
A piros az erőt, a fehér a hűséget, 
a zöld a reményt. A továbbiakban 
utalt rá, hogy a márciusi forradalom 
és szabadságharc, a kegyetlen 
megtorlás ellenére is előkészítette 
az 1867-es kiegyezés lehetőségét: 
„Deák Ferenc és társai felismerték 
az esélyt hazánk kulturális és gaz-
dasági felemelkedéséhez, a Habs-
burg-házzal való kiegyezéshez. 
Nem véletlenül nevezték Deák 
Ferencet a „haza bölcsének”. 
Végezetül elmondta: „Elődeink 
nagy becsületben tartották 1848 
emlékezetét. Nekünk, egy békés 
rendszerváltozás gyermekeinek 
is meg kell becsülnünk. Megtanul-
hatjuk belőle a kitartást, a küzdést, 
ellenfeleink tiszteletben tartását, 
barátaink megbecsülését. A sza-
badság lehetőség, amelyért újra 
meg újra meg kell küzdeni.”
Az ünnepi beszédet követően a 
Tapolcai Musical Színpad „Zúgja-
tok harangok” című műsorával 
zárult a megemlékezés. 

Köszönet a megjelenteknek, 
köszönöm, hogy együtt emlékez-
hettünk!

Megemlékezés nemzeti ünnepünk alkalmából

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori tör-
ténetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik 
alapköve, társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója.
1848-49 jogokat, méltóságot, szabadságot, függetlenséget, felelős 
kormányt, közteherviselést és sajtószabadságot adott.  A parasztoknak 
jobbágyfelszabadítást, a nemzetiségeknek törvényt, a zsidóknak állam-
polgári jogegyenlőséget. Mérce és minta született, megtörtént a libe-
rális áttörés.
Ünnepi megemlékezésünket március 14-én, 17.00 órai kezdettel tartot-
tuk a Tóparti Galériában.
Az előzményeket és az eseményeket bemutató filmösszeállítás után 
Szabó Sándor Pál képviselő, az Oktatási Szociális és Kulturális 
Bizottság tagja mondott ünnepi beszédet. Beszédében rá-
mutatott a forradalom jelentőségére, az összefogás kiemel-
kedő példájára: „...fogalmazhatunk úgy, hogy az önkényura-
lom bástyái ekkor kezdtek meginogni. A reformkorban sokat 
fejlődött az ország. Ebben a fejlődésben Kossuth és Széchenyi 
erénye, dicsősége nemcsak azért példa, mert legjobb meg-
győződésük, tudásuk szerint cselekedtek, hanem azért is, 
mert eltérő nézeteik, elgondolásaik, más-más megoldásra 
törekvésük ellenére is, nem egymás nézeteinek cáfolásával 
igyekeztek előre jutni. Tisztelték egymásban az embert, a 
politikai ellenfelet (nem ellenséget!), és így nyilatkoztak a 
tömegek előtt is. Ennek egyik legfőbb bizonyítéka, hogy 
Kossuth Széchenyit a „legnagyobb magyar” megnevezéssel 
illette.” Szólt arról, hogy mit jelképeznek a kokárda színei, a 
nemzeti színek. 
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Ünnepi beszédet mondott Szabó Sándor Pál 

P.Zs.
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Fotó  Művelődés

Révfülöp a 2013. év sikeres turisz-
tikai eredményeinek és takarékos 
gazdálkodásának köszönhetően 
több régi vágyát tudja megvaló-
sítani 2014-ben. A tavalyi év előké-
szítő munkálatainak most, 2014-ben 
érik be a gyümölcse. A lakosságot 
elsősorban – teljesen jogosan – az 
érdekli, milyen kézzel fogható fej-
lődés, életminőséget javító változ-
tatás történik Révfülöpön. Amiket 
most röviden ismertetek, már nem 
csupán tervek, hanem konkrét, 
megvalósítás alatt lévő fejlesztések. 
Az ígért térfigyelő kamerarendszer 
telepítése tizenhárom helyen, több,  
mint harminc kamerával, hatalmas 
tároló kapacitással már elkezdődött, 
előreláthatólag április közepére 
teljesen elkészül. Ennek megléte, 
és az újjáalakult polgárőrségünk 
lelkes tevékenysége garancia a tele-
pülés nyugalmának biztosítására. 

Természetesen bűncselekményt 
elkövetni Révfülöpön ezután is le-
het, de nem érdemes. A közlekedés 
biztonságát garantálja a járda és 
csapadékvíz elvezetés program 
első szakaszának megkezdése az 
Iskola utca és a Táncsics utca kö-
zött, amit ezen sorok megjelené-
sekor nagy valószínűséggel már 
Önök is tapasztalhatnak, és Hús-
vétra akár be is fejeződhet. 
A Könyvtár és a Káli úti bolt közti 
szakaszt remélhetőleg az ősszel 
el tudjuk kezdeni, és a tél előtt ta-
lán be is fejezhetjük. Ha az enge-
délyeztetés útvesztői miatt csúszna 
az őszi kezdés, jövő tavaszra akkor 
is megvalósul. A közbiztonságot 
és a turisták komfort érzetét is 
javítja a Rózsakert és a Halász utcai 
Galéria  - Császtai strand közti sé-
tány kandeláberes közvilágításának  
kiépítése, amelynek május köze-

pére el kell készülnie. A Császtai 
strand előtt korábban a MÁV által 
megszűntetésre ítélt gyalogos 
vasúti átjáró nemhogy nem szűnik 
meg, hanem a régi pénztárnál lévő 
társával együtt teljesen átalakul, 
akadálymentesítése lehetővé teszi 
mozgáskorlátozottak, babakocsival 
sétálók, kerékpározók biztonságos 
átkelését. Ezek a munkálatok már 
el is kezdődtek. A tavasz folyamán 
a Káli út - 71.sz. út csomópont magas 
járdáinak akadálymentesítése is 
megtörténik, az átkelési pont deko-
ratív átépítésével együtt. A terve-
zett öt gyalogátkelőből kettő már 
megkapta az engedélyt, a többi 
folyamatban van. A Császtai stran-
don épül a mozgáskorlátozott vizes-
blokk és pelenkázó, a többi kabint  
átalakítottuk nagyobb, használha-
tóbb méretűekké, korszerű öltöző 
padot és szekrényt kapnak. 

Mi változik az idén Révfülöpön?

Remélhetőleg a nyárra mindkét strandunkra megkapjuk a pá-
lyázaton nyert, mozgáskorlátozottakat vízbe segítő berende-
zést. A nyáron feladatunk a strandok és a közterületek zavar-
talan üzemeltetése, az idelátogatók magas színvonalon törté-
nő kiszolgálása. Az ősszel a Halász utca kap díszburkolatot, 
ezzel egyidejűleg megtörténik a teljes arculatváltás, amiben 
partnerek az ott dolgozó vállalkozók is. A térburkolatot a LEIER 
cég által kiírt pályázat keretében valósítanánk meg, az elnyer-

2hető 3000 m  burkolat a Rózsakert kritizált kavicsos útjaira is 
elegendő. Az óvoda nyílászáróinak cseréjére és hőszigetelésre 
két pályázat is beadásra került, a rekontstrukciót mindenkép-
pen elvégezzük augusztus 1. és 20. között. Augusztus 21-től 
szeptemberig az iskola tornaterme kap külső nyílászárót, egy-
ben a bejárat új arculatot, így lehetővé válik újra tornatermi 
rendezvények megtartása, és a sportcsarnok úgy tud kielégí-
teni külső igényeket, hogy nem kell az oktatási területeken 
átjárni.
A felsorolás nem teljes körű, például kimaradt a kilátó faszer-
kezetének felújítása, ami a szezon kezdetére el kell, hogy ké-
szüljön, vagy a folyamatban levő rozsdás szeméttárolók cse-
réje, a napokban elkészült két új nagyméretű közterületi tele-
pülés térképünk, rövidesen kezdjük a tavaszi kátyúzási prog-
ramunkat…
Amit felsoroltam, nem tűnik kevésnek, de többszöröse lenne 
az a lista, ami még hátra van. 
Biztos vagyok benne, hogy módszeresen, felelősen kialakított 
fontossági sorrendet szem előtt tartva néhány év alatt szinte 
minden álmunk megvalósulhat, miközben megőrizzük pénz-
ügyi stabilitásunkat is.

Kondor Géza polgármester

Ősszel Díszburkolatot kap a Halász utca

Az óvodai felújításokra augusztusban kerül sor



33

XXIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM  
2014. FEBRUÁR - MÁRCIUS

Értesítjük a település lakóit és üdülőtulajdonosait, hogy a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
lomtalanítást szervez. 
A lomtalanítás problémamentes lebonyolítása érdekében kérjük, hogy az elmúlt évhez hasonlóan a lim-
lomot 2014. május 9. és május 11. (péntek, szombat, vasárnap) között az Önkormányzat által kijelölt alábbi, 
térképen is jelölt lerakóhelyekre szíveskedjenek kihelyezni:

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 rakterület”,
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.

Lomtalanítás 2014. május 9 – 11.

