásnak, terhelésnek kell nekik
is megfelelni, és higgyék el, szükségük lesz
az Önök megértésére, türelmére. Nagy a
körzet, és másoknak is lesznek problémái.
A pontos szereposztás, munkamegosztás
még nem tisztázott, de bele kell törődnünk,
hogy a Villa Filip téren nem lehet majd
mindent elintézni. Néha utazni kell,sorba
állni, majd nem a megszokott, gondjainkat
ismerő ügyintézőkkel tárgyalni. Azért
bízunk benne, hogy minél több hivatali dol-
gozónk helyet kap az új rendszerben is.
Lesz, akit a járási hivatal, lesz akit a kővá-
góőrsi központ, és lesz akit a helyi kiren-
deltség foglalkoztat. 

És milyen veszteség ér/t/ még minket? 
Büszkeség. Sikerült a legnagyobb létszá-

mú, legerősebb gazdasági erővel, legjobb
infrastruktúrával rendelkező településnek
egyedül maradnia. A leszakadás elkezdődött.

Mi vezetett ide? 
Az új képviselő-testület már közvetlenül

a megalakulása után ösztönösen érezte a
veszélyt.

Már az első hónapokban kiderült, hogy a
képviselő-testület nem jut hozzá a tárgyalá-
sokkal kapcsolatos információkhoz. Ek-
kor javasoltuk, /kb. 2010. december/, hogy
a polgármester az Alpolgármester asszony
jelenlétében tárgyaljon. Feltehetőleg ezzel
akkora csorba esett a büszkeségen, hogy  a
mai napig összesen két tárgyalást sikerült
összehozni Ábrahámhegy és a körjegyzősé-
géhez kapcsolódó településekkel. Ezt azért
nehéz kimagyarázni, ugye?

Főállású polgármester nem hivatkozhat
arra sem, hogy nem ért rá, lehet mutogatni
a képviselő-testületre, hogy nem lehet
velük együtt dolgozni, minden jó polgár-
mesteri javaslatot leszavaznak.

Ha tizedrésze energiát fordítottunk
volna a közös hivatalért történő lobbizásra,
mint a kiállítóteremmel, honismereti mú-
zeummal kapcsolatos pályázatokra, 800
éves a település ceremóniákra, biztosan
nem itt tartanánk.

És mi, a testület is túl elnézőek voltunk.
Emlékeznek a tavaszi, iskolával kapcsola-
tos zűrös ügyekre? Kővágóőrs polgármes-
tere végső eszközként fordult a képviselők-
höz, hogy vállaljunk több terhet az iskola
fenntartásából, különben más településre
kénytelenek vinni a gyerekeket. Miután
takarékosabb gazdálkodásra kellet az isko-
lát kérnünk, - tudtuk hogy ez egyéni érde-
keket sért-, és a költségvetésünk módosítá-
sával a testület teljesítette szomszéd tele-
pülésünk kérését, a polgármester ezen
újság hasábjain hisztéria keltőnek, iskola

ellenesnek nevezett bennünket. Mi nagy
önmegtartóztatással, nem reagáltunk rá,
gondoltuk, a lényeg, hogy az iskola nincs
veszélyben./ Kővágóőrs honlapján ma is
olvashatják Horváth Dezső polgármester
úr Önökhöz intézett levelét az iskolával
kapcsolatban, nézzék meg, segíti a tisztán
látást./

Hogy miért hoztam fel ezt a nem egé-
szen témába vágó ügyet?

Mert most már tudjuk, hogy ott is éppen
úgy elmentünk volna a falig, mint ahogy a
közös hivatallal most meg is történt.

Elkerülhető lett volna a testület feloszla-
tása?

A  japánok valószínűleg erre az esetre
találták ki a harakirit. Szerintem ennek egy
humánusabb változata, a felelősség elisme-
rése a polgármester részéről és távozásá-
nak felajánlása minimum elvárható lett
volna. Még az is lehet, hogy nem fogadtuk
volna el. De nem hagyott más választást,
tisztelet képviselőtársaimnak, hogy egysé-
gesen kiállva önmagukat is beáldozva lehe-
tővé tették az emelt fővel történő távozást.

Ha ez ilyen aránylag békésen, elegánsan
lezajlott, miért tűnnek ilyen keménynek
ezek a sorok?

Amikor ezt a cikket írni kezdtem, csak az
első részben szereplő információkat szeret-
tem volna megosztani Önökkel. Úgy gon-
doltam, advent idején elég a szomorú tényt
feldolgoznunk, lehetőség szerint menteni a
menthetőt, alázattal viselni a helyzetet, és
emelt fővel tovább lépni.

Sajnos polgármesterünk másképp gon-
dolta, különböző médiában személyeske-
dő, lejárató hadjáratot indított a képviselő-
testület, és különösen Kálomista Gábor
képviselő társunk ellen. Ebben a szánalmas
sárdobálásban nem kívánok részt venni, de
el kell mondanom, hogy büszke vagyok rá,
hogy ebben a csapatban játszhattam.
„Akarnok” testületünk hónapok óta szinte
egyhangúlag lépett fel demokrata polgár-
mesterünk „unortodox” előterjesztéseivel
szemben. Ebből gondolom, hogy a hiba
nem a mi  készülékünkben van.

És mit kívánok az új évtől?
Adja isten, hogy törvényhozóink ismerjék

fel ezt az abnormális állapotot, és egy ilyen
Balaton parti nagyközségnek mint Révfülöp,
legyen lehetősége önálló hivatal működteté-
sére. Kívánom, hogy az előrehozott választá-
sokon ezen képviselő-testület minél több
tagja kapja meg a bizalmat, hogy egy demok-
ratikusabb vezetés mellet legyen lehetősége
megmutatni, hogy igazán mire képes.

És kívánom, hogy a kapcsolatunk szom-
széd településeink vezetőivel, lakóival partne-
ri, baráti legyen, és a közös hivatal ne elvá-
lasszon, hanem összekössön bennünket.

Áldott Karácsonyt, és Boldog Újévet Kí-
vánok a leköszönő képviselő-testület nevében
is mindnyájuknak!                    

Kondor Géza
képviselő

Fotó: Kondor
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Mi a probléma lényege, konklúziója: Rév-
fülöpöt a környező települések magára hagy-
ták, nem igénylik, hogy a térségben 2013. ja-
nuár 1-től a települési társulás központja le-
gyen. Ez a döntés objektív gazdasági, köz-
igazgatási és egyéb szempontokból esetleg
kritizálható, a révfülöpi vezetés múltban foly-
tatott, kevésbé ismert együttműködési, és a
feltételezhető kapcsolati hiányosságai miatt
viszont, indokolt is lehet. A neuralgikus pon-
tokat és okokat az illetékes vezetők biztosan
jól ismerik, és pontosan tudják, hogy mit tet-
tek illetve mit nem, amiért a totális bizalom-
vesztés kapott lábra Révfülöppel szemben, a
kedvezményezett Kővágóörs javára. Ugyan-
akkor, természetesen a két település polgárai
közötti rokoni, baráti gyökerek, és egyéb régi
kapcsolatok nem változnak, ezeket nem befo-
lyásolják a településvezetési szinten történt
döntések. Komoly változás várható ugyanak-
kor Révfülöp Önkormányzatánál, ahol az ese-
mények hatására a Képviselőtestület felosz-
latta önmagát és 2013. februárban új képvise-
lő és polgármester választásra kerül sor. 

