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Megalakult március 11-én az új révfülöpi
Képviselő-testület. A február 24-én megválasztott képviselők és a polgármester az általános iskola aulájában tartották meg alakuló ülésüket, amelyen megválasztották Török Pétert alpolgármesternek, Eitner Józsefet, Szegi Jánost pedig bizottsági elnöknek.
Páhi Magdolna, a választási bizottság elnöke ismertette a szavazás eredményét,
majd a képviselők és a polgármester letették esküjüket, átvették a megbízóleveleket.
Kondor Géza polgármester ezt követően
ismertette programját, kihangsúlyozva,
hogy az az összes képviselő elképzeléséből
kialakított, összegyúrt, konszenzuson alapuló konkrét intézkedéseket tartalmazza.
Tisztelt Révfülöpiek, nyaralótulajdonosok, Révfülöp sorsáért aggódó polgárok –
mondta Kondor Géza polgármester. Min-

denekelőtt megköszönöm a megtisztelő
bizalmukat, hogy ebben a könnyűnek nem
mondható helyzetben rám bízták a településünk kormányrúdját, megelőlegezve a
bizalmat, hogy a mellém választott képviselő urakkal tehessünk Révfülöpért. Azzal,
hogy az előző testületből 4-en itt lehetünk,
jelezték, hogy az eddigi irány sem volt teljesen rossz, de az újonnan beválasztott
képviselőkkel kifejezték az igényt a frissítésre, lehetőséget adva a fiatalos, kreatív
dinamika ötvözésére a meglévő tapasztalt
tagok rutinjával, megfontoltságával.
Képviselőtársunk bemutatkozó anyagában írta: „a választók bölcsességére van
bízva, hogy milyen úton megy tovább a
kommunikáció. Már amennyire bölcsnek
lehet lenni a mostani helyzetben.
Folytatás a 3. oldalon...

A polgármester- és egyéni listás képviselő-választás szavazóköri eredménye
A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 1052
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma: 0
A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor: 1052
Szavazóként megjelent választópolgárok
száma: 604
Visszautasítottak száma: 3
Az urnában lévő szavazólapok száma: 602
Eltérés a szavazóként megjelentek számától: - 2
Érvénytelen szavazólapok száma: 8
Érvényes szavazólapok száma: 594
Érvényes szavazatok száma jelöltenként:
1. Kondor Géza független jelölt: 257
2. Miklós Tamás független jelölt: 178
3. Vida András független jelölt: 159
A választás eredménye: A megválasztott
polgármester neve: Kondor Géza
Egyéni listás képviselő-választás
Urnában lévő szavazólapok száma: 603

Eltérés a szavazóként megjelentek számától: -1
Érvénytelen szavazólapok száma: 11
Érvényes szavazólapok száma: 592
Érvényes szavazatok száma: 2687
Az érvényes szavazatok száma jelöltenként:
1. Dianovics Béla független jelölt: 185
2. Eitner József független jelölt: 323
3. Gángó István független jelölt: 224
4. Kálomista Gábor független jelölt: 276
5. Simon László független jelölt: 286
6. Szabó Sándor Pál független jelölt: 292
7. Szegi János független jelölt: 301
8. Török Péter független jelölt: 351
9. Varga Béláné független jelölt: 217
10.Vass János független jelölt: 232
Az egyéni listás megválasztott helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai:
Eitner József, Kálomista Gábor, Simon
László, Szabó Sándor Pál, Szegi János,
Török Péter.

Március 15.
A zord időjárás ellenére megtartották a
Március 15-i ünnepséget a Tóparti Galériában, ahol a Költő Visszatér című dallal és archív filmrészletekkel kezdődött a
műsor. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulója alkalmából
Kondorné Pintér Zsuzsanna köszöntötte
március 14-én a megjelenteket.
Március 15-e minden évben visszatérő
nagy nemzetei ünnepünk – mondta beszédében Eitner József képviselő – minden
ünnep annyit ér, amennyi tartalommal
meg tudjuk tölteni. Nemzeti dal, 12 pont,
márciusi ifjak által megfogalmazott követelések velejáró gondolatai ennek a szép
ünnepnek, hiszen ezek alapozták meg
annak idején azt a modern Magyarországot, amelyben ma éljük életünket. Nemzetnek felelős kormány és országgyűlés,
nemzeti bank, szabadság, nemzeti őrsereg,
mind-mind olyan intézmény, mely nélkül
egyetlen szabad állam sem létezhet. Ezek
hiánya zsarnokság, kiszolgáltatottság.
Most azonban inkább arról a hármas jelszóról szólnék – folytatta Eitner József –,
mely a 12 pont aljára volt írva, s amely a
Nagy Francia Forradalomtól kezdve a polgári átalakulás jelszava. Ezek a jelszavak
azóta sem koptak meg, ha mögéjük nézünk
láthatjuk, hogy máig ható komoly tartalmuk van. Az első gondolat a szabadság.
Nem ismerek olyan fiatalt, akinek ne ez
lenne a legfőbb kívánsága az élettől.
Folytatás a 8. oldalon...

Átalakult a Hivatal
Az újonnan alakult Képviselő-testület megtartotta első soros ülését március 25-én a
polgármesteri hivatalban. Letette esküjét
az alakuló ülésről hiányzó Kálomista
Gábor, mint képviselő és Papp Zoltán
Tamás, mint a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság külsős tagja.
Kondor Géza polgármester a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést kiegészítette a közös önkormányzati hivatallal zajlott
tárgyalásokról szóló beszámolóval. A Kővágóörsön február 26-án kezdődő egyeztetések, tárgyalások több helyszínen négy
alkalommal zajlottak, majd március 18-án
sikerült a tíz település vezetésének végleges formába öntenie a megállapodást,
amelyet a Képviselő-testületek március 21én megtartott együttes ülésükön elfogadtak. Ennek eredményeként a közös hivatal
átveszi Révfülöp mind a hét dolgozóját,
két fő pedig önkormányzati állományba
kerül. A révfülöpi hivatal jelenlegi formáját szinte teljesen megőrizve, kirendeltségként fog tovább működni.
Folytatás az 5. oldalon...
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Iskolai beíratkozás
Felhívás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba
történő beíratásra.
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a
2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: április 8-9. (hétfő, kedd) 8-18 óráig.
Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig
született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerinti illetékes vagy a választott iskola
első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor
a gyermek személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági
igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást

kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Tapolcai
Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelemről dönteni.
Tóth Mária
Tapolcai Tankerületi igazgató
A kötelező felvételt biztosító iskola a
Révfülöpi Általános Iskola, a körzetébe
tartozó települések: Ábrahámhegy, Balatonhenye, Balatonrendes, Kékkút, Köveskál, Kővágóörs, Mindszentkálla, Révfülöp, Szentbékkálla.
Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények: Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és
EGYMI.

Óvodai beíratás
Óvodai beíratás a 2013/2014. nevelési évre
Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos
Óvodába:
Révfülöp Nagyközség Polgármesteri Hivatal jegyzője tájékoztatja a község lakosságát, hogy a 2013/2014. nevelési évre a
Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos
Óvodában (Révfülöp, Óvoda köz 20.) a beíratás időpontja: április 23-26. (kedd-péntek), naponta: 10-14 óra között.
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján
történik. Az óvodába a gyermek harmadik
életévének betöltése után vehető fel.
Az óvoda a gyermek hároméves korától
a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket
is, aki a harmadik életévét a felvételétől
számított fél éven belül betölti, feltéve,
hogy minden, a településen lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, /Ábrahámhegy, Balatonrendes, Révfülöp/ illetőleg szülője dolgozik.
A felvételről az óvoda vezetője dönt az
érvényes jogszabályi előírás alapján.
Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 5.

életévét 2013. december 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába.
Az 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3)
bekezdése értelmében „A gyermek abban
az évben, amelyben az ötödik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától napi
négy órát köteles óvodai nevelésben részt
venni.”
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
– a gyermek lakcímet igazoló hatósági
igazolványa (lakcímkártya);
– a gyermek személyazonosítására alkalmas gyermek nevére kiállított személyi
azonosító, ennek hiányában a születési
anyakönyvi kivonat;
– a szülő személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolványa (amennyiben
a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő)
vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata;
– a gyermek TAJ-kártyája.
Az óvodai felvételről hozott döntés
határnapja: 2013. május. 10. a döntésről
szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda.
Tóthné Titz Éva jegyző

Járási Hivatal
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a közigazgatás átalakításának folyamatában megkezdték működésüket a járási hivatalok. Emiatt több szociális tárgyú
ügy, közgyógyellátás alanyi és normatív
jogon, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, az alap- és emelt összegű ápolási díj, az időkorúak járadéka, valamint a
hadigondozotti pénzellátás a jegyző hatásköréből az illetékes Tapolcai Járási Hivatal
hatáskörébe került át (8300 Tapolca, Hősök
tere 15., tel.: 87/511-160, fax: 87/321-721, email: hivatal@tapolca.vemkh.gov.hu).