A lomok elszállítására 2014. május 12-től kerül sor.
A hatékonyabb helykihasználás érdekében a bútorokat szétszerelve szíveskedjenek kitenni.
Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor kommunális hulladékot, építésből, bontásból származó anyagot 
(ajtó, ablak, szigetelőanyag, stb.), törmeléket, hulladékká vált gumiabroncsot, kerti, valamint zöldhulladé-
kot, akkumulátort, és gyógyszereket, festékes és olajos flakonokat.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy lejárt szavatosságú, hulladékká vált gyógyszereket a gyógyszertárak-
ban, a hulladékká vált gumiabroncsokat és elektronikai hulladékot a kereskedőnél van lehetőség leadni.
A lomtalanítással egyidejűleg az elektronikai hulladékok begyűjtésére is sor kerül. Az elektronikai hulladé-
kok (TV, hűtőszekrény, mosógép, számítógép, villanymotor, bojler stb.) a Révfülöp Káli ú. 17. szám alatt 
lévő Integrált Közösségi Szolgáltató Tér épület belső udvarában helyezhetők el a lomtalanítás ideje alatt 
8.00 és 16.00 óra között.
Csak a sérülésmentes (megbontatlan) elektronikai eszközök átvételére van lehetőség.
Az önkormányzat – a rendőrség és a polgárőrök bevonásával – a lomtalanítás helyi szabályozásnak megfe-
lelő lebonyolítását figyelemmel kíséri. 

Kérjük a település lakósságának segítő közreműködését a lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében!
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Professzorunk halálára

Községünk első díszpolgára, sok daganatos betegünk segítője, Révfülöp 
rajongója, a nagy tudós, a jó barát követte nemrég elhunyt hitvesét, 
békésen elszenderült. Több, mint két évtizede kölcsönös szakmai biza-
lom kötött össze vele. Nemcsak onkológiai betegek magas szintű ellá-
tásában segédkezett, sok más kiváló szakemberrel is összehozott és 
egyengette hozzájuk betegeim útját. Bárhol, bármikor elértem, soha 
le nem rázott, el nem utasított. A világhírű tudós kollégájának tekintett, 
ő ugyanúgy bízott bennem, mint én benne és ez ma is büszkeséggel 
tölt el.  Volt egy kis baráti társaságunk, amely nyaranta legalább kétszer 
összejött és pár pohár bor mellett beszéltük meg a világ folyását, rend-
jét, de sok révfülöpi tekintette barátjának e drága embert. Most, hogy 
elment, üresebb lesz a révfülöpi nyár, nehezebb lesz nagy onkológust 
találni, egy baráttal kevesebb lett. 
Tisztelt Professzor Úr, drága Gyuri Bátyám! Nyugodj békében, most 
már mindörökké Erika mellett! 

N.Cs.  

Dr. Németh György professzort, egyetemi tanárt, 
osztályvezető főorvost kiemelkedő orvosi tevékeny-
ségéért, a révfülöpi polgárok gyógyítása terén tett 
önzetlen munkájáért Révfülöp Nagyközség Önkor-
mányzata 86/2002 (VII.31.) számú határozatával 
Révfülöp Díszpolgárává választotta.
Németh György professzor 1960-ban a Budapesti 
Orvostudományi Egyetem Általános Karán szerzett 
orvosi diplomát Summa cum Laude minősítéssel. 
Ezt követően a Fővárosi Onkoradiológiai Intézetben 
(Uzsoki utcai Kórház) helyezkedett el, melyet köve-
tően onkoradiológiai ill. klinikai onkológiai szakvizs-
gát tett. A Berlini Humboldt Egyetem Geschwulst-
Klinikáján 1970-ben kandidátusi, majd 1987-ben Buda-
pesten MTA doktori tudományos fokozatot nyert el. 
A Fővárosi Onkoradiológiai Intézetben 1964-től főor-
vosi, majd 1978-1992-ig osztályvezető főorvosi beosz-
tásban dolgozott. 1992-2002-ig az Országos Onkológiai 
Intézet Sugárterápiás Osztályának osztályvezető főor-
vosa, egyben az Intézet klinikai igazgatója, majd szak-
tanácsadója.
Egyetemi oktatói tevékenységét a Heidelbergi Egye-
tem-OTE-HIETE-SOTE klinikáin, illetve tanszékein foly-
tatta. 1981-1987-ig címzetes egyetemi tanár, 1987-től 
egyetemi tanár, majd 1992-2000 között a Sugárterá-
piás Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. 
Számos tanulmányutat nyert, illetve külföldi meghí-
vásnak tett eleget. Ezek közül a leglényegesebb az 
1966-os WHO ösztöndíj Japánban, a Berlini Humboldt 
Egyetem aspiráns ösztöndíja 1966-1970 között, 1981-ben
MTA-NAS ösztöndíjas az Egyesült Államokban.

ságot, melynek 1996-ig elnöke, majd tiszteletbeli 
elnöke. A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollé-
gium elnöke 2001-ig, majd a Kollégium Sugárterápiás 
Szakcsoportjának elnöke. Több mint 300 tudományos 
publikációnak és 13 szakkönyvnek szerzője, illetve 
társszerzője. Iskolateremtésére jellemző, hogy veze-
tése alatt munkatársai közül hárman MTA doktori, 
tízen kandidátusi, ill. Ph.D. fokozatot nyertek el. 
Tanítványai közül tanszékvezető egyetemi tanárok, 
ill. osztályvezető főorvosok találhatók hazánkban 
és külföldön is. Németh professzor a multileaf kolli-
mátor klinikai alkalmazásának, a háromdimenziós 
besugárzás tervezés bevezetésének, a konformális 
besugárzás hazai megteremtője, mely technikákat 
a Heidelbergi Radiológiai Klinika, ill. DKFZ munkatár-
saival együtt dolgozott ki. Tudományos munkásságát 
több díjjal ismerték el: Madzsar József Díj, Krom-
pecher Ödön Emlékérem, Batthyány-Strattmann Díj, 
Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje, 
Markusovszky Díj, Vándor Ferenc Emlékérem, Pro 
Patiente Díj.

1972-73 valamint 1985-86 között Humboldt ösztöndíjas 
a Heidelbergi Radiológiai Klinikán, majd 1988-89 között 
ugyanitt vendégprofesszor. Számos tudományos tár-
saság rendes, ill. tiszteletbeli tagja külföldön és hazánk-
ban (EACR, EORTC, Német Radiológus Társaság, Ma-
gyarországi Humboldt Egyesület, Magyar Onkológus 
Társaság, Magyar Radiológus Társaság, New Yorki 
Akadémia stb.). 1984-1992 között a Fővárosi Onkológiai 
Szakfelügyelet elnöke. 1986-tól a „Magyar Onkológia” 
szerkesztőbizottságának tagja. 
1992-ben megalapítja a Magyar Sugárterápiás Társa-
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Dr. Németh György búcsúztatására 2014. április 16-án 16.30 órakor 
kerül sor a Farkasréri Mindenszentek Plébániatemplomban. 

Fotó  N.Cs.
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Szeretettel várjuk Önt és Családját 
a Magyar Költészet napja alkalmából tartandó községi ünnepségünkre, 

mely 2014. április 11-én (pénteken) 17.00 órakor kerül megrendezésre 
a Könyvtárban (IKSZT). 

A Magyar Költészet Napja – Április 11.
Minden, ami a költészetünkben addig volt, beleolvadt József Attilába; 
minden, ami azóta van, vele kezdődik. (László Zoltán)

109 éve, 1905. április 11-én született József Attila. A múlt század költő-
óriásának emlékére 1964 óta ezen a napon ünnepeljük nyelvi kultúránk 
kimagasló formájának létezését és örökségét, a költészetet. Bár ellent-
mondásokban bővelkedő életútja volt, és örökös (ki)útkeresés jelle-
mezte pályáját, méltán ünnep az ő születésnapja. Így írt önéletrajzában: 
„Elhatároztam, hogy végképpen író leszek és szert teszek olyan polgári 
foglalkozásra is, amely szoros kapcsolatban áll az irodalommal. 
…Nagyon büszkévé tett, hogy Dézsi Lajos professzorom önálló kuta-
tásra érdemesnek nyilvánított. De minden kedvemet elszegte az, hogy 
Horger Antal professzor, kinél magyar nyelvészetből kellett volna vizs-
gáznom, magához hívatott s két tanú előtt - ma is tudom a nevüket, ők 
már tanárok - kijelentette, hogy belőlem, míg ő megvan, soha nem lesz 
középiskolai tanár, mert „olyan emberre - úgymond - ki ilyen verseket ír” 
s ezzel elém tárta a Szeged c. lap egyik példányát, „nem bízhatjuk a jövő 
generáció nevelését”. 

József Attila az Ady Endre utáni magyar költészet 
vezető alakja, világszerte ismertté nőtte ki magát. 
A szocialista világköltészet példamutatója, a XX. szá-
zad eszméinek egyik legjelentősebb lírai kifejezője. 
Mindössze 32 évet élt, de élete utolsó napjaiban is 
remekműveket írt. Ugyanakkor nélkülözésre, üldöz-
tetésre és meg nem értésre volt ítélve. Felemésztette 
a belülről fenyegető őrület, a kívülről fenyegető világ-
őrület, s végül a reménytelenség utolsó akkordjaként 
öngyilkos lett. Nincs jelentős költő, író, akire nem 
hatott volna alakja, költészete. Megszámolni sem 
lehet azoknak a tanulmányoknak a számát, melyek 

költészetét elemzik, magyarázzák. József Attila való-
jában akkor született meg országosan elismert köl-
tőként, amikor Balatonszárszón kiállították róla a 
hivatalos halotti bizonyítványt. Posztumusz Kossuth- 
és Baumgarten díjat kapott, születésének centenári-
umi esztendejét, 2005-öt az UNESCO József Attila 
évnek nyilvánította. 
Április 11-én elsősorban József Attilára emlékezünk, 
de emellett emlékezünk minden költőre, mert ők 
azok, akik anyanyelvünk legszebb kifejezéseivel he-
lyettünk is megfogalmazzák, amit mindannyian el 
szeretnénk mondani.