Új helyzet: van, akinek tetszik, van, akinek
nem, vannak, akiket nem érdekel. Szubjek-
tíve úgy ítélem meg, hogy a kialakult helyzet
Fordulópont Révfülöpön, de valószínűleg
Kővágóörsön is. Igazolva látom egyébként
azt a nézetemet, hogy minden szinten, szinte
minden a vezetésen, a vezetőkön múlik, akik-
nek működési eredménye, alkalmassága az
adott funkcióban előbb vagy utóbb, de kide-
rül. Most is ez történt. Az új helyzet elvileg
mindig új lehetőségeket teremt, s ilyenkor
kell résen lenni, hogy a változásoknak pozitív
legyen a kimenete. Úgy gondolom, hogy
Révfülöp és Kővágóörs életében új, kölcsö-
nösen előnyös, összehangolt gazdasági-fejlő-
dési szakasz következhet, amelynek jó hatása
lehet a közeli településekre is. A feladattal
helyi, alkalmas, hozzáértő vezető szakembe-
reket kell megbízni, akik a két település kö-
zötti pozitív hagyományokra támaszkodva,
kompromisszumokon alapuló együttműkö-
dést építenek ki. Azért, hogy ne ismétlődhes-
sen meg a jelenlegi sajnálatos helyzet, fontos
feladata van a települések polgárainak. Rév-
fülöpön, már most az időközi választásnál,
mellőzni kellene a sógor-koma-jóismerős,
gyütt-ment, gyütt-maradt káros szemléletet és
végre kőkeményen a szakmai és emberi ráter-
mettséget, a szakirányú felsőfokú végzettsé-
get, az elhivatottságot, a megbízható gazdasá-
gi és családi hátteret kellene a közéletben
hatalmi funkcióra törekvőktől megkövetelni.
Aki ezeket a feltételeket elfogadja, attól már
nem állhat messze az a nem ma született gon-
dolatom sem, hogy ezek a funkciók, a vidéki
településeken inkább tiszteletbeli funkciók,
amelyeket a képviselők esetében általában
társadalmi formában illene betölteni, a felme-
rülő költségek megtérítése és az effektíve
végzett különmunkának, teljesítmény-érték
alapon történő honorálása mellett.  Az egyete-
met végzett fiatalokkal történő erősítés sem
ártana Révfülöp Önkormányzatánál, mert ez-

zel kissé fékezhető lenne a legértékesebb fia-
talok sajnálatos, időleges vagy végleges el-
vesztése Révfülöp számára.                      

Az új helyzetet előidéző okoknak vizsgála-
ta indokolt lenne a dolgok megértése, a kilá-
balás, és a jövő szempontjából egyaránt. Cél-
szerűnek látszik ezért kiragadni a révfülöpi
településvezetés 20 éves tevékenységéből
néhány olyan vezetési tendenciát, koncepciót,
amely közrejátszhatott a mélypontot jelentő
bizalomvesztéshez. 

Az üdülőtulajdonosi társadalom 
A Révfülöpi Képviselőtestület működésé-

nek döntő, szinte végzetes hibája, hogy az
üdülőtulajdonosok közszereplését soha nem
támogatta, szakmai közreműködésüket, kap-
csolati lehetőségeiket nem igényelte. A csa-
ládtagokkal mintegy 4000 főt reprezentáló
üdülőtulajdonosok mellőzése, esetenkénti
diszkriminálása a helytelen vidék-város kap-
csolatellentét felfogásra, valamint egyesek-
nek a hatalomhoz minden áron való ragaszko-
dására ve-zethető vissza.

Infrastrukturális beruházások 
Az infrastrukturális beruházásokat annak

idején az állam a települési önkormányzatok-
ra bízta. Óriási hiba volt, mert Révfülöpön,
bár az idő megszépíti a dolgokat és az infrast-
ruktúra valóban elkészült, szakmai-szervezési
hiányosságok miatt, olyan minőségi hibák,
lakossági és egyéb többletköltségek merültek
fel abban az időben, amelyeket előrelátó, hoz-
záértő vezetéssel normál keretek közé lehetett
volna szorítani. A Képviselő-testületnek /hoz-
záértés hiányában/ lehetősége lett volna az
üdülőtulajdonosi körből, megfelelő műszaki,
gazdasági és szervezési szakemberek közre-
működését igénybe venni, főleg ellenőrzési
szempontokból, de ezt elmulasztotta. Jellem-
ző volt, hogy még a Révfülöpön alakult Szenny-
víz-társulás kimondottan műszaki szakértel-
met igénylő funkcióját is vezető testületi tag
töltötte be. Példa lehet továbbá a Kacsajtos
utcai felújítás, amely a fekvő rendőrök hibás
kivitelezéséről és évekig tartó javításairól, a
garanciális javítások elmulasztásáról vált hí-
ressé. A beruházásokkal kapcsolatosan, a fel-
vetett helyi javaslatok ellenére, hiányzott a
komplex műszaki megoldásra irányuló, to-
vábbá a szomszédos településekkel történő
összehangolt beruházási rendszerkoncepció
készítésére való törekvés. A Képviselő-testü-
let tehát kezdeményezhette volna Révfülöp és
környéke racionálisabb infrastruktúra fejlesz-
tését, s mivel ezt nem tette, több kritika is érte
az akkori beruházások tisztaságát.  

Távlati fejlesztési koncepció
A Képviselő-testület működésére, közel két

évtizede rányomja bélyegét a távlati fejleszté-
si koncepció hiánya. Szükségességét, igényét
ugyan felismerték, de a Testület ab ovo alkal-
matlan volt a koncepcionális dokumentum sa-
ját létrehozására, amelyet bizonyít, hogy több
esetben próbálkoztak külső megbízásos ala-
pon elkészíttetni valamiféle fejlesztési koncep-
ciót. Bár ezeket általában ki is fizették, Rév-
fülöpnek mind a mai napig nincs érvényes,

használható távlati fejlesztési koncepciója. 
A Testület sajnos nem a vidéki települések

távlati fejlesztésének kívánatos endogén elve
alapján működik, amit bizonyít, hogy olyan
feladatokkal is kizárólag külső szakmai szer-
veket bíz meg, amelyeket elsősorban, helyi
szakmai-szellemi erőkkel kellene megoldani.
Itt üt vissza ismét az a probléma, hogy az üdü-
lőtulajdonosok körében található soktucat
műszaki, mérnöki, közgazdasági, jogász, stb.
szakember közreműködését Révfülöp Képvi-
selő-testülete nem vette és nem veszi igénybe. 

A településvezetés tevékenysége egyéb
területeken és témákban sem volt kellően ha-
tékony. Nem történt lényeges előrehaladás az
oktatás, sport, turizmus, egészségügy és a
szolgáltatások területén, bár kezdeményezé-
sek, javaslatok születtek, de rendre hiányzott
a támogatás és az összefogás. Az Önkor-
mányzat elszalasztotta azt a reális lehetőséget
is, hogy az államtól valamilyen formában át-
vegye a volt OT. Üdülő-kikötő működtetését.
Sajnálatos, hogy a Testület 20 éves működése
alatt nem merült fel komolyabban és nem
kezdeményezte, munkahelyteremtés és for-
rásnövelés céljából, megfelelő termelő beru-
házás/ok/ szervezését, megvalósítását Révfü-
löpön és környékén.

Összefoglalás
A Képviselőtestület két évtizedes működé-

séről szerzett tapasztalatok alapján, bizonyos
eredményeiket el kell ismerni. Véleményem
szerint azonban a Testület a kedvező adottsá-
gokat és lehetőségeket - ciklusról ciklusra -
nem kellő mértékben és hatékonysággal hasz-
nálta ki, visszafogva ezzel Révfülöp Nagy-
község fenntartható fejlődésének kialakítását,
központi szerepének természetes erősödését,
a révfülöpiek életnívójának növelését. Fel-
tételezhető, hogy a testületi tagok, szakkép-
zettség, gyakorlat, képesség, elhívatottság stb.
szempontokból való véletlenszerű, közgazda-
sági-műszaki és vezetési szempontból pedig
kedvezőtlen összetétele, közrejátszott a Tes-
tület gyenge-közepes színvonalú működésé-
ben, és a Település bizonyos fokú stagnálásá-
ban. Márpedig a stagnálás lemaradást jelent,
ami előbb vagy utóbb válságot, problémákat
szül. Sajnos ez történt Révfülöpön, amiért a
választott Képviselő-testületet és saját ma-
gunkat, helyi polgárokat kell okolnunk, mert
közömbösen nézve hagytuk kialakulni, azo-
kat a kedvezőtlen tendenciákat, amelyek a
bizalomvesztést okozva, végül a mai helyzet-
hez vezettek. Abban viszont lehet, és kell
reménykedni, hogy Révfülöpön fordulat fog
bekövetkezni, amelynek kedvező hatása a
környező településeken is érezhető lesz. 