Az Okmányirodai Osztály, a Hatósági
Osztály, valamint a Járási Gyámhivatal az
alábbiak szerint tart ügyfélfogadást:
hétfő: 12.00-17.00,
szerda-csütörtök: 8.00-16.00,
péntek: 8.00-12.00.
Annak érdekében, hogy helyben is lehessen az adott ügyeket intézni, ügysegédi
rendszer került kialakításra. Révfülöpön a
helyi hivatalban minden hétfőn 12.3016.00-ig veszi át az ügyintéző a beérkező
kérelmeket.
Benczik Zsolt hivatalvezető
2

Önkormányzati
rendeletek kihirdetése
A Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2013. február 4-i ülésén a következő rendeletet alkotta meg: A
rendelet száma: 1/2013. (II.5.) önkormányzati rendelet, tárgya: A szociális célú tűzifa
támogatás rászorultsági szabályairól és
igénylésének feltételeiről.
A Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2013. február 11- i ülésén a következő rendeleteket alkotta meg:
2/2013. (II.12.) önkormányzati rendelet:
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 2013.
évi költségvetéséről;
3/2013. (II.12.) önkormányzati rendelet:
Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának
2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.
(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról;
4/2013. (II.12.) önkormányzati rendelet:
A Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló 4/2011. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról;
5/2013. (II.12.) önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzati fenntartású konyháról
biztosított gyermekétkeztetés igénybevételéről, intézményi térítési díjának megállapításáról.
A Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2013. március 25-i ülésén a következő rendeleteket alkotta meg:
6/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet: A Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról;
7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről;
8/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet: A Révfülöp Szociális Alapszolgáltató
Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 4/2011.(III. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Az önkormányzati rendeletek a Polgármesteri Hivatalban minden érdeklődő számára rendelkezésre állnak és olvashatóak
a település honlapján (www.revfulop.hu) is.
Tóthné Titz Éva jegyző

1%
A Magyar-Finn Baráti Társaság köszönetét fejezi ki pártfogóinak, akik az előző évben adójuk 1%-ával támogatták a társaság
működését. Támogatásukra továbbra is számítunk. Kérjük Önöket, hogy a személyi
jövedelemadó 1% felajánlásával segítsék
működésünket. Adószám: 19380489-1-19
Kérjük adója 1 %-ával segítse az „Egészségünkért” Közalapítványt. Adószám:
18919271-1-19. Támogatását köszönjük.
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Választás 2013. február 24. – Révfülöp
Folytatás az 1. oldalról:
Hét mosolygós almát kell összeválogatni
egy kosárba és ügyelni, nehogy összezárva
gyorsan romoljanak, mint ahogy az a gyümölcsökre jellemző.” Úgy látom, ez a válogatás a lehető legjobban sikerült.
Most Polgármesteri programomat kell
Önökkel ismertetnem. Ezt írja elő a törvény, a napirend. Ennek az elnevezésnek
létjogosultságán már a 2010 őszi választások után eltöprengtem. Úgy gondolom,
hogy Polgármesteri program csakis az
összes képviselő elképzeléséből kialakított,
összegyúrt, konszenzuson alapuló konkrét
intézkedéseket beindító program lehet.
Örömmel mondhatom, hogy a most ismertetésre kerülő program ilyen. Együtt alkottuk, együtt valósítjuk meg.

Fotó: Herczeg

Természetesen lesznek vitáink, más elképzeléseink. De ezek viták, és nem veszekedések lesznek. Részemről a többség akaratát sajátomként elfogadom, és mindent
megteszek a döntések mielőbbi megvalósításáért. Természetesen képviselőtársaim is
így kell, hogy gondolkodjanak, erről szól a
demokráciának nevezett társasjáték.
Gazdálkodásunkat a megfontoltság,
takarékosság fogja jellemezni, az Önök és
az ide látogatók által elvárt fejlesztések
megvalósítása mellett tartalékainkat nem
hagyjuk a biztonságos szint alá apadni.
Törekedni kell arra, hogy takarékos,
költséghatékony gazdálkodással továbbra
is képesek legyünk a váratlan akadályokat
eredményesen leküzdeni. Azt a jelentős
pénztartalékot, amivel most, év elején rendelkezünk, a következő év végére lehetőség szerint vissza kell duzzasztani a jelenlegi szintre. A testületnek első feladatai
között szerepel az elfogadott költségvetés
átvizsgálása, mely megfelelő mozgásteret
hagyott számukra rangsorolni az általunk
fontosnak ítélt beruházásokat.
A legfontosabb tennivalóink:
A közös hivatallal kapcsolatos minél előnyösebb megállapodás megkötése, a helyi
kirendeltségen lehető legtöbb, lehetőleg
minden eddigi ügy intézését lehetővé téve,
törekedve a meglévő hivatali létszám megtartására. Korrekt, testvér település szintű
kapcsolat kialakítása a közös hivatalhoz
tartozó települések vezetőivel, lakosaival.
Mindent elkövetve keresni kell a megoldást megérdemelt önállóságunk visszaszer-

zése érdekében. Ennek eszköze lehet a
várossá minősítés, esetleg törvénymódosítás mielőbbi kezdeményezése.
Biztosítani kell intézményeinknek a biztonságot, hogy nyugodt körülmények között működhessenek,
Az üresen álló önkormányzati ingatlanokat, üzlethelyiségeket haladéktalanul hasznosítani kell!
A kemping év végén lejáró szerződésével
kapcsolatban mielőbb meg kell vizsgálni a
lehetőségeket, és meg kell hozni a megalapozott döntést.
A település idősebb lakóinak továbbra is
meg kell adnunk minden tőlünk telhető
segítséget, kell, hogy érezzék, nincsenek
egyedül.
Továbbra is támogatni kell a kultúrát, a
művelődést, a turizmust és a sportot.
Rendezvényeinket még sokszínűbbé kell
tenni, a legszélesebb réteg igényeit is kielégítő programokkal bővítve.
A fedett színpad, esetleg rendezvénysátor beszerzése elengedhetetlenül fontos rendezvényeink biztonságos megtartásához.
Hatékonnyá kell tenni a helyi tájékoztatást – folytatta Kondor Géza polgármester
- legyen saját rádiónk, igazi újságunk, a
község életét tartósan meghatározó döntések meghozatala előtt lakossági fórumok.
Döntéseinket természetesen ezek figyelembe vételével nekünk kell meghozni, vállalva a vele járó felelősséget, kritikát.
Teljes Wifi általi internet lefedettséget
kell megvalósítani az egész településen, a
strandokon már a szezon kezdetére.

Fotó: Herczeg

A közbiztonság javítása érdekében minél
több helyre térfigyelő kamerákat kell telepítenünk. Életre kell keltenünk a polgárőrséget. Konkrét lépéseket kell tenni mind a
horgászcsónak kikötő, mind a vitorlás kikötő megvalósítása érdekében.
Strandjainkat tervszerűen, évről évre
tovább kell fejlesztenünk. Korszerűsíteni
kell sportlétesítményeinket. Az elindított
közvilágítás fejlesztési programot fel kell
gyorsítani. A településfejlesztési koncepciót végig kell vinni, a legteljesebb társadalmi
konszenzusra támaszkodva. Fejlesztéseknél a már elkészült, kifizetett tervek alkalmazhatóságát meg kell vizsgálni.
Az önkormányzat számára hátrányos
szerződéseket – törvényes úton – módosítani kell, garantálva az esélyegyenlőséget.
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Fejlesztéseink, beruházásaink kivitelezőinek lehetőség szerint a helyi szakemberek
közül kell kikerülnie. Ösztönözni kell a
Révfülöpön működő vállalkozókat a helyi
munkaerő foglalkoztatására.
A közmunka program adta lehetőséget
maximálisan ki kell használni, tudatosítva,
hogy a követelmény a közmunkással szemben sem kisebb, mint az éves foglalkoztatású munkatársaknál.