Miniszteri biztos segíti a Reformáció Emlékbizottság munkáját. A feladattal 
dr. Hafenscher Károlyt, a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatának lelkészi 
elnökét, a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási központ igazgatóját bízták 
meg. A miniszteri biztos tevékenysége az alábbi feladatokra terjed ki: a Reformáció 
Emlékbizottság a reformáció 500. évfordulójával (2017) kapcsolatos  megemléke-
zések, rendezvények, ismeretterjesztő programok tekintetében hazai és nemzet-
közi koordinációs feladatok ellátása; a programokhoz előirányzott közpénzek fel-
használásával kapcsolatos döntés-előkészítő tevékenység koordinálása;  a prog-
ramok egyeztetése az érintett egyházakkal; a programokhoz kapcsolódó hazai 
és nemzetközi eseménynaptár vezetése; a programok megvalósításához szük-
séges lépések kezdeményezése, feladatok végrehajtásának koordinálása; a Re-
formáció Emlékbizottság működésének megszervezése, a munkáját segítő titkár-
ság irányítása; a Reformáció Emlékbizottság munkacsoportjainak összehívása és 
munkájuk koordinálása; egyedi miniszteri megbízás alapján a Reformáció Emlék-
bizottság képviseletének ellátása. 

Dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos segíti 
a Reformáció Emlékbizottság munkáját
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Nevében a jelentése, vagyis a néphagyomány szerint a barlangjá-
ból kibújó medve először ezt a növényt keresi, hogy a hosszú téli 
álom után kitisztítsa szervezetét. Hazánkban főleg a gyertyános, 
tölgyes, vagy bükkös erdők aljnövényzetében nő vadul, tömegesen, 
például Gerecsében és a Mecsekben, Orfű környékén, illetve a 
Misina déli lejtőin, de szűk környezetünkben is megtalálható. 
Erdőkben, ligetekben nagy telepeket alkotó évelő növény. A ned-
ves, árnyas helyeken érzi jól magát.
Miért szeretjük gyűjteni? 
Kitisztítja a májat, az ereket, a beleket. Nagyvárosok lakóinak kü-
lönösen ajánlott „ólommentesítő” hatása miatt. Vérnyomáscsök-
kentő és vérzsír csökkentő hatású, lassítja a koleszterin lerakódások 
kialakulását az érfalban, javítja a végtagok keringését. Fokozza az 
étvágyat és az emésztőrendszer működését. Bélfertőtlenítő tulaj-
donsága miatt egyes emésztési panaszok kezelésére alkalmazzák. 
C-vitamin tartalmának köszönhetően javítja a szervezet ellenálló-
képességét. Felső légúti megbetegedések megelőzésére és a kiala-
kult hurut súlyosságának csökkentésére is alkalmazzák. Bőrön tör-
ténő külsődleges használata (borogatásként, lemosásként) jóté-
kony hatású egyes gombás fertőzések kezelésében, de érzékeny 
bőrű egyének esetében fokozott óvatosság szükséges, mivel az alkalmazása során bőrgyulladás jelentkez-
het bőrkiütés, bőrpír formájában. Ilyen esetben használata felfüggesztendő. 
Mire figyeljünk a szedéskor? 
Még virágzás előtt tépjük a kosarunkba hagymáját és levelét. Levele kissé hasonlít a gyöngyvirágra és a 
kikericsre. Hogy valóban medvehagymát találtunk-e, arról könnyen meggyőződhetünk, ha megdörzsöljük 
ujjaink közt a levelét. Ha fokhagyma illatot áraszt, akkor gyűjtsük tovább. Ha szagtalan vagy gyöngyvirág-
illatú, akkor valamelyik másik két növénnyel találkoztunk, amire azért kell vigyázni, mert kis mennyiségben 
is súlyos mérgezést okozhatnak. Egy növényről csak egy levelet szedjünk le, így az évelő hagyma a követ-
kező évre is erőt tud gyűjteni.
Hogyan tegyük el?
Alacsony hőmérsékleten megszárítva, vagy befőttesüvegben alaposan megmosva, felszeletelve, sóval és 
olíva olajjal meglocsolva, kinyomkodva a levelek közül a levegőt. Hűtőben így hosszú ideig is eláll.
Hogyan használjuk fel még frissen?
Mivel leginkább frissen és nyersen fejti ki hatását, ezért önmagában rágcsálva, léként kefírbe, joghurtba 
keverve, szendvicsbe, salátába, palacsintába, omlettbe, kenyérbe téve, pogácsába sütve, vagy levesként, 
főzelékként, krémként, húsokhoz elkészítve.  Teaként egy evőkanálnyi apróra vágott medvehagyma levelet 
kell leforrázni.

Itt a tavasz -  medvehagyma

Balaton-felvidéki építészeti útmutató
Krizsán András, a révfülöpi gyökerekkel rendelkező Ybl-díjas építész 
Kerner Gábor lektor, valamint kollégái közreműködésével elkészítette 
a Balaton-felvidéki építészeti útmutató című könyvet. 
A könyv elsősorban építészeknek, építési ügyekkel foglalkozó közigaz-
gatási szakembereknek készült, de a nem szakmabelieknek, a térség 
kedvelőinek, avagy a házvásárlásra készülőknek is hasznos lehet a táj-
egység karaktergyűjteménye és útmutató tanulmánya. Az anyag elké-
szítését Noll Tamás, a Magyar építész Kamara korábbi elnöke javasolta 
Krizsán Andrásnak. A szerző szerint nem tudományos munkáról, hanem 
rengeteg rajzot, képet tartalmazó képeskönyvről van szó, amely meg-
mutatja azt az építészeti arculatot, azokat a példákat, amelyek egy 
Balatoni – építészeti karakternél fontosak. A hiányt pótló kiadvány se-
gítségével a tervezők megőrizhetik a tájba illeszkedő népi építészet 
jellegzetességeit anélkül, hogy külön kutatómunkát végeznének. 
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Balog Zoltán, az emberi erőforrások
minisztere nemzeti ünnepünk alkal-
mából állami kitüntetéseket, művé-
szeti és szakmai díjakat adott át. 
Fekete Péter rendező, a békés-
csabai Jókai Színház igazgatója is 
a kitüntetettek között volt. 
(…)„.Azok az igaz tettek, amelyek 
jutalma önmagában van. Amikor 
nem az elismerés motiválja az em-
bert. Kitüntetést adni akkor jó és 
hiteles, ha mögötte közösség, és 
közösségi akarat áll. Egy kitüntetés 
ugyanis maga a társadalom érték-
rendjének formálása. 
Nagy felelősség azok számára, akik 
adják, és nagy felelősség azok számára, akik kapják, hiszen példaképeket teremt – mondta beszédében 
Balog Zoltán. Hangsúlyozta: a nemzeti közösség akkor emelkedik, ha a munka értékké, társadalmi értékké válik. 
A tárcavezető elmondta, Magyarország gazdag ország. Ezt a gazdagságot a legnagyszerűbb erőforrás, az 
emberi erőforrás bizonyítja a legjobban. Kiemelkedő emberi teljesítményeket adunk a világnak, abban a 
szerencsés helyzetben vagyunk ugyanis, hogy tehetségtöbbletünk van. Ezt jól mutatja az is, hogy szinte nincs 
olyan szakma, melyet az állami kitüntetések átadásakor ne érne elismerés. A miniszter hozzátette: aki ma 
kitüntetést kap, tiszteleg 1848-49 hőseinek emléke előtt, hiszen saját korában, saját eszközeivel és saját 
szakmájában tesz meg mindent hazájának felemelkedéséért.” 
(…) (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar Érdemrend Tisztike-
reszt, Magyar Érdemrend Lovagkereszt, Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt, Magyar 
Bronz Érdemkereszt állami kitüntetéseket adott át 2014. március 15-én a budapesti Művészetek Palotájában. 
Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetésben részesült Fekete Péter rendező, a békéscsabai Jókai Színház 
igazgatója. 
Fekete Péter hosszú időn keresztül aktívan vett részt településünk közéletében, éveken át a Révfülöpi Vízi 
Sport Egyesület elnökeként tevékenykedett.
Gratulálunk és további szakmai sikereket kívánunk!

Fekete Péter kitüntetése március 15. alkalmából 

Küldetésetek van…

                                                                                                                    Községünkben január 23-án este gyűltünk össze közös 
                                                                                                                    istentiszteletre, imádságra a keresztények egységéért. 
                                                                                                                    Ebben az évben az imatalálkozó mottója Szent Pál 
                                                                                                                    korintusiakhoz írott első levele szerint volt. „Hát, 
                                                                                                                    részekre szakítható-e Krisztus” (1.-1-17). Ebben a levél-
                                                                                                                    ben az apostol szeretettel ír a pártoskodó híveknek 
                                                                                                                    a nemrég kereszténnyé lett korintusi egyházközség-
                                                                                                                    ben, kérve őket az egységre.

Szent Pál ünnepének hetében, január 19-26. között együtt imádkozott a világon minden keresztény, keresztyén 
a Krisztushívők egységéért. A keresztény megnevezés ugyanúgy nem a kereszt névszóból ered - keresztfát a 
                                                                                                          rómaiak is kivégző eszközül használták -, hanem alapja 
                                                                                                          Jézus Krisztus nevéből, Krisztusé, Krisztián azaz ke-
                                                                                                          resztyén magyarul. Krisztus tanítványai, követői 
                                                                                                          vagyunk mindnyájan, az ő tanítása szerint kívánunk 
                                                                                                          élni, bármelyik felekezethez is tartozunk, testvérek 
                                                                                                          vagyunk Jézus Krisztusban. 
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Küldetésetek van…
Az ökumenikus istentisztelet rendjét az idén a kana-
daiak készítették. Ezt a rendet követték az imatalál-
kozókon az egész világon. Így szólt Istenhez a sok-
nyelvű kérés: „Tégy minket eggyé Krisztusban!” 
Az istentisztelet vezetését három lelkipásztor végezte: 
Csizmazia Sándor katolikus plébános, dr. Hafenscher Károly, 
az Evangélikus Oktatási Központ igazgatója és Veress 
István evangélikus lelkipásztor. 
Az igehirdetéshez fűzött gondolatokkal dr. Hafenscher Károly 
szolgált mindannyiunk épülésére. A keresztény tanítás 
közösségi tanítás. Nem csak én, vagy nem csak te, mi 
vagyunk keresztények, akik a „ Mi Atyánk, aki menny-
ben vagy” Jézus Krisztus tanította imádságot együtt 
imádkozzuk, kérve kegyelmét, most éppen a keresz-
tények egységéért. 