A kialakult helyzet remélhetően rádöbbenti
a révfülöpieket arra, hogy a továbbiakban a
közömbösség, emellett a túlzott elvárás a
pályázatoktól, a külső támogatásoktól, nem
hozhatja meg a kívánt eredményeket. Csakis
a saját hatékony munka, az összefogás és a
legkiválóbb révfülöpiek magas színvonalú
vezetése eredményezhet kedvező változáso-
kat a település életében.   Kiss Zoltán

Fordulópont Révfülöpön!?Folytatás az 1. oldalról:
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Tisztelt Polgármester Úr!
Meglepetten olvastam a Veled készült

interjút az egyik internetes újságban, melyben
azt állítod, hogy jómagam és a képviselő tes-
tület hibája miatt került a községünk a jelen-
legi helyzetbe, Te szinte mindent hibátlanul
csináltál és gyakorlatilag miattam kell
Kővágóőrshöz csatlakoznia Révfülöpnek.
Engedd meg, hogy boncolgassuk ezt egy
kicsit. A magam részéről sohasem szerettem
volna belefolyni a közös önkormányzati hiva-
tallal kapcsolatos tárgyalásokba. Azt gondo-
lom, hogy nem az én dolgom ez, hanem a pol-
gármesteré. Sajnos a Te tárgyalási stílusod és
kijelentéseid a többi polgármesterrel folyta-
tott tárgyalásokban nem vezettek eredmény-
re. Ezért a képviselő testület megbízott
engem, hogy próbáljak meg a környék pol-
gármestereivel tárgyalni egy közös hivatal
létrehozásáról. Valószínű azért, mert van
olyan polgármester akivel még a Tsz-ben
együtt dolgoztam vagy pedig van olyan aki-
hez szoros barátság fűz. Ez megtörtént. 

Kedves Tamás!
Egyöntetűen kijelentették, hogy Veled sem-

milyen formában nem kívánnak együttmű-
ködni. Egyébiránt nem csak nekem mondták
ezt, hanem több képviselőtársamnak is. Azt
gondolom, hogy ha arra kerül a sor,akkor ezt
esetleg meg is fogják erősíteni. De ha logiku-
san bárki átgondolja, akkor rájön, hogy ez a
valóság, hiszen Révfülöpnél jobb adottságok-

kal bíró központot nem lehetne ennek a régi-
ónak kitalálni. Adott az infrastruktúra és adott
volt a lehetőség arra, hogy egy nagy és befo-
lyásos hivatalt hozzunk létre. Nem ment
Tamás, mint ahogy az sem, hogy folyamato-
san az egy személyi akaratodat próbáltad
rákényszeríteni a testületre. Ez nem a Te
falud, ez a miénk. Óriási a különbség. Persze
szerinted egyedül Te tettél valamit ezért a
faluért, más semmit. Én a magam részéről ezt
nem minősítem, mert aki itt él és látja, hogy
mi történik, az nem ezt gondolja. Ez a falu és
ez a közösség fejlődik és még tovább akar fej-
lődni. A képviselő-testület pedig ezt a célt
szolgálja. Durva vádak a részedről, hogy én
befolyásolom a testületet. A testületi tagok
mindegyike önállóan és a legjobb tudása sze-
rint vett részt a döntésekben. Sokszor keve-
redtem vitába képviselőtársaimmal, nem min-
dig értettem egyet a döntésekkel, de a többség
akaratát mindig tiszteletben tartottam. Ez a
demokrácia Tamás, még ha Neked nem is tet-
szik. A diktatúra is működhet, ha jó a diktátor.
Sajnos Te nem vagy jó diktátor. A testület
Téged egyértelműen lemondásra szólított fel
a november 23-i ülésén. Te ezt olyan feltéte-
lekhez kötötted amiről abban a pillanatban
tudtad, hogy nem teljesíthető, majd most már-
tírként aposztrofálod önmagad. 

Kedves Tamás!
Az a gondolatiság megbukott, amit képvi-

selsz. Ezt a testület ki is nyilvánította. Tudom,

hogy Neked mindennél fontosabb a hatalom
megtartása és ez mondatja Veled azokat a sza-
vakat amik kijönnek a szádon. Azt is tudom,
hogy már kampányban vagy, viszont arra sze-
retnélek megkérni, hogy ebben az előttünk
álló nehéz időszakokban próbálj felülemel-
kedni önmagadon, gyakorolj önfegyelmet és
ne vádolj másokat semmivel, ameddig a saját
helyzeted még magadban sem tisztázott. Ha
gondolod, én szívesen vitatkozom a dolgaink-
ról a falu nyilvánossága előtt Veled akármi-
kor, ha igényled. Persze az is út amit Te
választottál, hogy Magyarország egyik leg-
szennyesebb  hírportálján üzengetsz a közös-
ségnek. Olcsó poén lenne azt mondanom,
hogy ezen a portálon megjelent, a szemé-
lyemmel és a Balatoni nyár című produkció-
val kapcsolatos folyamatos és hazug informá-
ciók hírforrása lelepleződött. Lelked rajta
kiket és hol jelentesz fel és hol keresed a nem
létező igazadat.

Kedves Tamás!
Tudod ez az egész ügy arra a kezd hasonlí-

tani amikor valaki szembemegy az autópá-
lyán a forgalommal, de azt hiszi, hogy a töb-
biek vannak rossz sávban.................

Kérlek gondolkodj el a továbbiakban, hogy
hol és mit mondasz,mert az igazság előbb
vagy utóbb kiderül!

Üdvözlettel:
Kálomista Gábor

Nyílt levél
Miklós Tamás Polgármester úr részére

December 3-án Kálomista Gábor javaslatá-
ra a révfülöpi képviselő-testület feloszlatta
önmagát. Az önfeloszlatást mindenki egyön-
tetűen megszavazta.

Az ujasz.hu megkérdezte Miklós Tamás
polgármestert a döntés okairól.

– Két éve a képviselő testület újjáalakulása
óta érezhető és folyamatos feszültség volt a
testület munkájában. A Kálomista Gábor köré
szerveződött képviselők szinte mindent lesza-
vaztak, megakadályoztak, ami a település fej-
lődését, közösségét szolgálta volna. 2010
előtti testülettel kb. 50 eredményes pályázat-
tal több mint százmillió forintot fordíthattunk
a településre. A legutóbbi választás óta csak

egy pályázatot engedtek benyújtani, a többit
mind leszavazták. Egyszerűen nem engedték.

– Októberben eredménytelen tárgyalásaink
után Kálomista képviselő urat bízta meg a tes-
tület - folytatta a polgármester - annak előké-
szítésével, hogy Ábrahámhegy, Balatonren-
des és Salföld Révfülöphöz csatlakozzon. Ve-
lük erről már korábban tárgyaltunk. Október
óta aztán nem tudtam elérni, nem tudtam vele
beszélni. Majd hirtelenjében az derült ki,
hogy a Kálomista sem tud segíteni. Egyetlen
eredménye az lett, hogy bűnbakot talált sze-
mélyemben. Tárgyalásaira hivatkozva arra
jutott, hogy miattam nem csatlakoznak a tele-
pülések. Ezért felajánlottam lemondásomat,

ha jönnek és ha személyem az akadály önként
lemondok.

Ezt tudattuk az érintett polgármesterekkel,
de hiába, nem változtattak döntéseiken, sőt
kikérték maguknak kezdeményezésünket. 

Más képviselő-testületek döntésére ő sem
tudott hatni, még esetleges feláldozásommal
sem. De igazából nem erre volt felhatalmazá-
sa, érthetetlen amit tett. Most kénytelenek
vagyunk mi is csatlakozni Kővágóörshöz. 

Az eredménytelenségre hivatkozva, de iga-
zából az elmúlt időszak feszültségei vezettek
oda, hogy december 3-án megszavaztuk a
képviselőtestület feloszlatását.       -menyhért-

ujasz.hu

Feloszlatta magát a révfülöpi képviselőtestület 
(Forrás: ujasz.hu)

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 fizeten-
dő díj mértéke is. Apróhirdetést 20 szóig teszünk közzé 1000 forintos áron. 

Megrendeléseiket személyesen leadhatják a könyvtárban, vagy e-mailben elküldhetik
konyvtar@revfulop.hu cím-re. 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.  Kalmár György szerkesztő

Tisztelt olvasó! Evangélikus
Istentiszteletek

november 1-től április 1-ig,
vasárnap 14.00 órakor 

kezdődnek 
a révfülöpi evangélikus 

templomban.
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A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitány-
ság iskolánkban is megszervezte a 15 éve
elindított Egy nap a biztonságért – egy nap
az iskolában című programjukat. Ennek
keretében felvilágosítást adtak a gyerekek-
nek mindarról, ami személyes biztonságu-
kat, balesetmentes közlekedésüket és egész-
séges fejlődésüket elősegíti.