Fotó: Herczeg

Képzéssel, előadásokkal fel kell készíteni
a tartósan munkanélkülieket az önmenedzselésre, hogy akkor is talpon tudjanak maradni, ha az államnak és az önkormányzatoknak még tovább szűkülnének lehetőségei.
Munkahelyeket kell teremtenünk, megőriznünk, támogatnunk Révfülöpieknek,
de ez a munkahelyteremtés értékteremtő,
hatékony kell, hogy legyen. Bízom benne,
hogy az előttünk álló másfél évben a felsorolt terveink nagy része megvalósul.
Biztosíthatom, biztosíthatjuk Önöket, ha a
fentiekben felsorolt feladatokkal végeznénk, akkor sem ülünk majd tétlenül. De
hogy ne vesszen el a lényeg a rengeteg ötlet
között, - mert higgyék el, az van bőven,
tette hozzá befejezésül a polgármester egyelőre kérem, hogy programunk elfogadásával és támogatásával adják meg a lehetőséget munkánk megkezdéséhez.
A program ismertetése után megválasztották az Oktatási, Szociális és Kulturális
Bizottság elnökének Eitner Józsefet, Szabó
Sándor Pált és Kovács Pétert pedig tagjainak. A Gazdasági, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottságot Szegi János vezeti,
míg tagjaivá: Kálomista Gábor, Simon
László képviselőket, valamint Herczeg
Balogh Ildikót és Papp Zoltánt választották. A Képviselő-testületi tagokkal egyeztetve, a polgármester Török Pétert javasolta alpolgármesternek, akit titkos szavazással, minősített többséggel meg is választottak. Az ülésen döntöttek az illetményekről,
amelyet - az előző polgármester illetményével megegyezően – 367.200 Ft-ban,
költségátalányát 91.800 Ft-ban állapították
meg. Az alpolgármester illetményét ugyancsak az előző ciklusban alkalmazott mértékben 98.000 Ft-ban, költségátalányát
pedig 19.600 Ft-ban fogadták el. A polgármester felhívta a képviselők figyelmét
vagyonnyilatkozatuk megtételére, majd
bezárta az ülést.
Ky
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Lomtalanítás – április 19-20-21.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
tavaszi lomtalanítási akciót szervez. Az
ingatlanoknál feleslegessé váló lomot április 19-20-21. (péntek, szombat, vasárnap)
napokon lehet kihelyezni az alábbi, térképen is kijelölt gyűjtő helyekre:
1. Rétsarki dűlő és Ibolya utca kereszteződésénél lévő szabad terület.
2. Badacsonyi út – József Attila utca torkolatánál lévő parkoló.
3. Halász utca – Hotel Révfülöp melletti
terület.
4. Füredi út Béke utcával szemközti volt
Tüzép rakterülete.
5. A Táncsics utca és Kossuth utca
kereszteződésénél (Az IKSZT épület melletti) terület.
6. A Vincellér utca melletti Szőlőskert
lakótelep szabad területén.
7. A Szepezdi utca középső szakaszán
lévő önkormányzati terület.

A lomok elszállítására 2013. április 22-én
(hétfőn) kerül sor.
Kérjük, hogy a limlom hulladékot, ahol
lehetséges szelektáltan, anyagfajtánkként
helyezzék ki, mert ennek révén nagymértékben segíthetik munkánkat. A hatékonyabb helykihasználás érdekében a bútorokat szétszerelve szíveskedjenek kirakni.
Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor
kommunális hulladékot, építésből- bontásból származó anyagot (ajtó, ablak, szigetelőanyag, stb.), törmeléket, hulladékká vált
gumiabroncsot, kerti, valamint zöldhulladékot, akkumulátort és gyógyszereket, festékes és olajos flakonokat.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy
a lejárt szavatosságú, hulladékká vált gyógyszereket a gyógyszertárakban, a hulladékká vált gumiabroncsokat a gyártónál, kereskedőnél van lehetőség leadni.
Kérjük, hogy az elektromos, elektronikai

hulladékot (hűtőgép, háztartási gépek, tv,
rádió, híradástechnikai eszközök, számítógépek, monitorok stb.) ne helyezzék ki a
térképen kijelölt gyűjtőhelyekre. Ezeket Révfülöp Káli u. 17. szám alatt a Községgazdálkodás telephelyén a lomtalanítással
egyidőben 2013. április 19, 20, 21-én 10.0016.00 óra között díjmentesen átveszik.
Csak a sérülésmentes (megbontatlan)
elektronikai eszközök átvételére van lehetőség.
Az önkormányzat – a rendőrség és a közterület felügyelő bevonásával – a lomtalanítás helyi szabályozásnak megfelelő lebonyolítását figyelemmel kíséri.
A gyors és sikeres lomtanítási akció lebonyolítása érdekében tisztelettel kérjük az
ingatlantulajdonosokat, hogy csak a fenti
napokon és a megjelölt helyeken helyezzék
el a tájékoztatóban foglaltak szerinti hulladékot.

Tourinform Iroda Hírei
Nemzeti turisztikai adatbázis

Falinaptár

Kedves Szolgáltatók, Turisztikai Partnerek! Kérem, szánjon/szánjanak pár percet
a Magyar Turizmus Zrt. levelére, amelyben
információkat olvashat arról, miért éri meg
Önnek/Önöknek a Nemzeti Turisztikai
Adatbázisba bekerülni.
Nemzeti turisztikai adatbázis levele, letölthető PDF formátumban a honlapról
www.revfulop.hu. Az adatokat a Tourinform Iroda Révfülöp viszi fel ingyen, amenynyiben Ön kitölti a megfelelő kérdőívet.

Gyönyörű kivitelben, révfülöpi fotókkal
kapható a Révfülöp Falinaptár 2013. a
Tourinform Irodában, Csécs és Társa (100
forintos) üzletben, Szegi Sport-Horgász
boltban 1 500 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.

Akciós album
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A Révfülöp régi képes levelező-lapokon
című album akciós áron 3 500 Ft/db kapható (4 500 Ft helyett).

Akciós hűtőmágnesek
Szép kivitelezésben, fára gravírozva, révfülöpi hűtőmágnes és kulcstartó is akciós
áron kapható a Tourinform Irodában 800
Ft/db (900 Ft helyett).
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Átalakult a Hivatal
Folytatás az 1. oldalról:
Révfülöp jegyzőjét a közös hivatal, a tíz település aljegyzőként
foglalkoztatja. Az ügyfélfogadásban érintett munkatársak a kirendeltségen, a jelenlegi helyükön folytatják munkájukat, a pénzügy
két munkatársa pedig a kővágóörsi hivatalban működő pénzügyi
osztályon látja el feladatát.
A munkahelyek megmaradtak, a helyben történő ügyintézés
lehetősége úgyszintén, az új rendszer április 1-én lép életbe mondta összegzésül Kondor Géza polgármester. A témakört
lezárva megköszönte polgármester társainak együttműködését,
segítségét, külön kiemelve Horváth Dezső, Vella Zsolt, Pék László
polgármesterek konstruktív támogatását.
A március 21-i gazdasági bizottsági ülésre a Halász utcai vállalkozók benyújtották szerződésmódosítással kapcsolatos pályázatukat, amelyben vállalták a korábbinál magasabb bérleti díj megfizetését. A bizottság munkacsoportot hozott létre a szerződéstervezet vizsgálatára, kikérve jogi szakértő véleményét, így akár az áprilisi ülésre már elfogadható megállapodás kerülhet a testület elé.
A Szervezeti és Működési Szabályzatot a jogszabályi változások,
és az új testület alakulása miatt kellett felülvizsgálni, a jelentős
módosítások miatt pedig újra alkotni.
– Alaposan megvizsgáltuk a közvilágítási hálózat bővítésének
lehetőségeit – mondta Szegi János, a gazdasági bizottság elnöke. –
Javasoljuk tíz utca világításának bővítését, ami nem egyszerre fog
megtörténni, mert van, ahol csak lámpatestet kell feltenni, máshol
viszont új oszlopra, vezetékre is szükség lesz. A kivitelező által
megadott ajánlathoz képest mindkét bizottság csökkentett műszaki tartalommal javasolta elfogadni a fejlesztést, ezért a Képviselőtestület végleges döntése a következő soros ülésén várható.
Az üresen álló önkormányzati ingatlanok hasznosítása kapcsán
Dianovics Béla, a Révfülöpi Polgári kör elnöke javasolta, hogy a
bérlakások kiadásánál legyen elsődleges szempont a letelepülni
szándékozó fiatal családok segítése.
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Badacsonyi Borvidék
Borút Egyesület kérelmére a Képviselő-testület ötven-, illetve
harmincezer forintos támogatást hagyott jóvá, a Balatoni Futár
című lap kérését viszont elutasították.
A kommunális hulladék tömörítéshez szükséges hidraulikus
présgép beszerzéséről is döntöttek az utolsó napirendi pont tárgyalásánál. A három éves gép másfél millió forintba kerül, de a
hulladék tömörítésével az elszállítás költsége kb. 75 %-al csökkenthető, így már idén több mint 2 500 000 Ft költség megtakarítás várható a gép beszerzése esetén.
Az Önkormányzat 2012. évben 3 400 000 Ft összeget fordított a
közterületeken, strandokon keletkezett hulladék elszállítására. A
költségeket ezidáig jelentősen megemelte a tömörítetlen hulladékkezelés. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében bruttó 1 800
000 Ft összeget tervezett a hulladéktömörítő gép vásárlására. A költséggazdálkodás Káli úti telephelyén a gép működtetéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak.
Ky