Ferenc pápa egy újságíró interjújában: …”Bizonyos 
országokban megölik a keresztényeket… nem kér-
dezik vajon anglikánok, lutheránusok-e…. Egyek 
vagyunk a vérben, még ha egymás között nem is 
sikerült megtennünk az egység felé a szükséges 
lépéseket… Az egység kegyelem, amelyet kérnünk 
kell.” 

Ezt kértük, az egész világ keresztényei az ökumenikus 
imahéten, s kérjük az év minden napján. Jézus minket 
is küld, mint apostolokat. Látszódjon meg, tanítványai, 
követői vagyunk.

Kristó Judit
KÉSZ tag

Lányok, asszonyok, hölgyek, anyák, nagymamák - nők. 
Nőnek lenni hivatás - a szó nemes értelmében. 
Nők, akikért csatákat vívtak történelmi századokban; nők, akik beírták 
nevüket a történelem sárguló lapjaira; nők, akikhez/akikről költők zengtek 
ódákat; nők, akik "csak" nők - lányok, asszonyok, anyák, nagymamák. 
Nők, akiket szeretni kell. Akiket muszáj szeretni, rajongani értük.
Mert nők.

Köszönet a nőknek.
Köszönet neked, aki megszültél. És neked, aki a feleségem voltál. 
És neked, te harmadik, tizedik, ezredik, aki adtál egy mosolyt, gyöngédséget, 
egy meleg pillantást, az utcán, elmenőben, vigasztaltál, mikor magányos voltam, 
elringattál, mikor a haláltól féltem. Köszönet neked, mert szőke voltál. És neked, mert fehér voltál. 
És neked, mert a kezed szép volt. És neked, mert ostoba és jó voltál. És neked, mert okos és jókedvű voltál. 
És neked, mert türelmes és nagylelkű voltál. És neked, mert betakartad hajaddal arcomat, mikor megbuktam 
és rejtőzni akartam a világ elől, s neked, mert tested meleget adott testemnek, mikor fáztam az élet magá-
nyában. És neked, mert gyermeket szültél nekem. És neked, mert lefogod majd puha ujjakkal a szemem. 
És neked, mert kenyeret és bort adtál, mikor éhes és szomjas voltam. És neked, mert testedből a gyönyör 
sugárzott. És köszönet neked, mert jó voltál, mint az állatok. És neked, mert testednek olyan illata volt, mint 
a földnek az élet elején. 
Köszönet a nőknek, köszönet.

Nőnapra emlékezve
Márai Sándor: A nőkről általában

A szőlő minőségét a termőhely ökológiai adottságai, 
az adott év időjárási viszonyai, az ültetvény fekvése, 
a művelési mód, a termésátlag és a szüret időpontja 
befolyásolják leginkább. Ezek egyike sem elhanyagol-
ható, mert jó bort csak jó szőlőből lehet készíteni. 
Hazánk a gazdaságos szőlőtermesztés északi határán 
fekszik, ez a tény alapvetően meghatározza a ter-
meszthető szőlőfajtákat és az azokból készített borok 
jellegét.  

A borok megmérettetésére már évszázadok óta ren-
deznek versenyeket világszerte, melyek célja a be-
küldött minták díjazása az érzékszervi minősítésük 
alapján. A minősítés során az  - eredmények közzé-
tételéig – a szakértő borbírák és a közönség számára 
a bor termelője megőrzi névtelenségét. Nagyközségi 
Borversenyünk az idei évben február 14-én került 
megrendezésre, mely a minták beszállításával már 
11-én elkezdődött. A megmérettetés napján kora dél-
után az előkészítő bizottság – Gelencsér Zoltán borász 
irányításával - a kóstolási sorrendnek megfelelően 
rendszerezte a borokat. 

Nagyközségi Borverseny
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Nagyközségi Borverseny

A beérkezett 53 bormintát Kulka Gábor zsűri elnök vezetésével Baumann Csaba és Borbély Gyula értékelte. 
A hagyományos 20 pontos pontozás i rendszerben 8 aranyérem, 18 ezüstérem és 12 bronzérem született, 
mely okleveleket a zsűri elnöke adta át.
A szakmai zsűri döntése értelmében az első három 
díjat a Wine Eye Balaton kapta, a Gelencsér Gergő 
által nevezett borokkal: I. Cuvée, 2013, (Margherita-
Olaszrizling-Tramini), II. Cuvée 2013, (Sauvignon Blanc-
Chardonnay), III. Piros Tramini 2013. 
Az első három helyezettnek járó díjat, valamint a 
közönség döntése alapján a közönségdíjat - a vándor-
kupát - (Károly László - Pinot Blanc 2013.) Kondor Géza 
polgármester adta át. 
Köszönet a résztvevőknek, a zsűri tagjainak és a lebo-
nyolításban közreműködőknek!

Károly László átveszi a közönségdíjat 
Kondor Géza polgármestertől

I. helyezett at RVSE csapata - Tóth Csaba

„ ... Szeresd a bort, benne rejlik a hosszú élet titka. 
Testnek és léleknek istenáldotta orvossága. Gyógyítja 
a bánatot, a keserű csalódások sebeit, de testet építő, 
vért és szívet frissítő, balzsam erejű táplálék is. 
Élet vize, az örök fiatalságé.”                                                                 (Csávossy György) 

A résztvevők az eredményhirdetés során az emléklapokat, okleveleket, 
díjakat Kondor Géza polgármestertől vették át.
A sütemény sütő verseny eredményei:
I. helyezett: Némethné Kovács Katalin (Joghurtos áfonya szelet)
II. helyezett: Kovács Pálné (Márványos túrós koszorú)
III. helyezett: Pogácsás Katalin (Magyar torta)
Díjat ugyan nem kapott, de a zsűri külön gratulált 
dr. Barabásné Göncz Beatrixnak sonkás szalonnás süteményéhez. 
A forralt bor főző verseny eredményei:
I. helyezett: Révfülöpi Vízisport Egyesület (fehérbor)
II. helyezett: Spiccesek (fehérbor)
III. Ma – Fi – Ba – Tár (vörösbor)
Gratulálunk és köszönetet mondunk minden résztvevőnek!

Február 1-jén, szombaton nyolca-
dik alkalommal került megrende-
zésre a Révfülöpi Rianás forralt 
bor főző és sütemény sütő verseny. 
Az ígért időjárás ugyan eltántorított 
néhány jelentkezőt a részvételtől, 
de ennek ellenére sokan eljöttek 
a megmérettetésre. A forralt bor 
főző versenyre legalább két fős 
csapatok jelentkezhettek. 

VIII. Révfülöpi Rianás A csapatok fehér- és vörösborokból, különleges ízesítéssel készítették 
el a zsűrizésre szánt forralt borukat. Az otthon készített sütemények 
a Tóparti Galériában kerültek bemutatásra, majd a zsűrizés után a kö-
zönségnek lehetősége nyílt megkóstolni a szebbnél szebb és finomabb-
nál finomabb „alkotásokat”.
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Február 17-én dr. Hafenscher Károly, 
az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási 
Központ igazgatója, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház zsinatának lelkészi 
elnöke, a januárban alakult Reformáció 
Emlékbizottság munkáját segítő minisz-
teri biztos volt meghívott vendégünk, 

aki „ A reformáció 500 éves üzenete az egyházban – társadalomban – 
kultúrában – tudományban” címmel tartott előadást. Szólt arról, 
hogy Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes, teológus felisme-
réséből - mely szerint a világban, az egyházban sok minden nincs 
rendben - indult ki a reformáció, ami aztán bejárta az egész világot. 
Átformálta az Egyház, Európa és az egész világ arculatát, a kultúra, 
gazdaság és társadalom világát, hatásai tehát messze túlmutatnak 
az egyházak határain. A reformáció olyan kincset adott, amely fele-
kezetre való tekintet nélkül mindenkié – mondta. Az est házigazdája 
Kondor Géza polgármester volt.
18-án vendégünk volt Gyárfás Tamás, a Magyar Úszó Szövetség 
elnöke, a Nemzetközi Úszó Szövetség alelnöke. Mesélt többek 
közt arról, hogy az utolsó pillanatban, február 21-én dőlt el, hogy 
Magyarország pályázik az úszó világbajnokságra, a FINA pedig 
egyhangú döntéssel ítélte Magyarországnak a 2021-es úszó világ-
bajnokság rendezési jogát. Ezzel egyidejűleg rendezik a férfi és női 
vízilabda-világbajnokságot is. A központi helyszín az Árpád híd pesti 
hídfőjénél lévő Dagály strand mellett lenne - a 2017-es junior világ-
bajnokságot is már itt rendeznénk – a komplexumban a VB idején 
17-19 ezer néző férne el, ennek a látványterveit is láthattuk. 
Házigazdaként Ruza József, településünk díszpolgára működött közre. 