A november 20-án megtartott program
több helyszínen, különböző témákban, video-
filmek vetítésével, tájékoztató előadásokkal,
játékos feladatokkal és az egyes szakterületek
felszereléseinek, technikai eszközeinek be-
mutatásával igyekezett a gyerekeket minél
több hasznos információhoz juttatni.

A program kidolgozásában és megvalósítá-
sában rengetegen nyújtottak segítséget. Diák-
jaink osztályomként az alábbi előadásokat
hallhatták annak érdekében, hogy minél több
irányból megvilágítsák számukra a vészhely-
zeteket, s egyben játékos formában megoldá-
si lehetőségeket is nyújtsanak számukra.
• Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat /ÁNTSZ/: "Higiénia - egészség"
• Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

– Polgári Védelem: "Veszély esetén ne 
veszítsd el a fejed!"                                 

– Tűzoltóság: "Vigyázz a tűzzel!"
• Balaton-felvidéki Nemzeti Park: "Óvd a

környezetet és a természetet!"
• Mentőszolgálat: "Baleset esetén segíts
magadon és másokon!"
• Baleset-megelőzési Bizottság: "A gyalogos
és a kerékpáros közlekedés szabályai"
• Bűnmegelőzési Osztály: "Ne válj áldozattá,
kerüld a drogokat!"

• Vöröskereszt „Segíts a bajban!”
• Büntetés-végrehajtási Intézet „Tanulj más
hibájából!”
• NAV Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság „Az
olcsó néha drágább!”

Köszönjük a lehetőséget, hiszen gyermeke-
ink biztonsága és egészsége mindannyiunk
számára fontos! Hajdu Gabriella

Iskolánk III. korcsoportos fiú csapata
(Filep Kata, Veress Noé, Samu László,
Dalmai Dániel, Tompos András, Németh
Bence, Vella Dániel, Epres Tamás, Dencs
Márton) Tapolcán vett részt a Bárdos Isko-
lában egy őszi erőfelmérő csoportküzdelmen.
Ellenfelünk a Tapolcai Általános Iskolák, ill.
a Monostorapáti Általános Iskola csapata volt.
A Katával megerősített fiú csapat simán vette
az akadályokat, hisz a tapolcai csapatot 9:3-
ra, majd közvetlenül utána monostorapáti
csapatát 3:1-re verte. Ezekkel az eredmé-
nyekkel a tavaszi diákolimpiai versenyeken
kiemelt csapatként kezdjük meg a küzdelme-
ket. Németh László edző

Egy nap a biztonságért 
– egy nap az iskolában

Foci hírek

2012. november 10-én a Veszprémi Érsek-
ség és a Padányi Bíró Márton Római Kato-
likus Általános Iskola 15. alkalommal ren-
dezte meg a Főegyházmegyei Szavaló-ver-
senyt, melyen 4 kategóriában 98 diák
mérte össze tudását. 

Iskolánkból Török Teodóra 4. osztályos ta-
nuló és nővére Török Julianna 8. osztályos
tanuló vettek részt az izgalmas versenyen.
Teodóra tavaly szerepelt először ezen a meg-
mérettetésen, ahol a különdíj mellett, tapasz-
talatokat és a zsűri jó tanácsait is összegyűjt-
ve az idei tanévben feljebb tornázta magát és
VI. helyezést ért el az első korcsoportban.
Julianna a harmadik korcsoportban szerepelt,
ahol nagyon kemény volt a mezőny, de a zsűri
elnöke kiemelte teljesítményét és remek elő-
adásmódját, bíztatva a további verselésre.

A Főegyházmegyei Rajzversenyen Kovács
Rebeka és Bódis Barbara 6. osztályos tanulók
első alkalommal vettek részt. Nagy volt az
izgalom, hiszen minden ismeretlen és új volt.
A feladat sem volt egyszerű, egy oltárképet
kellett lemásolni, melyhez a lányok az általuk
kedvelt technikát, vízfestést választottak. 2 és
fél órán keresztül dolgozhattak, melynek
végén kiállították a munkákat és végre meg-
tekinthettük. 18 iskola diákjai közül Rebi kie-
melkedő munkájával első helyezést ért el, de
Barbara is színvonalasan teljesített, és remél-
jük jövőre is legalább ilyen szép eredménye-
ket tudunk elérni.

Gratulálunk, köszönjük lányok, csak így
tovább! Török Péterné

Főegyházmegyei rajz-
és szavalóverseny

Szlovéniában, Mariborban rendezték meg
idén a sakk utánpótlássport legrangosabb
eseményét, az ifjúsági sakk világbajnoksá-
got. A verseny november 7-19-ig, 11 napon
át tartott, naponta egy fordulóval, közel
1600 résztvevővel. A játékidő 90-90 perc
volt játékosonként, lépésenként 30mp hoz-
záadott idővel a Nemzetközi Sakkszövet-
ség szabályai szerint. 

Magyarországról 22 fős csapat utazott a
világbajnokságra, különböző korcsoportok-
ban 8-18 éves korig. Hazánkat iskolánk két
tanulója is képviselhette a versenyen, Juhász
Judit, mint 8 év alatti országos bajnok, Bakos
Balázs pedig a 10 év alatti korcsoport ver-
senyzőjeként. (Mindkét fiatal a Tapolcai Váro-
si Sportegyesület versenyzője – szerk.) A gye-
rekeket Mádl Ildikó kétszeres olimpiai baj-
nok kísérte és segítette a napi felkészülésben.

A verseny festői környezetben zajlott, az

1050 m-en lévő szállásokról sílifttel közelíthet-
tük meg a helyszíneket, így nap mint nap cso-
dálatos őszi panorámában gyönyörködhettünk. 

A gyerekeknek óriási élményt jelentett a
világ legkülönbözőbb tájairól érkező játékos-
társakkal való találkozás. Játszottak indiai,
orosz, kanadai, amerikai, román, mongol,
brazil, dél-afrikai, azerbajdzsáni, iráni, görög,
sri lankai, angol, malajziai, dél-koreai, tajva-
ni versenyzőkkel.

A kísérők, szülők és edzők egy hatalmas ki-
vetítőn láthatták csak a játékosokat, így sosem
tudhattuk, mi zajlik a sakktáblákon, ami ne-
künk szülőknek nem kevés izgalmat jelentett. 

Balázs a közel 200 fős csoportban a közép-
mezőnyben, a 102. helyen végzett 11 forduló-
ból 5,5 pontot szerezve.

Judit a versenyen végig a 91 fős mezőny
élén haladt, 7 győzelemmel, 3 döntetlennel és
egyetlen vereséggel – melyet a későbbi világ-
bajnok iráni játékostól szenvedett el –,  izgal-
mas végjátékkal a bronzérmet sikerült meg-
szereznie.

Az eredményhirdetés is tartogatott megle-
petéseket, ugyanis minden idők legjobb sakk-
játékosa,  Garri Kaszparov adta át a világbaj-
noki érmeket. 

Nagyon örülünk, hogy gyermekeink révén
részesei lehettünk ennek a jelentős esemény-
nek, reméljük más alkalmakkor is hasonló
sikerekkel tudják majd képviselni iskolánkat,
községünket, hazánkat. Köszönjük gyerekek!

Bakos Viktória

Sakk világsiker!

Fotó: Varga

Fotó: Internet

Fotó: Törökné
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2012. november 21.

Szili Zsófia, az Agrárkamarai Tanács-
adó Iroda munkatársa a kötelező ag-
rárkamarai regisztrációval kapcsolat-
ban tartott kihelyezett fogadóórát a
Közösségi Házban.

2012. november 25.

Sakk – Megyei csapatbajnokság: a
legfiatalabbak a verseny előtt.

2012. november 27.

Ízületi fájdalmak kezelésére alkalmas ké-
szüléket mutatott be Domonkos Zoltán.

2012. november 27-28.

Tüdőszűrő vizsgálat

2012. november 28.

A LEADER célja a vidéki térségekben
élők segítése és bátorítása, annak ér-
dekében, hogy térségük hosszabb tá-
vú fejlesztési lehetőségeit közösen
átgondolják. A fogadóórát tartó Csiza
Elemér munkaszervezet vezető (Zalai
Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig
Egyesület) az ebben rejlő lehetősé-
gekről nyújtott személyre szóló tájé-
koztatást a megjelenteknek.