Ügyfélfogadási rend
Ezúton tájékoztatom tisztelt ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje 2013. április 1-jétől
az alábbiak szerint alakul:
A hivatal székhelyén (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.), az Ábrahámhegyi Kirendeltségen (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.), valamint a Révfülöpi Kirendeltségen (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.): hétfő 8:00-12:00 és 13:00-15:30, szerda 8:00-12:00 és 13:00-15:30,
péntek 8:00-12:00.
A keddi és a csütörtöki napokon sem a hivatal székhelyén, sem a kirendeltségeken nem tartunk ügyfélfogadást, így kérem Önöket,
hogy e napokon mind a személyes látogatást, mind a telefon útján történő kapcsolatfelvételt mellőzni szíveskedjenek, ezzel is segítvén
a Hivatal dolgozóinak munkáját.
A jegyző ügyfélfogadási ideje: hétfő 9:00-11:00, helye: a Hivatal székhelye, kivéve: páros heteken: a Révfülöpi Kirendeltség; április 1jétől szeptember 30-áig tartó időszakban minden hónap első páratlan hetére eső hétfőjén az Ábrahámhegyi Kirendeltség.
Az aljegyző ügyfélfogadási ideje: a Hivatal székhelyén szerda 8:00-12:00, a Révfülöpi Kirendeltségen páratlan heteken hétfő 9:0011:00.
dr. Szabó Tímea jegyző
Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal • 8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.
Tel.: 87/464-017 • Fax: 87/563-013 • E-mail: jegyzo@kovagoors.hu
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XXIII. Révfülöpi Téli Esték

Herczeg Zoltán fotói

Február 18. Házigazda: dr. Németh Csaba háziorvos. Prof. dr. De Chatel Rudolf (emeritus professzor, egyetemi tanár,
Semmelweis Egyetem) előadása „Magas vérnyomás: a szív és az érrendszer betegségei” címmel

Február 19. Házigazda: Miklós Tamás polgármester. Fekete Péter független Balaton-szakértő előadása „Balaton: a lét határán” címmel

Február 20. Házigazda: Ruza József Révfülöp Nagyközség Díszpolgára. Vaskuti István (Olimpiai- világ- és Európa bajnok, a
nemzetközi és a magyar kajak-kenu szövetségek alelnöke) előadása „A magyarság és a sport szolgálatában” címmel

Február 21. Házigazda: Ruza József Révfülöp Nagyközség Díszpolgára. Kiss László (mesteredző, a magyar úszó válogatott
szövetségi kapitánya) előadása „A magyarság és a sport szolgálatában” címmel

Február 22. Házigazda: Kondor Géza önkormányzati képviselő, a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöke. Csiszár Jenő műsorvezető előadása „A szigligeti szomszéd” címmel
6
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Szín-Vonal hírek

Kedves Révfülöpiek!
Ezúton szeretném megköszönni azt a
bizalmat, melyet az időközi választásokon
személyem iránt tanúsítottak. Remélem,
meg tudok majd felelni az Önök elvárásainak és a választásuk alapján megalakuló képviselő testületnek hasznos tagjává válhatok.
Megköszönve szavazataikat kérem, hogy
véleményükkel a jövőben is segítsék munkámat.
Jó egészséget kívánva, üdvözlettel:
Török Péter

Olvasói levél

Arccal a jövő felé
Év vége felé járva az emberek számot
vetnek és kielemzik, milyen jelentős változások, sikeres eredmények tették az évet
küzdelmessé vagy éppen szerencséssé.
Számunkra ez az év a kihívások, a nagy
tettek és nehéz döntések éve volt. Ez azonban csak egy dolgot tett bizonyossá, hogy a
jövő tervezése a nehézségek legyőzése és a
pozitív, előre tekintő gondolkodás lehet a
jó cél. Gyermekeink és önmagunk jövőjének biztosítása ad erőt a kihívásokkal
szemben.
A Révfülöpi Szikvíz legfontosabb célkitűzése a kiváló minőségű szikvíz termékek
gyártása valamint a mai kor magas elvárásainak megfelelő szikvízüzem működtetése, partnereink bizalmának elnyerése és
megtartása. Ezzel egyidőben a termékek
és szolgáltatások folyamatos bővítése és
fejlesztése.
A vállalkozás megalakulása óta az egyik
legnagyobb sikerünknek tekintjük, hogy
termékünkkel a méltán híres-neves bécsi
karácsonyi vásárban öregbíthettük Révfülöp nevét. Kedves vállalkozó barátunk
igazi kuriózummal és kellemes meglepetéssel szolgált azon osztrák vásárlátogatóknak, akik még nem felejtették el, hogy évtizedekkel ezelőtt még működtek Bécsben
szikvíz-készítő üzemek.
Több pozitív visszajelzés érkezett a révfülöpi érdekeltségekkel rendelkező bécsi
nyaralótulajdonosoktól.
Ez az eredmény valamint az a sok helyi
és környékbeli vásárló, aki belénk vetette
bizalmát ösztönöz minket arra, hogy a
továbbiakban is a közösség javát és érdekeit képviselve, lehetőségeinkhez mérten
maradandó, érdekes és értékes színfoltja
legyen Révfülöpnek a vállalkozásunk.
Sikerekben, boldogságban és örömökben gazdag Békés Boldog Új Esztendőt
kíván minden régi, új és leendő vásárlójának a,
Révfülöpi Szikvíz nevében:
Tóth Gábor és Horváth Krisztina
Révfülöp, 2012. december 19.

zománcműves elődöntőre több száz pályamunka érkezett be. Az Oktatási Hivatal
által kijelölt iparművészekből álló zsűri a
nevezési munkák alapján 180 tanulót juttatott a kétnapos országos döntőbe. A döntőbe jutó tanulók egyötödét a Szín-Vonal
Alapfokú Művészeti Iskola diákjai alkotják.

Epres Virág Hajnalka alkotása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
minden évben meghirdeti az alapfokú
művészeti iskolák országos tanulmányi
versenyét. Az ide évben a több mint
háromszáz képző- és iparművészeti iskola
tanulói grafika, kerámia- és zománcműves
tudásukat vethetik össze. A kerámia- és
Péringer Martina alkotása

Az intézmény révfülöpi feladatellátási
helyéről, az általános iskolás korú gyerekek közül a beküldött alkotása alapján versenyezhet Czakó Luca, Viszt Vanessza
Vivien, Veres Luca, felkészítő tanáruk
Baranyai Tímea. A középiskolás korú fiatalok közül Epres Virág Hajnalka, Csitos
Bianka, Péringer Martina, felkészítőjük
Baranyai Zoltánné.
A grafika versenyre is több száz alkotás
érkezett be, a zsűrizésre a hónap végén
kerül sor.
A mellékelt alkotásokkal tanítványaink
zománcművészeti képalkotó tudását szeretnénk érzékeltetni.
Baranyai Zoltánné

Csitos Bianka alkotása

Sértettek jelentkezését várja a rendőrség!
Csalás vétségének megalapozott gyanúja
miatt folytat nyomozást a Tapolcai
Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya egy
68 éves férfi ellen, aki házak tetőcseréjére,
azok szigetelésére vonatkozóan több személytől is munkabér, valamint anyagköltség címén előleget vett fel, azonban a megrendelt munkát a megadott határidőig
nem végezte el, illetve az átvett előleget
sem fizette vissza.
Kérjük mindazok jelentkezését, akiket a
gyanúsított az előbb ismertetett módon
becsapott és ezzel kárt okozott nekik.

A Tapolcai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya nyomozást folytat az ellen a 37
éves férfi ellen, aki egy apróhirdetésekkel
foglakozó helyi újságban jelentette meg
álláshirdetését, mely szerint egy Salzburg
mellett található izzókat gyártó cég keres
munkatársakat.
Várjuk mindazon sértettek jelentkezését, akik 2013. március 8-án, illetve 9-én a
badacsonytördemici italboltban, valamint
a tapolcai Kolibri Ételbárban felkeresték a
csalót és a külföldi álláslehetőség reményében előleget adtak számára.

Jelentkezhetnek személyesen a Tapolcai Rendőrkapitányság 8300 Tapolca, Ady E. u. 2.
szám alatti épületében vagy telefonon, a (87) 412-322-es telefonszámon, illetve hívhatják a
107-es és 112-es ingyenes segélyhívó számok valamelyikét.