XXIV. Révfülöpi Téli Esték 

Szerdán Németh István író, költő, irodalomtörténész „Séták a 

Dr. Hafenscher Károly és Kondor Géza 

Gyárfás Tamás és Ruza József 

Németh István és Török Péter

Fülöp-hegy körül – irodalmi képek” címmel tartott előadást, be-
szélgetőpartnere Török Péter alpolgármester volt. 
„Óvodás voltam az 1960-as évek elején, mikor 5 esztendős tapolcai 
társaimmal először Révfülöpön leszálltunk a vonatról, hogy a kikö-
tő melletti park piros, sárga és kék hajóhintáit kipróbáljuk. Perlaky 
Pubi mamája s egy dada vigyázott ránk. Ekkor láttam először a 
Fülöp-hegyet s a szemben lévő Boglár sziluettjét. A (középsős) 
csoportunk körött fiatalok no meg kapás és gyümölcsszatyros 
öregek, csizmás bácsik, kivágott orrú tornacipőben nénik. Övük 
rafiakoszorú volt. Jókai regényeit ismerték, Fonay Tibor pedagó-
gusnak pedig előre köszöntek, tisztelték. Már kamaszfejjel figyel-
tem föl a hófehér nyári ruhában sétáló színészre, Cserhalmi Györgyre, 

dicsérte a hegy nedűjét, majd Jancsó Miklós stábjának táncos és 
gyönyörű lányai sétáltak az Ibolya terasza felé, hogy két felvétel 
között kávézzanak vagy bevárják a celluloidra kívánkozó sárkány-
repülők látványát. Berta Bulcsu jött Szepezdről, lám, vásárolni, s 
lám, mintha azt a másik arcot meg egy pécsi folyóiratban láttam 
volna legutóbb…
Akárcsak óvodás koromban, 18 esztendősen is a tapolcai vonatra 
vártam, s hogy teljék az idő, még Cseh Tamás dalt is dúdolhattam.” 
– írta önmagáról a költő. A tapolcai születésű és ma is ott élő 
Németh István Péter par excellence költő, vagyis a szó legteljesebb 
értelmében vett, igazi istenáldotta poéta, aki jelentékeny teljesít-
ményeivel kápráztatja el olvasóit. Sokoldalúsága bámulatos, eredeti 
verseinek kötetei mellett műfordításokat tartalmazó füzetei kel-
tettek meglepetést pályatársaiban, olvasóiban. Gyermekverseinek 
pajzán humora, nyelvi játékossága pedig méltó egyik nagy meste-
rének darabjaihoz, Kormos Istvánéhoz. 
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XXIV. Révfülöpi Téli Esték 
S mindezek mellett könyvsorozatot 
gondoz, hűséggel és szeretettel ápolja 
szülővárosa nagy szülöttének, a gyé-
mánt jellemű Batsányi Jánosnak és 
feleségének, Baumberg Gabriella 
költőnek emlékkultuszát – írta Róla 
Kerék Imre.  

Kozmann György és Eitner József

Molnár Katalin, Molnár Sándor és Papp Zoltán

A Honismereti Egyesület irodalmi estje

Papp Zoltán volt. Képeket, filmfelvételeket láthattunk vulkánokról, 
gejzírekről, vízesésekről, jégmezőkről, skanzenekről, bálnalesen 
átélt kalandokról a haragos tengeren, a kizárólag szinte a tenger-
parton felépült településekről, Reykravikról, a világ legészakibb 
fővárosáról. Egy országról, amely egyetlen főúttal rendelkezik, 
amelyről terepjáró nélkül nem lehet letérni. Arról az országról, 
melynek területe Magyarországnyi terület és ahol Magyarország-
nál harmincszor kevesebben laknak. A programsorozatot az idei 
évben is a Révfülöpi Polgárok Bálja zárta a Tóth Vendéglőben.

Köszönet mindazoknak, akik részvételükkel megtisztelték prog-
ramjainkat!   

Tudományos ismeretterjesztői előadásai nem csupán Veszprém 
megyére korlátozódnak. Járt többek között Görögországban, 
Olaszországban, Németországban, valamint az összes környező 
országban.
20-án Kozmann György világbajnokot (kajak-kenu) láttuk vendégül, 
vele Eitner József képviselő beszélgetett. Elmondta és könyvében 
is megtaláljuk, hogy a kajak – kenu sajátos művészet. A műszaki 
technika legújabb vívmányainak hajóvá formált eredménye adja a 
keretet. Tehetség, céltudatos jellem, rettenetesen sok munka, erő, 
egyéni stílus, technika, az edzővel kialakított tökéletes összhang, 
a társakhoz viszonyított kompromisszum képessége és készsége 
a kiindulási alap. Rendelkezni kell versenyzői erényekkel, pszichikai 
és fizikai stabilitással, és mindezt egy-két évtized gyakorlás után 
néhány percbe sűrítve akkor és ott kell tudni csúcsra járatni, amikor 
néhány millió néző nemzeti büszkeségből elvárja. Lehet negyven 
fok meleg vagy szélvihar, tizedmásodpercek döntik el, hogy győzöl, 
vagy esetleg már el is felejtettek… Megtudhattunk kulisszatitkokat 
a Kolonics Györggyel eltöltött időkről, Kozmann György és párja, 
Kiss Tamás olimpiai bronzérmének hátteréről, majd egy rövid film-
bejátszás segítségével felidéztük az győzelem pillanatait.  
Pénteken Molnár Katalin és Molnár Sándor – akik körbejárták 
Izlandot – osztották meg velünk útiélményeiket, házigazdájuk 

Irodalmi barangolás a Magyar Kultúra Napján
avagy egy településteremtő fiskális, író emlékezete

Irodalmi felolvasó esttel emlékezett meg a Révfülöpi Honismereti Egyesület január 24-én a Magyar Kultúra 
Napjáról. Bár az országos ünnepi megemlékezés január 22-e – amely napon neves költőnk, Kölcsey Ferenc 
                                                                                                         letisztázta a Himnusz c. versének kéziratát –, mégis 
                                                                                                         sokan a hét végén tisztelegtek múltunkat idéző kul-
                                                                                                         turális tárgyi és szellemi értékek felidézésével, meg-
                                                                                                         emlékezésekkel.
                                                                                                         Mivel Révfülöp első köztéri műalkotása a Czigány 
                                                                                                         Károly emlékjel, ezért az egyesület Czigány Károly 
                                                                                                         ügyvéd, író kevésbé ismert irodalmi és bölcseleti 
                                                                                                         örökségének felvillantására vállalkozott. Hogy érde-
                                                                                                         kesebb és maradandóbb legyen a megemlékezés, 
                                                                                                         többek bevonásával hosszabb-rövidebb írásrészletek 
                                                                                                         és versek is elhangoztak az est folyamán.
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A helyi Közösségi ház megtelt könyvtári előadóter-
mében Miklós Tamás köszöntötte az ez évi első (nagy) 
hóesésben érkező vendégeket. Majd képekből össze-
állított és kivetített rövid felvezető előadásában em-
lékezett meg a Magyar Kultúra Napjáról, településünk 
első emlékművének létrehozásáról, Czigány Károly 
életútjáról. 
Korabeli leírásokból felidézte a Balatoni Szövetség 
erkölcsi elismerését elnyert ügyvéd író alakját: „Szikár 
és arányos termetű volt. „Beszédes okos arcában” 
sötét szemek villogtak s göndörödő, fürtös haja fe-
kete színű, minthogy egyetlen fellelt arcképe is mutatja. 
Barátai, a fizikális adottságaival a hölgyek körében 
hódító szép magyar embernek mutatták be. Csengő 
és fülbemászó hangja, nyitott és derűs egyénisége 
ugyanakkor az ügyvédi és szónoki szerepre is predesz-
tinálta.”
És felidézte Czigány Károly emberi egyéniségét is: 
A korabeli utalásokból úgy tűnik, hogy Czigány Károlyt 
– hippokratészi értelemben – szangvinikus vérmér-
sékletű és kedélyállapotú személyiségjegyek jellemez-
ték. Optimista, jövőbetekintő nézetei költői és ábrán-
dozó lelkületéből fakadtak. Közlékenysége és az 
újdonságok iránti fogékonysága heves vitázói, csupa 
ideg és izgékony tulajdonságjegyekkel párosultak… 
Összegezve személyiségjegyeit, olyan segítőkész és 
jószívű ember volt, aki figyelemmel kísérte és meg is 
értette az őt körülvevő szűkebb-tágabb világ műkö-
dését, s belső tulajdonságaitól vezérelve megpróbált 
annak aktív, formáló részévé válni. Így ismerte meg 
és tisztelte a szűkebb és tágabb környezete. Ezért 
váltott ki óriási megdöbbenést 61 éves korában tör-
tént öngyilkossága.”
A rövid emlékezés után Biczók József olvasott fel az 
ügyvéd-fiskális munkamódszeréről szóló önvallomást, 
illetve a Czigány Károly által perelt köveskáli magyar 
szellemes védekezéséről szóló anekdotaszerű esetet.
Ezzel kezdetét vette az irodalmi szemlézgetés, amelyet 
Iván Katalin tanárnő folytatott Jókai Mór és Czigány 
Károly ismeretségére utaló „Egy tapolczai választás” 
elbeszélés felolvasásával. Miklós Zsófia az ügyvéd 
népies hangzatú Népdal c. versét mondta el. 
Rövid részletek hangoztak el Czigány azon írásaiból, 
amelyek a kővágóörsi ellentmondásos közéletről, a 
Káli-medence szépségeiről, a Balaton haragvó, ember-
áldozatokat is követelő természeti erejéről, a Balatoni 
turizmus megindulásáról szóltak. 