2012. december 3.

Dr. Szepesi Péter orvos, természet-
gyógyász, homeopata a homeopátiás
házi patikáról, a leggyakoribb gyer-
mekkori betegségekről és azok gyó-
gyításáról  tartott előadást az érdeklő-
dőknek.

2012. november - december

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub énekka-
ra heti rendszerességgel  tartja  próbá-
it a Közösségi Házban.

A Zenebarátok Klubja december 1-jén,
szombaton tartotta összejövetelét a Tópar-
ti Galériában. 

Az elmúlt években településünkön több-
ször is fellépő Philip Peace zenekar tagjaiból
alakult „Terápia” tartott nagysikerű bemutat-
kozó koncertet.

A zenekar tagjai: Szilver Patrícia (ének),
Miltényi Attila (basszusgitár), Molnár László
(dobok), Zömbik Iván (gitár).

Képek a Közösségi Ház életéből Zenebarátok
Klubja

: 

: 

: 

: 

Amennyiben úgy érzi, közérdeklő-
désre számot tartó mondanivalója,
javaslata, kérdése van írja meg és küld-
je el nekünk (kizárólag géppel készült
írásokat veszünk át).

Bárkitől elfogadunk közlésre alkal-
mas cikket, abban az esetben is, ha
mondandójával nem mindenben ér-
tünk egyet. Helyi közéleti fórumot
kívánunk ily módon biztosítani a kü-
lönböző véleményeknek.

A beküldött írásokon tartalmilag
nem változtatunk, viszont a nyelvi, he-
lyesírási hibákat kijavítjuk. Nem köz-
lünk rasszista, kirekesztő, gyűlöletkel-
tésre alkalmas, a jó ízlést és az alapve-
tő emberi jogokat sértő, vagy trágár
írásokat.

Kéziratot nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza. Kalmár György 

szerkesztő

Tisztelt olvasó!
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Révfülöpről 6 fős kis csoport utazott októ-
ber 28-án Finnországba, hogy a község
testvértelepülésén látogatást tegyen. Kristó
Judit volt a tolmácsunk, aki 77 évesen is
bizonyította rátermettségét, és sokat segí-
tett nekünk a finn szokások megértésében. 

Egy fogadóban szállásoltak el bennünket.
A finn-magyar baráti társaság tagjai minden
napra igyekeztek annyi programot szervezni
nekünk, hogy lehetőség szerint mindent lás-
suk Sodankyläből, és környékéből. Házigaz-
dáink teljes mértékben bebizonyították ven-
dégszeretetüket, és azt hogy ők nagyon
komolyan veszik Révfülöppel a testvértele-
pülési  kapcsolatot. 

Jártunk az új természetvédelmi központ-
ban, sétáltunk a nemzeti parkban, láttuk a
Szentkereszténység vízesést. Megcsodáltuk a
gyönyörű havas tájat, a hó alól kikandikáló
áfonya bogyókat. Az erdei melegedőházak
mindig nyitva várják a kirándulókat, és lehe-
tőséget biztosítanak a tűzrakásra, teafőzésre.
A melegedőházban sütöttünk palacsintát, és
kolbászt szabad tűz felett. Suvanto nevű falu-
ban bemutatták az iskolamúzeumot, és köz-
ben kiderült, hogy ez a falu csodaszámba
megy, hiszen sem a háború, sem a vízi erőmű
megépítése nem okozott kárt a régi faházak-
ban. Pedig a háborúban felégették a falvakat,
és a víz felduzzasztásával 3 falu is eltűnt.  

A városban kulturális hetet tartottak.
Elvittek bennünket a Rosenfink koncertre,
bábelőadásra.

Bányásztunk ametiszt a bányában, ahová 3
km-es mocsáron átvezető pallós ösvényen
jutottunk el. Személyautóval vittek bennün-
ket az Ametiszt fürdőbe, ahol felfrissültünk a
szaunában. Sodankyläben a legbüszkébbek a
régi fa templomukra, amit büszkén mutattak
meg nekünk. Sokat segített a kommunikáció-
ban, hogy a finnek angolul, és németül is jól
beszélnek, ezért bátra kérdezhettünk a kísérő-

inktől. 2 fő magyarul is jól tudott. 
A legemlékezetesebb nap mégis az volt,

amikor a rénszarvas tanyán jártunk. Legalább
20 rénszarvas rohant felénk, hogy szakáll
zuzmóval megetessük őket. Kiderült, hogy az
agancserdőtől nem is kellett félni, és óvatosan
vették el az eleséget a rénszarvasok. 

Tartottunk magyar estet, ahol bemutattuk
Révfülöpöt. Elsősorban az iskoláról vetített
képek nyerték el a közönség tetszését.
Büszkék voltunk arra, hogy a Révfülöpi Álta-
lános Iskolában folyó sokszínű tevékenység
mennyire érdekli a finneket. Vetítettünk a
Kinizsi Néptáncegyüttes fellépéseiből, ami
szintén nagy tapsot kapott a hálás érdeklődő

közönségtől. Változatos hastánc produkció-
val tette Pál Katalin vidámabbá az estét.
Házigazdáinkat magyaros ételekkel, és ita-
lokkal kínáltuk meg a műsor után, közben az
érdeklődőknek csuhéból virágkötést tanítot-
tunk. 

November elsején csütörtökön Rovaniemi-
ben jártunk bérelt kisbusszal. Az Erdőigazga-
tóság vezetője vezetett végig bennünket a 3
emeletes fából készült irodán. A földszinten
lévő kiállítás minden darabját kipróbáltuk, és
együtt játszottunk a fenntarthatósággal kap-
csolatos szemléltető dolgokkal. A városi
könyvtárban magyar könyveket találtunk pl:
Benedek Elektől. Az evangélikus templom-
ban magyarnyelvű tájékoztató füzetet kap-
tunk. A legérdekesebb program délután várt
ránk: az északi sarkkörön a Mikulásnál ottani
nevén Joulupukkinál jártunk. A Mikuláshoz
vezető út nagyon különleges: Fából készült
utazásra alkalmas kosárból kilépve ropogó
jégtáblán, majd lávafolyón átkelve értünk a
mikuláshoz, ahol az időt megállító órája
ketyegett. Készült egy közös kép rólunk és a
lappföldi Mikulásról.

Pénteken 200 km-t utaztunk Inariba: „Hol
van Szápmiország” koncertre. Ami meglepe-

tés volt számunkra, hogy a koncert alatt vetí-
tett képeket Dr. Tímár József készítette. Hát
ilyen kicsi a világ, és mi magyarok bizony
mindenhol ott vagyunk. 

Szombaton délelőtt finom karácsonyi süte-
ményeket sütöttünk az Ala házikóban.
Délután fergeteges előadásra vittek bennün-
ket a Sodankylä Big Band 30. évfordulója
alkalmából tartott koncertre. 

Hiába szerettünk volna még többet marad-
ni kedves vendéglátóinkkal, de sajnos elérke-
zett a búcsúvacsora az Ala házikóban. Kará-
csonyi hangulatot teremtettek finn vendéglá-
tóink. Közösen énekeltünk finn karácsonyi
dalokat. Még a Mikulás is megérkezett hoz-
zánk, és ajándékokat osztott nekünk, a ma-
gyar vendégeknek. Az önkormányzattól is
kaptunk egy ajándékcsomagot, ami Sodan-
kylät bemutató könyvet, cd-t, és apróbb aján-
dékokat rejtett. 

A száláshoz menet még fakutya-versenyez-
tek a fiatalabbak, és a gyönyörű hóesésben jót
hógolyóztunk. 

Vendéglátóink nemcsak hazájukat mutatták
meg, de a jellegzetes finn ételeket is megkós-
toltuk. Ettünk jávorszarvas levest, rénszarvas
pörköltet, lazac levest, rénszarvas sonkát, áfo-
nya kását, és finom süteményeket. Mindig
másik család hívott meg bennünket ebédre, és
minden nap többen is kísértek bennünket
ügyelve arra, hogy jól érezzük magunkat.  