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. Tel.: 87/563-080; E-mail: revfulopikepek@revfulop.hu
Internet: www.revfulop.hu
Készült a Kölcsey Nyomdában 700 példányban; Tördelõszereksztõ: Huszák László
(Ingyenes kiadvány) Lapzárta: április 26. Szerk. biz. ülés 2013. április 30. 17 óra; Megjelenik havonta.
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Március 15.
Folytatás az 1. oldalról:
Mindnyájan szabadon akarunk döntéseket hozni, eldönteni, hogy mit tegyünk és
mit ne tegyünk. A szabadság azonban felelősséggel jár, felelősséggel mindenekelőtt
magunk iránt. Az élet egy pénzdarab: elköltheted jóra, rosszra, de csak egyszer
tartja egy olasz közmondás. Ha azonban
mi döntünk az életünkről, magunknak tartozunk felelőséggel. Ezért nagyon komoly
feladat, sokan azt tartják, hogy az ember
legfőbb tulajdonsága, amely emberré teszi
őt. Ahhoz tehát, hogy emberként élhessünk szükségünk van a szabadságra. Szabadságunk mértéke és próbája mások szabadsága. Odáig tart a mi szabadságunk,
ahol a másiké kezdődik. Ez volna a második jelszó: az egyenlőség értelme. Egyenlőség szűkebb értelemben annyit tesz, hogy
mindenkinek ugyannyi joga van. Tágabb
értelemben annyit, hogy mindenki odáig
juthasson el, ameddig a képességei elviszik.
Ne az döntse le az ember életét, hogy kik a
szülei, milyen anyagi eszközöket örökölt,
hanem a tehetsége, a szorgalma és az általa elvégzett munka. Ezt a fogalmat ma is
úgy szoktuk emlegetni: esélyegyenlőség. A
Nagy Francia Forradalom vége felé szögezte le, egy kissé talán kiábrándult forradalmár, hogy teljes egyenlőség nem létezik,
mint ahogyan teljes zsarnokság sem. Bizonyos, hogy mindenki élete, sorsa, tehetsége
más és más. Nem vagyunk egyformák, minden ember egyszeri és megismételhetetlen,
egyben azonban egyek vagyunk, mindnyájunknak fontos az életünk. Mindnyájunk
életében elérkezik a pillanat, amikor rászorulunk egymás segítségére. Ezt jelenti a
harmadik jelszó: testvériség. Összetartozunk, közünk van egymáshoz, hiszen gyökereink, vérzivataros múltunk, s a jelen nehézségei ezer szállal kötnek össze bennünket. Szépek, nemesek ezek az eszmék. Sikerül-e őket valóra váltani? A márciusi ifjak nemzedéke tett erre egy kísérletet, bátrak voltak és becsületesek mindabban,
amit elvállaltak. Mindnyájan tudjuk a történelemből, hogy nagy árat kellett fizetni érte. Petőfi és Vasvári a csatatéren vesztették
életüket, Jókainak életveszélyben kellett bujdosnia. Az ő útkeresésük nélkül azonban
mi most nem állnánk itt. Azok az eszmék,
melyekért odaadták az életüket, napjainkra
valósággá váltak és mi áldó imádság mellett mondjuk el szent neveiket. A márciusi
ifjak életükkel hitelesítették eszméiket.
Tisztelt ünneplő polgárok, hölgyeim és
uraim! A fiatalok mindig bátrak, neki tudnak vágni az új utaknak, van bátorságuk,
ott tudják hagyni az elődök által járt utat és
bele tudnak vágni egy újba. A márciusi
ifjakban azonban megvolt a felelősségtudat
is, nem irtottak ki mindent abból, ami értékes volt a régi világból. Bár mondtak kemény szavakat, március 15-én mégis vér
nélkül győzött a forradalom. Nem volt lincselés, nem volt verekedés, vagy anarchia.
Úgy gondolták, hogy a nemzetbe mindenki

beletartozik, az is, akinek jogot kell kapnia,
és az is akitől ezt meg kell kapnia. Érdemes
ezt tőlük megtanulni. Állandóan keresnünk kell a jobbik utat és ez sokszor nem
megy konfliktusok nélkül. Így van ez a közéletben is, a mai napon is, még ha a viták, a
szenvedélyek eluralkodása nem is szimpatikus sok esetben. Viszont tilos – és erre
tanítanak a márciusi ifjak is – gyávaságból
lemondani a jobbik út kereséséről. Egy pillanatra nem szabad elfelejteni, hogy nem
emberek, nem személyek ellen harcolunk,
hanem ügyekért és célokért.
Tisztelt ünneplő polgárok! – mondta
befejezésül Eitner József – Március 15-én,
a magyar nemzeti közösség ünnepnapján
legyünk egyek nemzetünk valamennyi tagjával, a világban számtalan helyen ünnepséget tartó magyarokkal. Érezzük meg,
még ha kis nemzet vagyunk is, megtart az a
nagy és erős közösség amelyhez tartozunk.
Széthúzás, gyűlölködés helyett keressük
azt, ami összeköt, ez a márciusi ifjak és
ennek a szép ünnepnek az egyik üzenete.
Reményik Sándor írja egyik versében:
Itt, / Vagy a Körös partján, / Vagy a Tátra
tövén, / A magyar pusztán, / Vagy Amerikában, / Zúgó városban, / Csöndes Őrhegyen, / Szétszórva százfele / A végtelen
világba, / Akárhol leszünk: / Mi együtt leszünk. / S egymás felé fut szíveinknek álma.
Igen, éljünk bárhol is a világban, figyeljünk nagyon egymásra, érezzük, hogy
ugyanazt akarjuk, egy húron pendülünk és
akkor merjünk nagyok lenni. Ez ennek az
ünnepnek a másik üzenete, ez a magyar
történelem titka. Százhatvanöt esztendő
telt el a sorsfordító két év óta, melynek eszméit napjainkban megvalósulni látjuk.
Nem volt tehát értelmetlen azoknak az áldozata, kik nehéz életet vállaltak magukra
értünk, kései utódokért. 1848 te csillag –
kiáltott fel Petőfi, Március 15-e azóta – úgy
elnyomatásban az előttünk járók számára,
mint számunkra, egy boldogabb kor gyermekeinek számára – olyan, mint az égen a
hajósok számára a sarkcsillag: mutatja az
utat. S ha borult is az ég, ha felhők el is takarják, azért a helyéről el nem mozdul, s mihelyt fordul a szél, újra fényesen ragyog. Bármerre is járunk, határon belül és túl, és megpillantunk egy Petőfi vagy Kossuth szobrot,
a ’48-as hősök örökmécsesét, ha csak egy
szempillantás erejéig is, gondoljunk rájuk.
Nemes Natália, Piros Laura, Sebő
Eszter, Török Teodóra és Török Julianna
szavalata után Kondorné Pintér Zsuzsanna
előadta a 12 pont születésének történetét.
A párizsi forradalom hírére 1848. március 3-án Kossuth Lajos felirati javaslatot
terjesztett az országgyűlés elé, amelyben az
ellenzék programjának sürgős törvénybe
iktatását követelte. A korábbi „sérelmi taktika” helyett az alkotmányos átalakulást, az
érdekegyesítést és a belső reformokat jelölte meg célként, a birodalom népeinek
pedig alkotmányt követelt, amelynek később fontos szerepe lett a bécsi forradalom
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kitörésében. Az alsótábla a javaslatot azonnal elfogadta és feliratban javasolta a jobbágyfelszabadítást, a közteherviselést és a
független, nemzeti kormány felállítását.
Másnap a reformer politikusokat tömörítő Ellenzéki Kör is megvitatta a felirati
javaslatot. Az alkotmányosságra és nemzeti kormányra vonatkozó részekkel egyetértettek, hiányolták azonban a sajtószabadság, az évenkénti országgyűlés és más intézmények tételes megemlítését. Március
9-én a Kör ülésén elhatározták, hogy az országgyűléshez intézendő petícióval támogatják Kossuth feliratát. Az Ellenzéki Kör
megbízásából március 12-ére – Irinyi József
megfogalmazásában – elkészült a 12 pont
első változata, amelynek tartalma jóval túlment az eredeti felirati javaslaton. Ez a változat nemcsak a később híressé vált 12
pontot, hanem egy bevezetőt is tartalmazott a kiáltvány szükségességének megindokolásáról. Eszerint egész Európa mozgásba jött és Magyarország sem ragaszkodhat idejétmúlt, elavult viszonyaihoz. Kijelentette, hogy a nemzet immáron az alkotmány teljes reformját igényli, részeredményekkel már nem elégszik meg.
Március 14-én az elégedetlen ifjúság –
Petőfi Sándor, Jókai Mór és Vasvári Pál
vezetésével – cselekvésre szánta el magát,
és a Pilvax kávéházban úgy döntött, hogy
március 15-én reggel tüntetést szervez PestBudán, és az egész városban kihirdeti a 12
pontot. Petőfi megígérte, hogy alkalmi költeményt is ír, amit maga fog 15-én elszavalni.
Március 15-én reggel, az előző napi terveknek megfelelően Petőfi, Jókai, Vasvári
és Bulyovszky Gyula tanácskozott a teendőkről. A 12 pontot is magában foglaló
proklamáció megfogalmazása után mind a
négyen a Pilvax kávéházhoz mentek, mellükön háromszínű kokárdát viselve, ahol
Petőfi elszavalta a Nemzeti dalt. Az Egyetem térre induló, időközben 3-400 fősre
duzzadt tömeghez folyamatosan csatlakoztak az emberek. Az Egyetem téren már
több ezren hallgatták az újra elszavalt
Nemzeti dalt és a proklamációt. A számban és lelkesedésében is egyre gyarapodó
tömeg – mintegy 5000 ember – Landerer és
Heckenast nyomdájához indult, hogy kinyomtassa a Nemzeti dalt és a 12 pontot,
amely összefoglalta az 1848. március 15-én
kitört pesti forradalom követeléseit.
Petőfi Sándor: Magyar vagyok című versét Latinovics Zoltán előadásában csodálhatták meg a vendégek, majd Iván Katalin,
az iskolások felkészítő tanára egyik tanítványát helyettesítve előadta Juhász Gyula:
Március idusára című versét. A megjelentek - Kovács Péter összeállításának jóvoltából - részleteket láthattak a Föltámadott a
tenger című filmdrámából, meghallgathatták a Csík zenekar előadásában Az én vagyok, aki nem jó című népdalt. Az ünnepség zárásaként megtekinthették Az 1848as forradalom képei és relikviái című dokumentumfilmet.
Ky
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Itt a farsang, áll a bál!
A lányokat olykor megszekálom
De ettől menő nem leszek már látom
Szólok nekik olykor véletlen
Erre ők odajönnek s széttépnek.