Irodalmi barangolás a Magyar Kultúra Napján

Ezen írások a korszak – az 1870-1890-es évek – vidéki 
hírlapjaiban, illetve az 1886-ban kiadott kétkötetes, 
Jókai Mór ajánló soraival kezdődő Lélek naplója c. 
gyűjteményben jelentek meg. 
Czigány írásai közül a ma már idegenül hangzó, általa 
sziporkák és búvárgyöngyök stílus meghatározással 
nevesített rövid bölcselkedései nevetteteték meg a 
hallgatókat. Íme ezekből:
Szent Péter a mennyországban
„Szent Péter a mennyországba koczogtató embernek 
mondá: Ha nős voltál: bejöhetsz, mert kiszenvedted 
a purgatóriumot! 
Ezt hallván egy második koczogtató – mondá: – Igenis, 
már harmadszor nősültem. 
Erre Szent Péter felelé: No akkor nem jöhetsz be, mert 
szamár vagy, ha háromszor önként estél verembe.” 
Fiatal is, szép is a szomszéd menyecske
„Te apjuk – a szomszéd panaszkodik, hogy mióta meg-
nősült, nagyon törik a kertjén a rést, mondja az öre-
gecske nő a férjének.
– Az az ő gondja – felel a férj stoikus nyugalommal.
– Igen ám, de azt mondják, hogy te járogatsz arra.
– Az meg az én gondom.
– Jó-jó – hanem akkor én elválok ám tőled.
– Az meg a te gondod…”
Az est folyamán Czigány Károly írásait e sorok szerzője 
válogatta és Iván Katalin, Miklós Zsófia és Biczók József 
tolmácsolták az értő közönségnek. Köszönet nekik 
ezért és köszönet a közönségnek is, akik a leeső nagy 
hó ellenére eljöttek a Magyar Kultúra Napi rendez-
vényre és együtt emlékeztek egy másokért élő, tele-
pülésteremtő nemes lélekre: Czigány Károlyra.

P. Miklós Tamás

Életének 67. évében váratlanul elhunyt SZENCZ LAJOSNÉ, Zalahaláp volt polgármestere,
a Tapolca és Környéke Kistérségi Társulás volt elnöke, a megyei területfejlesztés 
kiemelkedő személyisége. 
Az elhunytat Zalahaláp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és 
a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás (Kistérség) saját halottjának tekinti.
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A köztársasági elnök 16/2014. (I.20.) KE határozatával 
az országgyűlési képviselők 2014. évi általános válasz-
tását 2014. április 6. napjára tűzte ki. Az országgyűlési 
képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 
szerint az országgyűlési képviselők száma 199, mely-
ből 106 országgyűlési képviselő egyéni választókerü-
letben, 93 országgyűlési képviselő országos listán 
kerül megválasztásra. A Kővágóörsi Helyi Választási 
Irodához tartozó Révfülöp a Veszprém 03. számú 
országgyűlési egyéni választókerülethez tartozik, a 
választókerület székhelye Tapolca. 
A névjegyzék az aktív választójog gyakorlásának 
alapdokumentuma, aki a névjegyzéken szerepel az 
szavazhat, aki a névjegyzéken nem szerepel, az nem 
szavazhat. E szabály alól nincs kivétel. A választás 
kitűzését követően a központi névjegyzék alapján 
került elkészítésre a szavazóköri névjegyzék, amely-
ben már csak az országgyűlési képviselők választásán 
az adott szavazókörben szavazati joggal rendelkező 
választópolgárok szerepelnek.
Azokat a magyar állampolgárságú választópolgárokat, 
akik magyarországi lakcímmel nem rendelkeznek, a 
Nemzeti Választási Iroda kérelmükre veszi fel a köz-
ponti névjegyzékbe.

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2014.
Tisztelt Választópolgárok!

Mozgóurna igénylés
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzéken szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve 
fogva tartása miatt mozgásában gátolt, ezért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a sza-
vazatát, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző második 
napon (2014. április 4.) kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegy-
zékében szerepel, vagy a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Bizottsághoz.
Átjelentkezési kérelem
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyar-
országi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. A Helyi Választási Iroda a kérelem alapján 
a választópolgárt törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi azon településnek 
a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, 
ahol a választópolgár szavazni kíván. Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési 
egyéni választókerület szavazólapján szavazhat. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb a szava-
zást megelőző második napon (2014. április 4.) kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához.
Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a 
szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be. A szavazás napján külföldön tartózkodó 
választópolgár Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A szavazás feltétele, hogy 
kérelme alapján a választópolgárt a Helyi Választási Iroda felvegye a külképviseleti névjegyzékbe. A külkép-
viseleten a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat. 
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek a legkésőbb a szavazást megelőző nyol-
cadik napon (2014. március 29.) kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához.
A központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a választópolgár benyújthatja a Helyi V á-
lasztási Irodánál személyesen, levélben, ügyfélkapun, valamint a választások hivatalos honlapján 
(www.valasztas.hu). A kérelemnyomtatványok beszerezhetőek a Helyi Választási Irodánál, valamint letölt-
hetőek a www.valasztas.hu oldalról.

2014. január 1. napjától a központi névjegyzékbe felvett, 
magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár 
bármikor kérheti a Helyi Választási Irodától, hogy a 
központi névjegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy 
• a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tör-
    vény szerinti valamely nemzetiséghez tartozik;
• fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel 
    annak érdekében, hogy önállóan adhassa le 
    szavazatát;
• a központi névjegyzékben szereplő személyes ada-
    tainak kiadását megtiltja.
A fenti névjegyzéki bejegyzés törlését a választópol-
gár bármikor kérheti a Helyi Választási Irodától. 
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatban az alábbi 
kérelmek nyújthatók be:
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ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2014.
2014. április 6. napján a választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat a szavazóhelyiségben 
vagy mozgóurnával. 
Szavazóhelyiség Révfülöpön:  IKSZT – Könyvtár, Káli ú. 17.  

A szavazóhelyiségben szavazni a szavazás napján 6.00 órától 19.00 óráig lehet. 
A választópolgár szavazáson való részvételének elengedhetetlen feltétele, hogy igazolja személyazonos-
ságát érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, vagy vezetői engedéllyel, valamint lakcímet 
és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal.

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
Helyi Választási Iroda Vezetője: Dr. Szabó Tímea Cím: 8254 Kővágóörs, Petőfi S. u. 2.
Telefon: 87/464-017 E-mail: jegyzo@kovagoors.hu

Februárban folytatódott a Madarász Ovi program-
sorozat. Először a költöző madarakkal ismerkedtek 
meg a gyerekek diavetítés segítségével. Nagyon ér-
dekes volt a gyerekek számára is egy gólya vándor-
lásának napi részletességgel bemutatott útja, majd 
a jobb idő beköszöntésével a Balaton parton etették 
és figyelték meg a vízimadár élővilágot.

A második színházi előadáson a Bagoly Rudi varázs-
óráját nagy élvezettel hallgatták a gyerekek, reméljük 
tanulságos volt számukra a történet.

Nagy izgalommal várják már az óvoda nagycsoportosai 
a március közepén induló úszásoktatást.

  Óvó nénik

Itt a farsang áll a bál
Az idén is jókedvvel telt a a farsang  a karneváli dísz-
ben pompázó óvodában. A szülők sok ötletes mas-
karát készítettek a gyerekeknek. A közös télűző mű-
sor után mindenki rövid versikével mutatta be jelme-
zét. A vidám felvonulás után kis ajándék és megle-
petés műsor „A kiskakas gyémánt fél krajcárja” várta 
a kicsiket, az óvó nénik és dadus nénik előadásában.
Ezúton is köszönjük a gyerekek nevében a szülőknek 
a sok finomságot.
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Másodszor a sakk világbajnokságon
Juhász Judit, a Révfülöpi Általános Iskola tanulója, a második alka-
lommal elnyert országos bajnoki címével újra kijutott a korcsopor-
tos sakk világbajnokságra, melyet ez alkalommal az Egyesült Arab 
Emirátusokban, Al Ainban rendeztek meg. Judit az U10-es kategó-
riában képviselte hazánkat 2013 karácsonyán. A verseny december 
18-tól 29-ig tartott, több mint 1800 résztvevővel. A versenyzőknek 
11 kategóriában kellett tudásukat összemérni. A 10 év alatti leány 
kategóriában 11 partiból 5,5 pontot szerezve, Judit a 73. helyen 
végzett. Ez az eredmény 9 évesen a világ legjobbjai között óriási 
teljesítmény!
A kemény munkát egy kis kirándulás is oldotta. A szervezők 8 for-
duló után, december 25-én szabadnapot tartottak, amikor buszok-
kal szállították a résztvevőket igény szerint Dubaiba illetve Abu 
Dhabiba. Mi a dubai kirándulást választottuk, ahol megnéztünk 
rengeteg felhőkarcolót, a világ legmagasabb épületét, a Burj Khali-
fát (828m), és a föld fölött közlekedő metróval kicsit körülnéztünk 
a fiatal, még épülő városban.
A közel két hét alatt némi betekintést nyerhettünk az arab világ érdekes öltözködési szokásaiba, építészeti 
és vallási kultúrájába is.
Maga a verseny nagyon tanulságos volt, Judit töretlen lendülettel folytatja az edzést, és reméljük a követ-
kező év még jobb eredményeket hoz. -bv-

A Tapolcai Rendőrkapitányság által meghirdetett 
„Itt a tél, de nincs megállás, hegyen- völgyön is fő a 
biztonság” című rajzpályázat felső tagozatos kate-
góriájában Németh Bence 6. o. tanuló első, György 
Anna Sára 5. o. tanuló második helyezést ért el. 
Felkészítő tanáruk Szabó Zsuzsanna.
A Rendőrkapitányság nem csak ajándékkal, hanem 
egy felejthetetlen nappal is jutalmazta a díjazottakat.
Németh Bence így írt erről a napról: A rajzpályázaton 
elért eredményemért elmehettem egy majdnem egész 
napos kirándulásra. 10 óra körül jöttek értem a rend-
őrök egy igazi rendőrautóval. 