Mind a hatan köszönettel tartozunk finn
barátainknak a felejthetetlen napokért, ven-
dégszeretetükért. Megtanítottak arra, hogy a
saját nyelvünket megőrizve, más nyelveket is
érdemes tanulni, hiszen csak így lehet jó
barátságokat kialakítani, jobban megismerni
más kultúrákat. Pálné Rácz Rita

Páratlan élmények Sodankyläben, testvértelepülésünkön

Fotó: Pálné

Fotó: Pálné

Fotó: Pálné
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A Gázló Környezet- és Természetvédő
Egyesület – az önként vállalt közhasznú
tevékenységre fordítható szabadidő függ-
vényében – 5-10 településen élő tagjainak
aktív közreműködésével a közelmúltban,
illetve az év hátra lévő részében az alábbi
eseményekkel tett, illetve kíván eleget tenni
közhasznú tevékenységének.

2012. november 3-án negyven főt megha-
ladó létszámmal túráztunk Monoszló környé-
kén. Simon György tagtársunk (erdész, a
helyi település polgármestere, a közeli erdei
iskola egyik oszlopos tagja) de elsősorban
kiváló barátunk vezetésével lehetett egy
élménydús program részese  az arra vállalko-
zó bakancsos turista. A csodálatos programot
ismeretrögzítő tudáspróbával zártuk. A leg-
jobbakat  közel 20.000.-Ft értékben termé-
szetismereti szakkönyvekkel, határozókkal
jutalmaztuk.

2012. november 17-én a zegernye idő elle-
nére majd harminc  fő gondolta úgy, hogy a
kirándulások mellett az egyesület aktív ter-
mészetvédelmi akciójában is részt vesz. A
„Tegyünk a minőségi turizmusért” progra-
munk célja idén immár második alkalommal
a Kornyi-tóval átellenben lévő cser böhönc
környéki rétjének cserjementesítése volt. A
jól hangzó –és hasznos- élőhely rekonstrukci-
ós tevékenység mellett megvalósult az, ami
ma oly fájón hiányzik sokaknak… Az együtt-
lét öröme, a közös cél érdekében összefogás-
sal, jókedvvel végzett tevékenység! Miénk itt
a tér mert mi nőttünk itt fel…. valljuk vala-

mennyien az LGT halhatatlan sorait. Tettünk-
vettünk, majd a kővágóőrsi gyepen szentbék-
kállai barátunk kiváló gombás csülökpörkölt-
jét fogyasztotta a megfáradt helyiek, köves-
káliak, révfülöpiek, szepezdiek, szentbékkál-
laiak, zánkaik  egymással közösséget alkotó
csapata. Köszönjük a Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park Igazgatóság patronálását.

December 11-én járt a „Gázló Mikulás” a
révfülöpi és a zánkai általános iskolában. Elő-
adással egybekötött programokon beszélget-
tünk a nebulókkal. S a végén nem maradt el a
vetélkedő győzteseinek azon dicsősége mely
a két iskolát összességében 100.000 Ft-ot
meghaladó értékű környezeti, természeti érté-
keinket bemutató taneszközökkel gazdagítot-
ta. Három szép, „állatos-növényes” képes
könyvet helyezhet el egyesületünk az óvoda
karácsonyfája alá is 10.000 Ft értékben.

Tisztelettel köszönjük  az idei támogatást
Balatonszepezd, Révfülöp településeknek,
valamint a jövedelemadójuk 1%-át felaján-
lóknak.

Immár hagyományosan örömmel veszünk
részt a Révfülöpi Horgászegyesülettel közö-
sen az  ötödik „Mindenki Karácsonya” ren-
dezvényen. 

December 29-én kerül sor évzáró
„Erzsébet túránkra”. Találkozó 9 órakor az
IKSZT épülete előtt. Útvonal: Ecséri-rom-
Vörös-domb-Ördög-szikla-Küszöb-orra-
Nyálas-tó-Révfülöp.  

Településére büszke polgárként egyesüle-
tünk valamennyi tagja nevében Boldog
Ünnepeket kívánok! Vókó László   

Alkotó közösség...

Fotó: Sári

Fotó: Vókóné

Fotó: Kalmár

November 17-én újra megrendezésre
került iskolánkban a régen Katalin bál
névre hallgató, de egy ideje már a „Suli-
buli” nevet viselő iskolai bál a Szülői
Munkaközösség és a Révfülöpi Általános
Iskoláért Alapítvány szervezésében. 

A névváltoztatás azért történt, mert egy
kicsit más jelleget kapott a rendezvény. Nincs
báli ruha, de van egyszerű, mindenki számá-
ra könnyen megoldható, mégis csinos ünnepi
öltözet. Így sokkal több szülő van jelen, hogy
jól érezzük együtt magunkat saját gyermeke-
inkért. Hiszen a gyerekek kötnek össze min-
ket, s így kell, hogy jobban megismerjük egy-
mást, egy kicsit felhőtlenebb, kötetlenebb,
minden szigor alól felmentett hangulatban,
amikor vidámak vagyunk, van idő a beszél-
getésre, megismerjük egymást a másik olda-
láról is, és ez nagyon jó így.

Az együttlét színvonalát emelték a táncos
lábú hölgyek, a közösen megoldott játékos,
mókás, vidám feladatok és az éjfélkor kezdő-
dő fergeteges táncház. S hogy mindezt jól bír-
juk, be-be látogattunk az ebédlőbe, az általunk
hozott finomságokhoz, édességekhez és a jól
működő büféhez. A jókedv egészen hajnali 4
óráig tartott, addig bírták az utolsó táncolók.

A bál bevételét gyermekeink szabadidejé-
nek hasznos eltöltéséhez szükséges eszkö-
zökre, a tehetséges tanulók versenyzéséhez
szükséges anyagi forrás megteremtésére,
valamint a Szülői Munkaközösség hagyomá-
nyos rendezvényeire (társadalmi munka,
Családi sport- és egészségnap, udvari játékok
felújítása) fordítjuk. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazon szülőknek, vállalkozóknak, akik
tombolatárgyakkal, illetve egyéb segítségük-
kel hozzájárultak gyermekeink életének,
körülményeinek jobbá tételéhez. Különösen
azon vállalkozók támogatását köszönjük,
akiknek gyermekei már nem járnak ide, de
mégis úgy érezték, hogy az iskola, mint a
község lelke, közös érdekünk. Hiszen az ide
járó gyermekek kapcsolnak össze minket
más szülőkkel, más településekkel.

Szeretnénk, ha a jövőben még több szülő
érezné ezt a felelősséget! Mert igen, az isko-
la mindannyiunk közös felelőssége. Tegyük
félre a minket támadó érdektelenséget, harag
és egyéb rossz érzések sokaságát, mert ez
sosem visz előre minket, csak tovább gerjesz-
ti a rosszat, és lassan azt vesszük észre, hogy
egyedül maradunk. Nézzünk mindig előre,
akarjunk segíteni a másikon (akár egy jó szó-
val vagy gondolattal is lehet), és szeressünk
egy közösséghez tartozni, annak életében
örömmel részt venni. Török Péterné

Suli bál
gyermekeinkért...

A karácsony előtti négy hét az advent,
vagyis a várakozás ideje. Ezt az időszakot
felölelő múzeumi foglalkozáson vettek
részt december 12-én iskolánk 2. és 3. osz-
tályos tanulói a veszprémi Laczkó Dezső
Múzeum szervezésében, Kákonyi Anna
vezetésével. 

A kalandozást egy igazi, régi kalendárium
lapozgatásával kezdték a gyerekek, amelyben
megkeresték az adventi és a karácsonyi idő-
szak fontosabb napjait. Ezekhez a jeles
napokhoz a paraszti közösségekben szoká-
sok, hiedelmek fűződtek, amelyeket egy

munkafüzet és a hozzá tartozó múzeumi
műtárgyak segítségével ismerhettek meg a
tanulók. Találkozhattak különböző népi hasz-
nálati tárgyakkal, zajkeltő eszközökkel, meg-
tudhatták, mi az a pénzvasaló, milyen a Luca
széke, hányféle fából készül, milyen hiede-
lem fűződik hozzá, mi az a Tamás - napi ala-
koskodás. A régen feledésbe merült szokások
elevenedtek meg ebben az órában, ezzel is
közelebb hozva a gyerekekhez az elfeledett
hagyományokat és ünnepélyesebbé téve a
karácsony előtti várakozást.