2013. február 8-án tartottuk farsangi rendezvényünket az iskolában. Az előző évektől kicsit eltérően, a földszinti zsibongó adott
helyet a mulatságnak. Sokak számára szokatlan volt, de aki
régebben itt koptatta az iskola padjait, az emlékszik rá, hogy amikor 200-250 gyerek járt az intézménybe, akkor is itt volt a helyszín. De ez nem befolyásolta a jó hangulatot, amelyhez Iván
Katalin konferálása nagyban hozzájárult.

Csak azt ne mondd, hogy kinevetsz,
hogy felléptem a nagy menőkkel én szívesen cseréltem.
A valóság az, hogy vége van a zenémnek,
nagyon jól sikerült szerintem megérte.
Miért vagyok rossz, hogy ha hiszek mesékben
A suliba megkapom, hogy tanuljak ezerrel.
Biztos, hogy egyszer engem is felfedeznek,
de én nem megyek el senkinek fejesnek.
Tök jó, hogy nekem is jutott ki a helyzetből,
Már majdnem azt hittem, hogy tudtál az iwiwről.
Angry birds, facebook van itt bizony választék
Úristen, ha ez bejön még csetelni felmennék.
Jönnek a fényképek, a gyerek megtehet bármit,
Nincsen itt semmi kontroll, hisz a facebook-ra feltehetsz bárkit,
akár a Laci bát is, hogy hol is van a küszöb engem mindig elámít.

Fotó: Iskola

A 8. osztályosok nyitótánca után felvonultak a jelmezesek. Ötletekben és humorban az idén sem volt hiány, ezt bizonyította a
nevetés és a fergeteges hangulat. Természetesen a zsűri értékelte a
jelmezeket, melynek eredményét a tombolahúzás után hirdették
ki. A végzős évfolyam záró táncként a Kabaré című musicalból
adott elő egy szenzációs produkciót. A felvonulás után a büfé farsangi fánkkal, üdítővel, szendviccsel és süti csodákkal várta vendégeit. Köszönjük minden kedves Szülőnek a tombolatárgyakat, a
süteményeket, a konyhai dolgozóknak a fánkot és szendvicseket,
a kollégáknak a díszítést és a segítséget, hiszen nélkülük nem lett
volna ilyen sikeres a rendezvény.
Csoportos jelmezesek:
I. helyezett: Gangnam Style – Tarjányi Sándor és táncosai; II.
helyezett: X-Traktor – 6. osztály; III. helyezett: Pompom lányok- 2.
osztály.
Egyéni jelmezesek:
I. helyezett: Pinokkió és zöld béka – Török Teodóra és
Annamária; II. helyezett: Törpilla – Szabó Friderika; III. helyezett: Zöld malac – Bakos Balázs.
Különdíjasok:
Zalatnai Cini – Iván Katalin; Kisegér – Gerencsér Gréta; Majka
– Balogh Gergő.
A farsang egyik szenzációs fellépője Balogh Gergő 3. osztályos
tanuló volt, aki Majka zenéjére rapp-átiratot adott elő:

Refr.
Ki az a bátor, ki engem rossznak beállít
De a tanárnő a sulibuszon rámszól, s leállít
Azóta jó vagyok és elkerülöm messze a bajt
Nehogy Ibolya Néni rám ne hozza a bajt
Nehéz volt elhinnem, hogy nincsenek hibáim
Na jó elismerem, hogy nincsenek hibáim
Na jó, elismerem, hogy voltak gyengébb dogáim
Azóta odafigyelek a kisebb-nagyobb hibákra
De ez kevés a hibátlan dogára.
Még az is lehet, hogy kirakom az ebédet,
ha sokat tanulom a ragos igéket
Rövidre zárom mindjárt én az egészet,
Visszamegyek apámhoz kőműves segédnek
Eddig se adtam fel a netet, ezután se fogom
Akkor se ha jószándékból jön 1-2 pofon
Eszem bármennyi lesz, a szorzótáblát mindig nyomom,
igérem megtanulok majd magyarul is alapfokon.
Refr.
Kissné Hajdu Gabriella

Balogh Gergő: Majka átirat – Farsang 2013.
Emlékszem még óvodába jártam ezelőtt 4 évvel
Akkor is eltörtem a ropit simán félkézzel.
De kellett 1 évtized, hogy rá tudjak jönni,
hogy ide nem fogok szívesen jönni,
úgy mint egy jótanuló kis ember,
s ezért is ki hibás, hát a rendszer.
A lényeg hétről hétre, hogy elkészüljek a leckével,
s attól, hogy fejemen szemüvegem nincsen, még lesz itt minden,
személyragok meg minden, ezt Ibolya néni üzeni, üzeni innen.
Refr.:

Kicsikét túl nagy a szám nekem
Mondja rám ezt 1-2 nagy gyerek
De nem is igaz én-én állítom
Hallgasd hát a dalom, s meglátod.

Fotó: Iskola
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Révfülöp Kiállítás 2013
A Magyar Kultúra Napja alkalmából iskolánk tanulóinak munkáiból rendezett kiállítást és hangversenyt január 18-án tartottuk. Megtisztelő és egyben felemelő, hogy
olyan iskolában dolgozhatunk, ahol tanulóink ennyi tehetséget és értéket hordoznak
magukban. A kiállítást Baranyai Zoltánné,
a Balaton-felvidéki Szín-Vonal Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Igazgatója
nyitotta meg.

Fotó: Iskola

Engedjék meg, hogy a művészetoktatási
szakértőként a Magyar Kultúra Napja alkalmából szavakkal is felhívjam mindarra a
figyelmet – mondta Baranyai Zoltánné –,
melyet most a gyerekek a kiállított képek,
tárgyak, táncok, zene-, vagy énekprodukciók
által önöknek bizonyítani fognak.
A művészeti nevelés (az ének-, zene- és
táncoktatás, a szín- és drámajáték a képzőés iparművészeti nevelés) azért fontos minden gyermek életében, mert hatékonyan
hozzájárul a szellemi és lelki tulajdonságai
gyarapításához, kialakítja a jó és szép iránti igényt, kifejleszti a gondolat és véleménynyilvánítás készségét, erősíti a kifejező és
közlő képességet, fejleszti az alkotó képességet.
Összességében megállapítható, hogy a
művészetekkel való foglalkozás: kialakítja
az észlelés és befogadás érzékenységét, fejleszti a kommunikációs készségeket, kifejleszti a kifejezés, létrehozás és teremtés
igényét, elősegíti a testileg, lelkileg egészséges, harmonikus személyiség kialakulását.
A vizuális nevelés, ezen belül a képző- és
iparművészeti oktatás: a szem, az agy és a
kéz intelligenciájára épít, azt fejleszti.
A vizuális nevelés elősegíti: a látvány
megfigyelését, befogadását, a megfigyeltek
értelmezését, hozzájárul a vizuális logika,
az elvont gondolkodás, lehetővé teszi a
mondanivaló képben, tárgyiasult formában
történő kifejezését, biztosítja az önismeret
és önállóság fejlődését.
A képző- és iparművészeti nevelés tehát