Rajz sikerek Amikor mindenki beérkezett a kapitányságra, kezdőd-
hetett a program. Először egy KRESZ  totót töltöttünk 
ki, valamint „lufizhattunk”, majd átadták az ajándé-
kokat mindenkinek.
Dél körül elindultunk Sümegre. A csárdában ebédel-
tünk, ahol „régimódias” ételt kaptunk evőeszköz 
nélkül, középkori módszerrel, kézzel kellett elfogyasz-
tanunk.
Miután mindenki jóllakott, felmentünk a várba. A vár 
megtekintése után még egy lovagi tornán is részt 
vehettünk. A sok élményt, amit a nap folyamán sze-
reztem, sohasem felejtem el. Köszönjük a Rendőrka-
pitányság dolgozóinak.

Szabó Zsuzsanna

Január 25-én gyerekek és szülők jókedvétől mosolygott az iskola. Azért jöttünk össze, hogy egy kicsit meg-
állítsuk rohanó életünket, időt szánjunk egymásra és az egészséges életmódra irányítsuk a figyelmet. 
                                                                                                          A gyerekek minden évben nagy örömmel várják ezt 
                                                                                                          a napot, különösen a kisebbek, mert ilyenkor szüleik 
                                                                                                          is az iskola ajtaján belül maradnak, és együtt vesznek 
                                                                                                          részt az iskola életében. Együtt kell a szabályokat 
                                                                                                          betartani, mert azok mindig vannak, és milyen jó, 
                                                                                                          hogy „az anyu meg az apu is végre azt csinálja amit 
                                                                                                          én, és játszik velem egész nap.” Voltak csapatjátékok, 
                                                                                                          foci illetve kézi meccsek, sorversenyek, asztalitenisz- 
                                                                                                          és csocsóbajnokság, görkorcsolyázás, sőt még bar-
                                                                                                          kácsolás is. Nagyon lelkesítő, hogy vannak szülők, 
                                                                                                          akik nemcsak az otthonra szánják szabadidejüket, 
                                                                                                          hanem azon is fáradoznak, hogy különféle ötletes 
                                                                                                          játékok barkácsolásával más gyerekeknek is örömet 
                                                                                                          szerezzenek.

Nemcsak tanulni járunk az iskolába! 
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Nemcsak tanulni járunk az iskolába! 

A sport azonban energiát is igényel, így fontos volt 
a bendő megtöltése. Szorgos kezű szülők megpró-
báltak változatos, de mégis egészséges ételeket 
varázsolni az asztalokra. Különféle formában tálalták 
a gyümölcsöket, zöldségeket, salátákat, pástétomo-
kat, és azért a gyümölcsös süti sem maradt el. Egész-
ségünk védelme érdekében nemcsak a helyes táplál-
kozás és a megfelelő testmozgás kapott hangsúlyt, 
hanem a bűnmegelőzésre való odafigyelés is. Tájé-
koztatást kaphattunk szakembertől arról, mire kell 
odafigyelnünk napjainkban, hogy szervezetünket 
megóvjuk a különböző káros és veszélyes szerektől, 
és ne essünk áldozatul azoknak. Nagyon hasznos volt! 
A nap egyik fénypontját az is jelentette, hogy ezen 
a napon nem csak saját magunk egészségére, hanem 

beteg embertársainkra is gondoltunk, hogy segítsé-
get kapjanak a gyógyulásban, és ők is újra egészsé-
gesek legyenek. Köszönjük mindazoknak, akik véra-
dással ebben segítettek! Köszönjük azon szervezők 
és segítők munkáját is, akik lehetővé tették ezt a 
sportnapot, és a résztvevő gyerekeknek és szüleik-
nek is, akik időt szántak erre a közös együttlétre! 
Talán sokaknak nem tűnik olyan fontosnak egy ilyen 
esemény, mint egy hivatalban jól elvégzett munka, 
miután még elismerés is jár, vagy éppen egy látvá-
nyos otthoni munka elvégzése, de ne gondoljuk! 
A kicsi dolgokban rejlenek a nagyok. Ha vért adtunk, 
vagy ha játszottunk a gyerekekkel, de ha csak egy 
mosollyal tudtunk hozzájárulni ehhez a naphoz, nem 
volt hiábavaló. Ezek a dolgok megmaradnak, és na-
gyon értékesek, csak lássuk meg bennük a csodát!

Török Péterné

Február 22-én Ajkán, a Nagy László Művelődési Köz-
pontban rendezték meg a diákolimpia megyei csapat 
döntőjét. A Révfülöpi Általános Iskola két csapatot 
indított a versenyen. Az alsó tagozatban 3 elsősünk, 
Juhász Gábor, Scheller Kornél és Vodenyák Szilvia, 
a 2. osztályból Szabó Levente képviselte iskolánkat. 
A tapasztaltabb versenyzőkből álló csapatok mez-
őnyében 6,5 ponttal a 11. helyet szerezték meg kisis-
kolásaink.
A felső tagozatban Réti Boldizsár (5.oszt.), 
Bakos Balázs (4.oszt.), Janzsó Patrik (7.oszt.), 
Juhász Judit (3.oszt.) összeállításban versenyzett a 
csapat. Az 5 fordulóból álló nagy küzdelemben azonos pontszámmal (14,5) végeztek a 2. helyen.
Gratulálunk tanulóinknak a tisztes helytállásért!

Tapolca Város Önkormányzata idén is ünnepi keretek között díjazta a 
város sportolóit. Február 7-én a Csermák József Rendezvénycsarnokban 
adták át több kategóriában a kitüntetéseket. A 2013-ban kiemelkedő 
eredményeket elért versenyzőkről egy-egy kisfilmet vetítettek, majd 
oklevelet és kupát kaptak.
Az est díszvendége a háromszoros olimpiai bajnok kajakozó, Kammerer 
Zoltán volt. 
A Révfülöpi Általános Iskola 3. osztályos tanulója, a Tapolcai Sportegye-
sület Sakkszakosztályának játékosa, Juhász Judit a tavalyi Év sportolója 
cím után ismét díjat vehetett át élsport-utánpótlás kategóriában. 
Judit 2013-ban korcsoportjában (10 év alatti lányok) országos bajnoki 
címet, illetve az országos egyéni diákolimpián is bajnoki címet szerzett.
A díjátadó különleges bemutatókkal és vacsorával folytatódott, majd 
hajnalig tartó bállal zárult.

Sakk hírek

-bv-
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Az idén is mentünk síelni!
Alig vártuk a február 5-ei szerdai napot, hogy újra a 
sípályán lehessünk Eplényben és élvezhessük a ter-
mészet minden szépségét a sport örömeivel együtt. 
Az idei évben azonban valószínűleg a lusta lány dol-
gozott Holle anyónál, mert nagyon kevés hó esett, 
és néha már szinte reménytelennek tűnt az elindulás 
is. Laci bácsi azonban – az égiekkel jó kapcsolatot 
tartván – mindig tudja, hogy mikorra kell tervezni egy 
ilyen utazást.
Az első napra a sok buckával együtt jutott egy kis 
ónos eső is, de számunkra az élvezet értékét ez sem 
csökkentette. Aztán kisütött a nap, a hideg szél és 
eső is elköszönt, és olyan gyönyörű időben tudtunk 
síelni, hogy ezt nagyon nem szerettük volna még 
pénteken sem abbahagyni!
Igazi kincse ennek a pár napnak, hogy teljes kikap-
csolódásban vagyunk a szabadban, nem forgolódik 
a fejünkben semmi más, csak az együttlét öröme, 
a vidám hangulat, a nevetés, a jókedv és természe-
tesen az élvezet. A hétköznapi feladatok várnak, és 
minden gond egy kicsit elcsitul. Egész nap mozgás-
ban vagyunk és estére egészségesen elfáradunk. 
Nagyon jó megtanulni síelni, és a szükséges felsze-
relés (főként bukósisak) védelmet nyújt a kisebb-
nagyobb eséseknél. Néha erre is volt példa. De na-
gyon figyeltünk egymásra, és hogy nem egy megta-
nulhatatlan sportról van szó, azt a pici első és második 
osztályosok is bizonyították. 

Mint a golyó, úgy jöttek lefelé a lejtőn, persze nagyon 
ügyesen! Kedvelték a kanyargós és ugratós pályákat, 
a felvonókat, és a fekete pályát is szerették volna 
kipróbálni. („Jövőre lehet” – hangzott az ígéret. 
Tehát, ebből az következik, hogy jövőre is megyünk!) 
Nagyon köszönjük Laci bácsinak az idei szép napokat, 
a tanítást, az önfeledt türelmét, a jó hangulatot, me-
lyet teremtett, a sífelszereléseket, amiket nem kel-
lett megvásárolni, illetve bérelni, hanem nagy gond-
dal válogatott mindenkinek a lehető legjobbat. Már 
most nagyon várjuk a következő sítábort, és ha sokan 
jelentkeztek, akár több napra is mehetünk! 
( Hajrá, bízunk bennetek!!!)