Kissné Hajdu Gabriella

Kalendáriumi kalandozások
Karácsonyi ünnepkör
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A Gázló Környezet- és Természetvédő
Egyesület Mikulása december 11-én érke-
zett meg a Révfülöpi Általános Iskolába.  

Vókó László a diákoknak „Miénk itt a tér”
címmel tartalmas, és látványos előadást tar-
tott a Balaton-felvidék természeti értékeiről.
Környezetünk nevezetességeit, növényeit és
állatait, természeti értékeit mutatta be szebb-
nél szebb képek segítségével. A vetítés azért

volt rendkívüli, mert Vókó László a gyereke-
ket végig bevonta előadásába, rákérdezett az
elhangzottakra, és bebizonyosodott, hogy a
korábbi előadásokon elhangzottakra is jól
emlékeznek a tanulók.

Hamarosan következett a tudáspróba, ahol
az iskolások bebizonyíthatták, hogy mennyi-
re figyeltek a beszámolóra. 7 csoport vetélke-
dett egymással a totó kitöltésében. Nagy
büszkeségünkre az első helyezett a 4. osztály
csapata lett, amihez szívől gratulálunk nekik.
A 6. éve működő GÁZLÓ egyesülettől érté-
kes könyveket kaptak jutalmul a vetélkedő
csapatok. Ezek a könyvek az iskola könyvtá-
rát gazdagítják, és bárki számára megtekint-
hetők. A könyveket nagyon jól tudjuk hasz-
nosítani, hiszen nagymértékben segítik a
tanulók eredményes felkészülését a verse-
nyekre.

Köszönjük a GÁZLÓ Egyesületnek, vala-
mint Vókó Lászlónak az interaktív előadást, a
sok érdekes ismeretet, és a rendkívül értékes
könyveket. Pálné Rácz Rita

Felnőtté lett unokáim óvódás- kisiskolás
korában ismerhettük meg a Balaton téli
arcát. A nyári szünetben önfeledt lubicko-
lásaik közben találgatták, „milyen lehet
Révfülöpön a karácsony, illetve a szilvesz-
ter.”  

Akkor határoztuk el, hogy erre mi is bizony
kíváncsiak lévén, a legközelebbi téli szünet-
ben meg szeretnénk tudni. Mintha a termé-
szet meghallotta volna titkos sóhajtásunkat:
„bárcsak lenne nagy hó, hogy megvalósul-
hasson az unokák kívánsága”, - akkora hó
borította a tájat, hogy még a telekre bejutás is
körülményesnek látszott. A közel fél méteres
hó bizony jól bezárta a kaput. A kerítésen
átmászva jutottunk hólapáthoz. Ha nehezen
is, de belül voltunk a telken. 

Az első élmény az volt, hogy a csillogó
napsugár a szűz hótakarón táncot járva
„Tündérország” ígéretét varázsolta a tájra. A
gyerekek lelkendezése, hógolyózása közben
jutott eszembe gyermekkori élményem, amit
azonnal elmeséltem, hogy rögtön kipróbál-
hassák, mielőtt az egész kertben földúlnák az
érintetlen hódunnát. Ajánlatom felkeltette
kíváncsiságukat, és azonnal megvalósították.
Mindkét gyerek oldalra kinyújtott karral
hanyatt dobta magát a fényes hótakarón,
majd óvatosan fölkelve, hogy érintetlen
maradjon az emberformájú mélyedés, csak-
hamar fekvő hóemberek borították az egész
kertet. Később apjuk segítségével a telek
közepére álló hóembert ügyeskedtek. A tus-
kósra kopott kerti seprő, a kiszuperált egyfü-
lűvé amortizálódott, lyukas fazék, a répa orr,
a vadgesztenye szem, a mosolygósra görbített
száj jó kiegészítőknek bizonyultak. A szük-
ségmegoldásoktól olyan mulatságos figura
sikeredett, hogy ahányszor csak ránéztünk,
jókedvünk kerekedett. 

Amíg ők élvezték ezeket a mulatságokat,
mi megpróbáltunk elfogadható körülménye-
ket teremteni a nyári lakban, abban a kihűlt
lakásban, ahogy csak lehetséges. Mert csak
egy szieszta gázkályhánk „ontotta” maga
körül egyméteres körzetben a meleget, min-
den fekhelyet és ágyneműt összehordtunk a
nappaliba. 

A gyerekek fáradhatatlanok. Alig lehetett
beterelni őket az étkezéshez, annyira élvez-
ték ezeket a játékokat. A délutáni szánkózás
ígéretében bízva hamar megebédeltek.
Néhány autó elhaladása után a Béke utca
kitűnő szánkópályának bizonyult. A kicsi
csúszni szeretett lefelé, fölmászni nem.
Mindig fölhúzatta magát. A sötétedés vetette
haza őket. Szilveszter lévén, szüleikkel lesé-
táltak este a befagyott tóra. A legnagyobb
élményt ott kapták a téli Balatontól. Fiatal
párok gyerekeikkel korcsolyáztak, csúszkál-
tak, hógolyóztak, hóembert építettek, faku-
tyáztak a havas jégen. A csárdában meleg
vacsorát és forral bort lehetett kapni. Ilyen
időtöltés mellett gyorsabban jár az óramuta-
tó, így hamar eljött az éjfél. A jégen bontott
gyerekpezsgők pukkanása, csillagszórók
ragyogása, mécsesek, zseblámpák pislogása
a sötétben, az emberek jókedve, az egymás-
nak kívánt „boldog újévet” ünneppé vará-
zsolta az ottlévők szilveszter éjszakáját. A
két gyerek még aludni sem tudott az élmé-
nyek súlyától, napok múlva is mesélték –
már otthon – a téli mulatságokat.

Életre szólóak az akkor és ott átélt történe-
tek, még akkor is, ha a hétvégi ház csak nyári
élmények átéléséhez készült. Kis erőfeszíté-
seink azonban lehetővé tették, hogy minden
nehézség ellenére is megismerhessék az uno-
kák a téli Balaton arcát és ajándékait.

P. Tófeji Valéria

Iskolánkban járt a „GÁZLÓ” Mikulás!

Téli mulatságok a Balatonon

A 2. és 3. osztályos fiúk és lányok decem-
ber 6-án Badacsonytomajon vettek részt a
Tatay Sándor Általános Iskola által rende-
zett szivacskézilabda Mikulás Kupán. 

A versenyen Révfülöp, Badacsonytomaj és
Tapolca Batsányi Tagintézmény hasonló 
korú tanulói versenyeztek. Leány csapatunk
(Sarkanti Virág, Molnár Dóra, Tóth Ivett,
Smidhoffer Adrienn, Juhász Judit) Bada-
csonytomajt 19:9-re, a tapolcai csapatot 7:2-
re verte meg. 

Fiú csapatunk (Sifter Botond, Bakos
Balázs, Csombó Raul, Sárvári Márk, Dencs
Nándor) Badacsonytomajt 19:13-ra legyőzte,
míg a tapolcai csapattól 19:12-re kikapott.
Így a verseny eredményhirdetésekor a lányok
aranyéremnek, míg a fiúk ezüstéremnek örül-
hettek. A lányok és fiúk összesített eredmé-
nyében ezzel a két megszerzett helyjel elhó-
dítottuk a Mikulás kupát. A különdíjazásnál
nagy örömünkre a lányok között legjobb játé-
kosnak járó különdíjat Sarkanti Virág, míg a
fiúknál a gólkirályi címet Bakos Balázs
kapta. 

A csapatok felkészítésében nagy szerepet
vállalt Berecz Nikoletta, a Tapolca VSE Női
kézilabda csapat tagja. Gratulálunk az ered-
ményekhez. Németh László

P. Tófeji Valéria
Karácsony

Leejtette lombruháját a szép ősz,
hideg fényben fürdenek a csillagok.

A hódunnás fenyőrakéták jelzik:
ma velünk lesznek az égi angyalok.

Valósággá fagyott a múló idő.
Nagyra nő ma fáradt lelkünkben a csend.

Jégbilincsben gyöngyöznek a tar ágak,
koldusmagányunk szeretetért eseng.

Ebben a nagy virtuális sivatagban
bölcsült ifjúságunk üzen mára:

Kibír az ember múltat és bősz jelent,
csak a puszta lét is örömök forrása.

Pilléző pelyhek pihenni szállanak,
s mi kapaszkodunk az Isten tenyerén.
A dolgunk csak egy: Igazabbá lenni!