lehetővé teszi a látás kiművelését, bővítve a
képi műveltséget, a képi emlékezet.
Lehetőséget teremt a tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek
gyakorlatára, melyek nem csak a kézügyességet, technikai kompetenciákat fejleszti,
hanem kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok
vizuális eszközökkel való megjelenítésének
gyakorlatára is.
Kialakítja az esztétikum iránti igényt, az
esztétikai élményképességet, az alkotói
magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat. Fejleszti a teremtő
képzeletet, a kreativitást, az improvizációs
készséget.
Gyorsan változó világunkban pedig
ezekre a kompetenciákra elengedhetetlen
szükség van.
A képző- és iparművészeti oktatás a
vizuális kultúra ágait, műfaji sajátosságait,
a művészi kommunikáció megjelenítési
módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy a múlt és jelen értékeit megszerettesse, segítsen a tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség
kialakításában.
A művészeti nevelő-oktató munka legfontosabb értékei: a hasznosítható tudás
átadása, a közös művészeti, kulturális kódrendszer átadása, az önállóság és öntevékenység iránti igény kialakítása, nyitottság
az újra, a rugalmasság, leleményesség, a
gondolkodás, a problémamegoldás képességének kialakítása, együttműködés és
kooperációs készség, egészséges, pozitív
életszemlélet kialakítása.
A művészeti oktatás-nevelés legfőbb eszköze az alkotó munka közben végzett produktív tanulás.
Ebben a folyamatában fontos szerepet
kap az egyéni kísérlet, a tapasztalás, a megértés, az elmélyítés. Ez együttesen egy szilárd alapismeretet biztosítanak.
Intézményünk olyan pedagógiai légkört
igyekszik biztosítani, amelyben a diákok
tudnak és akarnak tanulni. Iskolaközösségünkben fontos alapelv a tanulás-centrikus, fegyelmezett, de ugyanakkor jó hangulatú, játékos iskolai légkör megteremtése, annak érdekében, hogy hozzá tudjuk
segíteni a tanulóinkat ahhoz, hogy mindazt
az értelmi és érzelmi gazdagságot, ami bennük van – de szavakkal ki nem fejezhető –,
képek, tárgyak segítségével tárják elénk.
Engedjék meg, hogy mindezt a már megszokott rendhagyó tárlatvezetéssel igazoljam.
A tárlatvezetés után a tanulók hangszeres zenéi ejtették ámulatba a közönséget.
Gyerekek ! Köszönjük, hogy értékes és színes perceket szereztetek nekünk ebben a
téli, borongós időben. Köszönjük a felkészítő tanároknak a segítséget! Szeretnénk
jövőre is ennyi csodát látni és hallani!
Hajdu Gabriella
10

Országismereti és
nyelvi verseny
A Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány az idei tanévben 5. alkalommal
szervezte meg a Kenguru Nyelvi és Országismereti Versenyt. Ez a verseny a diákok nyelvi felkészültségét és a célnyelv
által determinált ország szokásrendszerének ismeretét méri, s egyben lehetőséget
nyújt az Európai Unió tagállamairól való
ismeretek bővítésére is.
Iskolánkból 5 diák mérte össze nyelvi és
országismereti tudását az ország legjobbjaival. A nyelvtanra épülő feladatok mellett inkább az adott ország történelme,
földrajza, idegenforgalma, a tudomány és
a sport témakörei voltak túlsúlyban. A feladatok nehézségét még az is fokozta, hogy
ebben a versenyben a hibás megoldásokért külön pontlevonás is járt.
Angol nyelvből 2. kategóriában a megyei
139 fős mezőnyből Szegi Mátyás (8.o.) 2.
helyezést, Horváth Fanni (7.o.) 3. helyezést
és Németh Bence (5.o.) 1. kategóriában 8.
helyezést ért el. Országos szinten 936 versenyző közül Matyi 98,75 ponttal 26.,
Fanni 83,75 ponttal 29., és Bence a 785
indulóból 42,5 ponttal a 201. helyet szerezte meg.

Fotó: Iskola

Német nyelvből 2. kategóriában Réti
Kincső (8.o.) a megyei 95 indulóból 1.
helyezést, Szász Klaudia(8.o.) 9. helyezést
ért el. Országos viszonylatban a 403 induló
közül Kincső 97,5 ponttal a 23., Klaudia
pedig 47,5 ponttal a 146. helyen végzett.
A versenyen részt vevő gyerekek számát
tekintve, ebből a „kicsi” iskolából, innen a
Balatoni nádas mellől, nagyon szépen teljesítettek a mieink, szemben a sok nagyvárosi iskolával is.
E verseny célja többek között, hogy
Magyarországot bekapcsolja egy egységes
európai versenybe, sikerélményt nyújtson
a gyerekeknek és motiválja a nyelvtanulást.
Ezzel a szép eredménnyel ez biztos meg is
történt. Gratulálunk és további sikereket
kívánunk!
Felkészítő tanárok: Pető Mária, Török
Péterné.
Török Péterné

Evangélikus Istentiszteletek
vasárnap 10.00 órakor kezdődnek a
révfülöpi evangélikus templomban.
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Síelés Eplényben
2013. február 11. Alig vártuk, hogy felébredjünk ezen a napon. Csodálatos téli idő
volt, friss fehér hó borította az egész tájat.
Készülődtünk az iskolába, de mégsem a
megszokott módón zajlott a reggel. A tankönyvek maradtak az íróasztalon, s helyette sízoknit, síszemüveget, síkesztyűt, aki
tudott símaszkot és védősisakot pakolt a
táskájába némi kis elemózsiával és innivalóval. Az iskolánál bepakoltuk a sífelszereléseket a buszba, és közben megköszöntük
a „Mikulásnak”, hogy ígéretéhez híven,
közbenjárt értünk „Holle Anyónál”, és így
csodálatos havazásnak örvendhettünk a
sítáborban. Az első napon gyönyörű napsütés volt a tanuláshoz. Mindenféle bemelegítés nélkül mindjárt felmentünk négyes
sífelvonóval a pálya tetejére, és tulajdonképpen a sífelvonóról való leszállás és
lecsúszás volt az első síelés némi kis sikítás
közepette. De mindenki remekül teljesítette ezt az első feladatot, talpon maradtunk.
Most kezdődött az izgalmasabb része!
Természetesen a kezdőknek megfelelő
pálya felé irányított minket Laci bácsi, de
hát ott is csak lefelé volt az irány! A tanítás
viszont kiváló volt. Némi gyakorlás és Laci
bácsi által készített akadálypályák sikeres
teljesítése után, szinte észre sem vettük,
végigmentünk a pályán (igaz, hogy ehhez
kellet egy fél nap, de megcsináltuk!) A
második és harmadik nap aztán nem volt
megállás. Sífelvonóval fel, és mint a kiskacsák csúsztunk lefelé egymás után, fantasztikus érzés volt! Különösen, amikor már

Fotó: Iskola

egy kicsit gyorsabban is tudtunk lefelé
haladni. Laci bácsi egy rikító zöld kabátot
viselt, hogy mindenhonnan jól lássuk. Ez
nem is volt rossz, különösen akkor, ha nem
sikerült megállni a megbeszélt helyen,
mert olyan jó volt megállás nélkül lesiklani.
A síoktatásban segített Laci bácsi felesége,
Tündi néni, Hajdu Gabi néni, és egy volt
tanítványunk édesanyja, Nyári Zsuzsa
néni.

Kalevala-nap
A Kalevala-nap immár nem telhet el a
budapesti Finn Nagykövetségen a magyarfinn baráti körök találkozója nélkül. Idén
március elsejére hívta meg Pasi Tuominen
nagykövet a baráti körök képviselőit. A
rendezvényen a Magyar-Finn Baráti Társaság Révfülöpi Egyesületét vitéz lovag
Cserhalmi Pál ezredes és Bogdán Katalin
képviselte.
A program a nagykövet folyékony magyar nyelvű köszöntőjével kezdődött, amit
mindenki ámulattal hallgatott, főleg annak
tudatában, hogy nagykövet úr még csak fél
éve tartózkodik Magyarországon.