Hogy miénk legyen a százarcú remény.

Mikulás Kupa,
Szivacskézilabda

torna

Fotó: Iskola

Fotó: Varga
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Üvegcsodák

November 19-én a nagycsoportosok ismer-
kedhettek az üvegfúvás rejtelmeivel.
Megnézhették a hatalmas kemencéket, és a
vállalkozó kedvűek ki is próbálhatták az
üvegfúvást.

Köszönet Pattantyús Misi szüleinek, hogy
új ismereteket szerezhettek gyermekeink.

Kis madarászok

"Madarász ovi" második programján terepi
foglalkozáson vettek részt a gyerekek.
Hallottak a madárgyűrűzésről, megfigyelhet-
tek  madárbefogást, a Széncinege simogatása
nagy élmény volt számukra.

A fogápolás fontossága
A védő néni a fogápolás fontosságáról

beszélgetett a gyerekekkel és gyakorolták  is
a helyes fogmosást. Tavasszal a fogorvos
néni reméljük csak jó és egészséges fogu gye-
rekeket fog találni óvodásaink között a fogá-
szati napon.

Ovisok a suliban

Óvodánk nagycsoportosai az elsőosztá-
lyosokkal közös népi játékos foglalkozáson
vettek részt az iskolában. Nagy öröm volt
látni, hogy milyen ügyesek volt óvodásaink,
de a nagycsoportosok is kitettek magukért,
hiszen bátran bekapcsolódtak a játékokba, és

döntetlen eredményt értek el a labda dobó
versenyben. Köszönjük Bánpataki Ágnes
tanító néninek a vidám, élménydús délelőttöt.

Tavasszal újra találkozunk, addig is jó
tanulást kívánunk.

Adventi készülődés

Nagyon várjuk már az év egyik legszebb,
legmeghittebb ünnepét a karácsonyt.

Mindkét csoport elkészítette az adventi,
várakozás koszorúját.

Közös gyertyagyújtás minden héten, és egy
kis ajándék minden nap egy-egy gyermeknek
az ünnepig. Egyre nagyobb  izgalommal
készülődünk, hangolódunk az ünnepre, kívül-
belül szépül óvodánk.                     Óvó nénik

Mikulás és Jézuska segítői

Óvodás korú gyermekek szüleiként no-
vember 21-én délutánra kedves meghívást
kaptunk az óvó néniktől, akik immár hagyo-
mányosan egy kellemes együttlétre invitálták
a segítőkész és ügyes kezű anyukákat. 

És mivel sokan érezték magukra nézve
találónak eme jelzőket, szép számmal össze is
sereglettünk, hogy közösen, vidám beszélge-
tések közepette készítsük el a gyermekeink-
nek szánt Mikulás és karácsonyi ajándékokat.
Mert bizony a jó öreg fehér szakállúnak is
elkél néha napján a segítség! A teázás és üdí-
tőzés közben aztán szép sorjában el is készül-
tek a remekművek, felsorakozott az angyal-
kák és rénszarvasok serege, hogy majd nagy-
nagy örömet szerezzenek az apróságoknak.
Reméljük, a szorgos kezű anyukák szeretetét
elrepítik minden kisgyermek otthonába, hogy
velük együtt legyen igazán meghitt és szere-
tetteljes az ünnep. Békés, boldog ünnepeket
kívánunk minden kicsinek és nagynak!

Újváriné dr. Handó Melinda

Óvodai Programok
Iskolánkat az elmúlt évek nagy sikerei
után az idén Szegi Mátyás és Bárány
Bálint képviselte a Badacsonytomajon
december 14-én megrendezett asztalitenisz
körzeti döntőn. 

A fiúk a 4-es csoportokban történő sorsolás
után csoportgyőztesként kerültek a 3-as dön-
tőbe, ahol mindketten megverték a tapolcai
Bárdos iskola versenyzőjét, így kettőjük
között dőlt el, hogy ki lesz a körzeti bajnok.

A döntő összecsapáson Matyi 3:1-es szett
arányban jobbnak bizonyult Bálintnál. Az
eredményhirdetésnél Szegi Mátyás nyakába
aranyérem, míg Bárány Bálint nyakába
ezüstérem került. Gratulálunk a fiúknak, és
sok sikert kívánunk a megyei döntőre.

Németh László

Körzeti döntő

Sürgősségi ügyelet!

Fotó: Vókóné

Fotó: Vókóné:

Fotó: Vókóné:

Fotó: Vókóné:

Fotó: Varga

Fotó: Vókóné: Az Országos Mentőszolgálat és a Ta-
polcai Kórház Nonprofit Kft. – mint a
Tapolcai Kistérség Sürgősségi ügyelet
működtetője – a sürgősségi betegellátás
hatékonyságának fokozása, a párhuzamos
hívások számának csökkentése, valamint
az azonnali elérhetőség biztonságának
javítása érdekében közös diszpécser szol-
gálatot működtet.
Ügyeleti hívószám: 88/412 104
Mentőszolgálat/mentési hívószám: 104

Bejelentéskor a mentésirányítás egysé-
ges kérdezési és szakmai elvek figyelembe
vételével dönt a riasztandó sürgősségi egy-
ségről (kivonuló ügyeleti szolgálat, kie-
melt mentőegység, eset kocsi, rohamko-
csi). A szolgálatirányító a rendelkezésre
álló információk alapján a beteg feltalálá-
si helyéhez legközelebbi és a legfelkészül-
tebb egységet küldi a beteg segítségére.

Amennyiben a bejelentéskor egészség-
ügyi tanácsadásra van szüksége, az irányí-
tás ebben is a segélyhívó rendelkezésére áll.

A bejelentőnek, amennyiben panaszai
megengedik, az irányítás felajánlja az
ügyeleti ambulancia felkeresését. Az ügye-
leti körzethatárokon belül működő ügye-
leti ambulanciák (felnőttek és gyermekek
számára) igénybe vehetők az alábbi cí-
men: Tapolca, Ady Endre u. 1-3., a Kór-
ház területén.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a sürgős-
ségi ügyelet csak a valóban sürgős, halasztást
nem tűrő esetek ellátására szervezett és nem
meghosszabbított orvosi rendelés!
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Áldott kegyelem teljes Ka-
rácsonyi Ünnepeket és Bol-
dog Új Évet kíván szeretet-
tel a Révfülöpi Képek min-
den olvasójának a Keresz-
tény Értelmiségiek Szövet-
sége Révfülöpi Csoportja!

ADY ENDRE
KARÁCSONY

I.
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

II.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
- Úgy mint régen -
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna mindent, mindent
Elfeledni,

De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

III.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
És a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra...

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: konyv-
tar@revfulop.hu; Tel: 06-87/563-080
Értesítem Önöket, hogy a Könyvtár szabadság miatt 2012. decem-
ber 21-től 2013. január 2-ig zárva tart!
Mindenkinek Kellemes Ünnepeket kívánunk!

Kedves Könyvtárlátogatók!

December 29-én kerül sor évzáró „Erzsébet túránkra”. Találkozó
9 órakor az IKSZT épülete előtt. Útvonal: Ecséri-rom-Vörös
domb-Ördög-szikla-Küszöb-orra-Nyálas-tó-Révfülöp.   Vókó László

Évzáró túra Éjjeli szentmise dec. 24-én 22 órakor Sze-
pezden; Nappali szentmisék dec. 25-én 9.30-
kor Zánkán, 11 órakor Révfülöpön, 15 óra-
kor Szepezden.      Csizmazia Sándor plébános

Ünnepi 
szentmisék

rendje

Vasárnap, hétfő: zárva
Kedd: 12.00-20.00
Szerda: 12.00-18.00
Csütörtök: 12.00.18.00
Péntek: 12.00-20.00
Szombat: 12.00-18.00
Minden hónap utolsó péntek:
13.00-21.00

Az IKSZT épület helyiségei – a
fent jelzett időpontokban – elő-
zetes bejelentkezés alapján ve-
hetők igénybe.
Bejelentkezés: 06-30-471-461-4
Az IKSZT 2012. december
20-tól 2013. január 2-ig zár-
va tart!

IKSZT nyitva tartás 

„Az ige testté lett, közöttünk lakott és
láttuk az ő dicsőségét”

János Evangéliuma 1. fejezet 14.