Fotó: Iskola

Nekünk, először síelőknek olyan óriási
élményben volt részünk, annyira élveztük
és megszerettük ezt a sportot, hogy mindenképpen szerettünk volna egész héten
síelni, de hát ezt sajnos az egyértelmű szavazás ellenére sem engedték meg. Pedig a
hó tisztasága, a friss levegő, a vidámság és
a jókedv, a csapat – most egészen másképp, mint az iskolában – felemelő három
napot jelentett számunkra. A gyerekek
leírták és lerajzolták élményeiket, melyekből készítettünk is egy faliújságot az iskolában. Olyan boldogság olvasni ezeknek az
„apró” gyerekeknek az írásait, mert mindegyik arról mesél, hogy mennyire jól érezte
magát, mekkora örömben volt része,
milyen jó volt ezt az egészen más világot
élvezni, és hogy jövőre is feltétlenül szeretnének menni.
Egyébként ilyenek a táborok itt a révfülöpi isiben. Nagyon jól tudjuk érezni
magunkat, szeretjük egymást, a gyerekeket
is, és felhőtlen jókedvben és vidámságban
telnek a napok. Ennek örömére jövőre is
irány a sípálya!
Török Péterné

Ajándékkészítés és játszóház
Húsvéti játszóházat rendezett az Önkormányzat március 30-án a Tóparti Galériában.
A gyermekek Molnár Lászlóné ötletei alapján - és természetesen segítségével – különféle ajándékokat, díszeket készíthettek. A legkisebbeket mini játszótérrel, trambulinnal
várták. A délután folyamán volt bűvészműsor, zenés játékok, a lufibohóc pedig minden
kisgyermeket lufiból hajtogatott figurával ajándékozott meg.
P.Zs.

Fotó: Kovács

Fotó: Kovács
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Fotó: Raduly

A köszöntő után, a Team Finland jegyében szót kapott a Finnagora kulturális
intézet, illetve a Finpro kereskedelmi iroda, képviselőjük a 2013. év terveit ismertették. Ezek után következett a baráti körök
szemináriuma, ahol érdekes és hasznos
információkkal gyarapodtunk EU-s pályázati lehetőségekről, Facebook-oldal szerkesztésről, illetve beszámolót hallhattak az
Ajkai Magyar - Finn Baráti Egyesület tavalyi rádióműsoráról és a körmendi, veszprémi, ajkai valamint tapolcai baráti körök
együttműködéséről.
Hagyomány szerint idén is volt finn vendégelőadó, Markku Nieminen, a Juminkeko Alapítvány elnöke személyében. Nagyon érdekes, fényképekkel illusztrált előadást hallhattunk tőle a Kalevala születéséről, illetve a fehér-tengeri karjalai terület
falvairól, ahol annak idején Lönnrot a Kalevala énekeit gyűjtötte. Megtudhattuk,
hogy a Juminkeko milyen értékes munkát
végez a jelenleg is élő néphagyományok
gyűjtése és a falvak életének fellendítése
terén.
Szíj Enikő elnök hozzászólása és összefoglalója zárta a baráti körök tanácskozásának hivatalos részét.
A program a Rácz István-díj átadásával
és nagyköveti fogadással zárult a rezidencián. A Rácz István-díjat idén Jávorszky
Béla műfordító, író, diplomata kapta sok
évtizedes munkásságáért. A díjátadás után
a finom falatok mellett a résztvevőknek
még lehetőségük nyílt beszélgetni a nagyköveti házaspárral és egymással.
Bogdán Katalin
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Borverseny

VII. Révfülöpi Rianás
Február 2-án, szombaton, hetedik alkalommal került megrendezésre a Révfülöpi
Rianás forralt bor főző és sütemény sütő
verseny.

A Révfülöpi Fürdőegyesület képviseletében Zsitnyányi István és felesége, azon
kívül Kondor Géza képviselő (Slemmer
József közreműködésével) meleg étellel is
várta a megjelenteket.
Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub által felszolgált lilahagymás zsíros kenyér is sikeres
volt a résztvevők között.
A sütemény sütő verseny eredményei: I.
helyezett: Ács Imréné (különleges pogácsa); II. helyezett: Némethné Kovács
Katalin (VII. Révfülöpi Rianás); III.
helyezett: Pogácsás Katalin (Jóságszelet).

Fotó: Herczeg.

A szakadó eső ellenére sokan vettek
részt a megmérettetésen, ötletesebbnél
ötletesebb módon védekezve az időjárás
viszontagságai ellen.

Fotó: Herczeg.

Fotó: Herczeg.

A forraltbor főző verseny eredményei: I.
helyezett: Rigófütty elnevezésű csapat; II.
helyezett: RVSE – Durr-bele-bumm csapat; III. helyezett: Őszirózsa Nyugdíjas
Klub csapata.
Köszönet a résztvevőknek és a segítőknek!
P.Zs.

„A bor lényege az ember, aki termeszti a szőlőt, félti, gondozza, mint gyermekét, majd elérkezvén a várva várt pillanathoz, kellő tisztelettel kóstolja az új termést.”
Hamvas Béla
A hagyományoknak megfelelően az idei
évben is februárban került megrendezésre
a Nagyközségi Borverseny településünkön.
Ebben az évben rekord mennyiségű – 55 –
mintával neveztek a boros gazdák, pincészetek. A verseny napján a borokat Gelencsér Zoltán és Juhász Miklós a kóstolási sorrendnek megfelelően rendszerezte.
A teljesen letakart palackban felszolgált
borokat Kulka Gábor zsűri elnök vezetésével Baumann Csaba és Borbély Gyula értékelte. A hagyományos, 20 pontos pontozási rendszer alkalmazásával születtek meg
az eredmények. Nagyaranyérmes minősítést kapott 2 borfajta, kiadtak még 7 aranyérmet, 16 ezüstérmet és 10 bronzérmet.
A már kupával is jutalmazottak a Tóth
Vendéglőben megtartott Révfülöpi Polgárok Bálján vehették át díjaikat. Az első díjat Bakos Tivadar szerezte meg 2012-es
olaszrizling, a második helyen a Kál-Vin
Pincészet 2010-es késői szüretelésű szürkebarát, a harmadik helyen Bakos Tivadar
2012-es Pinot Noir Rose bora végzett.
A versenyen sok bort küldő gazda is meg-

Így születnek a nagy énekesek…
A Mindenki Karácsonyán Handó Bálint és
Tóth Zsombor a két kis kedves óvodás,
bátorságukkal és magabiztos fellépésükkel, szépen hangzó gyermeki énekhangjukkal előadott karácsonyi dalokkal még
felejthetetlenebbé tették az ünnep meghitt
hangulatát.

Fotó: P.Zs.

A zsűri és Gelencsér Zoltán ceremóniamester

Fotó: Herczeg

Fotó: Herczeg

Az óvoda biztos háttér! A gondos nevelés, a szépre, jóra, énekre, versre, mesére
az óvodapedagógusok és mindazok munkáját dicséri, akik ebben az intézményben
hivatásszerűen tevékenykednek.
Köszönet Mindenkinek!
D.B.

IKSZT nyitva tartás

Kedves Könyvtárlátogatók!

Vasárnap, hétfő: zárva; Kedd, péntek:
12.00-20.00; Szerda, csütörtök, szombat:
12.00-18.00; Minden hónap utolsó péntek:
13.00-21.00. Az IKSZT épület helyiségei –
a fent jelzett időpontokban – előzetes bejelentkezés alapján vehetők igénybe.
Bejelentkezés: 06-30-471-461-4

A Könyvtár nyitva tartása változatlanul:
kedd-péntek: 10-18, szombat: 9-13. Könyvtári szolgáltatásaink: színes és feketefehér nyomtatás, másolás, scannelés!
Elérhetőségek: 8253 Révfülöp, Káli u. 17.;
E-mail: konyvtar@revfulop.hu; Tel: 0687/563-080 Mindenkit szeretettel várunk!
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jelent, ők is lehetőséget kaptak a pontozásra. A közönségdíj az ő ítéletük alapján született, Károly László 2012. évjáratú, Pinot
Blanc bora kapta a legtöbb pontot.
„Először a víz borrá változik, másodszor a
bor vérré változik. A víz az anyag, a bor a
lélek, a vér a szellem. Az anyagból lélek, a lélekből szellem, ez a dupla átalakulás, melyet
itt a földön át kell élnünk. Minden bor egyéni.
Minden borban (fajta, évjárat, táj, föld, kor)
megismételhetetlen és utánozhatatlan géniusz él. A géniusz az olaj materializált alakja.
Maszkja… A bor spirituális olajtartalmú ital.
Minden borban kis angyal lakik, aki, ha az
ember a bort megissza, nem hal meg, hanem
az emberben lakó megszámlálhatatlanul sok
kis tündér és angyal közé kerül. Amikor az
ember iszik, az érkező kis géniuszt a már bent
lévők énekszóval és virágesővel fogadják. A
kis tündérke el van bűvölve az örömtől majd
meggyullad. Az emberben az örömláng árad
el, és őt is elragadja. Ez ellen nem lehet védekezni.” – Hamvas Béla
P.Zs.