Török Péterné

A farsangot -, mint mindig - izgalmak és hihetetlen előkészület jellemzi. Szeretettel, törődéssel és nagy oda-
figyeléssel készülnek a gyerekek. Ez a komoly, de mégis élvezetes elfoglaltság áldozatkész munkát rejt maga 
mögött. A farsang sikerét és színvonalát mutatja az is, hogy a nagy „attrakciót” nem csak azok a szülők, 
nagyszülők tekintik meg, akiknek a gyermekei iskolánkba járnak, hanem olyan felnőttek is szívesen jönnek, 
akik ilyen módon nem is kötődnek az iskolához. A farsang tehát túlnőtte magát az iskolai kereteken. A pub-
likum szépnek és igényesnek találja gyermekeink műsorát, s az érdeklődők örömmel szánják szabadidejüket 
erre a délutánra.
Az idén is megteremtődött az a fergeteges hangulat, 
jókedv és kacagás, mely igazán megvidámította a 
szíveket. Az elsősök alaposan kitettek magukért, a 
legtöbb díjat ők nyerték. Első helyezett lett ötletes 
sajtkukac jelmezével Szegi Benedek, második Bíbor 
Hanna és Szabó Angelika, akik rövid műsorral is ked-
veskedtek. A harmadik Vodenyák Szilvike, mint lovas, 
fantasztikus paripájával. Különdíjat nyert Balog Szonja 
a „Kedvesem” című szám előadásával, aki itt az isko-
lában természetesen kicsit másként, „Az én kettesem” 
gondolat bűvkörében énekelte a slágert. A második-
asok közül különdíjban részesült Török Annamária, 
aki keresztapukájának, Péch Balázsnak a „A nő” című 
számát énekelte. A többi osztály is nagyon kitett 
magáért és további különdíjak kerültek kiosztásra. 

Farsang 2014

Fotó  Iskola
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Farsang 2014
A 3. osztályosok country tánca az összefogás, 
és tenni akarás szép példáját mutatta. A táncba 
ugyanis a szülők is bekapcsolódtak Gabi nénivel 
együtt.

A 4. osztályosok „Kalinka” című előadását óriási tapsvihar 
kísérte. Az 5. osztályosok „Törpeemberek” produkciójá-
nál a nevetés már a tetőfokára hágott. A farsangi műsor 
igazi hangulatát azonban mindig a nyolcadik osztályosok 
keringője indítja. Igazi fénypontja ez a délutánnak. 
A lányok gyönyörű hófehér ruhában, a fiúk pedig az alka-
lomhoz illő ünneplő ruhában csokornyakkendővel. 
A művészi hatású nyitó és záró táncot, valamint az 5. 
osztályosok műsorát Miklós Zsófia tanított be. Nagyon 
köszönjük a felkészítő munkáját, valamint minden gyer-
meknek, szülőnek és kollégának azt a segítő lelkesedését, 
melynek eredményeként ilyen vidám hangulatú és szín-
vonalas műsor jöhetett létre! Köszönjük a konyhai dolgo-
zóinknak is a sok finomságot, farsangi fánkot, az „ado-
mányozóknak” pedig a felajánlott tombolatárgyakat, 
süteményeket! 
Találkozzunk jövőre is, hogy gyermekeink sikere és kaca-
gása tovább éltessen minket!

Török Péterné

Az idei tanévben másodszor emlékeztünk 
vissza egy kicsit rendhagyó módon az 
„aranybetűs” 1848-as forradalom és szabad-
ságharc eseményeire. Az alsósok és felsősök 
közös műsorral köszöntötték ezt a szép 
ünnepet, melynek legszebb üzenete az 
„együtt” szóban rejlik. Felemelő volt, hogy 
minden osztály képviselte magát, kicsik és 
nagyok együtt elevenítették fel azt a polgári 
átalakulási folyamatot, mely nemzetünk jövőjét évszázadokra szólóan alapvetően meghatározta. Közösen 
lehet elérni valamit, s az a szabadság, melyben mi is élünk, az akkori márciusi ifjak összefogásának köszön-
hető. Ezen a napon iskolánk minden tanulója aktívan vehetett részt a megemlékezésben, az alsósok forgó-
színpadszerűen, különböző állomásokon. Készítettek kokárdát, tulipánt a nemzet színeiben, néptáncoltak, 
énekelték a 48-as dalokat és megismerkedhettek a huszáröltözettel, sőt fel is próbálhatták. Közben meg-
tanulták, mi a mente, a dolmány, a tarsoly, a pityke, a sújtás és a csákórózsa. A felsősök a Honismereti 
Gyűjtőszobában vehettek részt egy kiállításon és előadáson, melynek végén Miklós Tamás néhány teszt-
kérdéssel ellenőrizte a gyerekek figyelmét. A jó válaszokért osztogatott ajándékok jelezték, hogy az előadás 
érdekes és izgalmas volt. 
Jó, ha ez az eszme erősödik bennünk, mert rajtunk is múlik a haza jövője.  1848 március 15-e mindig felszínre 
hozza a megtalált igazságot, és egyben felébreszti a mi felelősségünket is. Éljen bennünk a nemzet szabad-
ságának őrlángja, igenis legyen igényünk a nagy eszmék befogadására, melyekből olyan csillag születhet, 
amelynek fényessége közös jövőnket mutatja. Úgy jó, ha életünk tiszta fényű csillagok vigyázzák.

Török Péterné

Március 15-e iskolánkban
„ Zászlók díszítik ma az utcát végig
Márciusi fényben  szállnak fel az égig
Álljunk meg előttük csak egy pillanatra
Emlékezzünk vissza arra a napra.” 
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Európában a nyári időszámítás már-
cius utolsó vasárnapján kezdődik 
és október utolsó vasárnapjáig tart. 
Ennek megfelelően minden évben 
más dátumra esik, de az átállítás 
napja mindig vasárnap. Az idei év 
március 30-án helyi idő szerint 
02.00 órakor előre, 03.00 órára 
állítjuk óráinkat, majd október 
26-án 03.00 órakor visszaállítjuk 
óráinkat 02.00 órára.
Az óraállítást először 1916-ban ve-
zeték be Amerikában, majd folya-
matosan egyre több nemzet vette 
át. Vannak olyan országok, ahol 
soha nem vezették be, vannak 
olyanok, ahol bevezették egy időre, majd eltörölték, vannak, amelyek eltörölték, majd újra bevezették
 – Magyarország is ezek közé tartozik - és végül vannak azok, amelyek folyamatosan élnek ezzel a lehető-
séggel. Hazánkban 1980-ban tértünk rá harmadszor a nyári időszámításra.  Az ehhez kapcsolódó legutóbbi 
reformra 1996-ban került sor: akkor, az EU-irányelveknek megfelelően – szeptemberről október végére to-
lódott a téli időszámítás kezdete. Bevezetésekor elsődleges célja az energiatakarékosság volt, mert a nap-
fényes órák magasabb száma miatt energiát lehet vele megtakarítani. Használata azonban más előnyökkel 
is jár. Az egy órával hosszabb természetes fény előny mindazoknak, akik szabadtéri munkahelyen kívánnak 
hosszabb ideig értékteremtő munkát végezni, de azoknak is, akik iskolai, munkahelyi elfoglaltságuk után a 
szabadban terveznek programot, strandolnak, sportolnak, kertjükben kívánnak tevékenykedni. Az előnyök 
közé sorolják többek között azt is, hogy a jobb látási viszonyok miatt csökkenhet a közúti balesetek száma. 
A vélemények azonban megoszlanak. A kritikusai szerint például az ipar szerkezetének átalakulása, valamint 
a rohamosan terjedő légkondicionáló berendezések száma miatt nem spórolunk, hanem ellenkezőleg, több 
energiát fogyasztunk. Az ellenzők szerint megviseli szervezetünket, megzavarja biológiai óránkat, ezáltal 
ártalmas egészségünkre. 

Nyári időszámítás 2014.

Tájékoztatjuk a növénytermesztéssel foglalkozókat, 
hogy egy Európai Uniós előírás alapján a 2014-es gaz-
dálkodási évben adatot kell szolgáltatni a Magyar-
országon kiemelt fontosságú növénykultúrákban 
felhasznált növényvédő szerekről, azok mennyisé-
géről.
Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 
25-i 1185/2009/EK rendelete a peszticidekre vonatkozó 
statisztikákról adatszolgáltatási kötelezettséget ír 
elő a tagállamok számára. A rendelet szerint a nö-
vényvédő szerek fontosabb növényenkénti felhasz-
nálásról ötévente (először 2010-2014-es periódus 
egyik évéről) kell a tagállamoknak adatot szolgáltat-
nia. Hazánkban az adatgyűjtés 2014-ben a Vidékfej-
lesztési Minisztérium, a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal és a Központi Statisztikai Hivatal 
együttműködésében, a permetezési naplók adata-
inak begyűjtésével valósul meg. 

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 
(IV. 23.) FVM rendelet előírásai alapján a felhaszná-
lási tevékenységet folytatóknak a növényvédőszer-
felhasználásról naprakész nyilvántartást kell vezetni, 
melynek formai követelményeit a rendelet tartalmazza.
A permetezési napló naprakész vezetése nemcsak 
a hatóságok számára szükséges, hanem a gazdálko-
dókat is védi az esetlegesen felmerülő élelmiszer-
biztonsági illetve technológiai problémák esetén.
Az adatgyűjtés sikeres lebonyolításának érdekében 
kérjük, hogy a 2014-es gazdálkodási évben fokozot-
tan ügyeljen a permetezési napló naprakész és pon-
tos nyilvántartására, hogy ha a NÉBIH, a megyei kor-
mányhivatalok növény- és talajvédelmi igazgatóságai 
vagy a KSH munkatársai megkeresik Önt, az adat-
szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul 
eleget tudjon tenni. NÉBIH -I-

Felhívás növényvédő szerek felhasználására vonatkozó 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről
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Tavasszal már egyre többen körülnéznek a kertben, össze-
gyűjtik a növényi hulladékot, fákat metszenek, elvadult 
hajtásokat távolítanak el, megkezdődik a kertészkedés. 
És mi történik a növényi hulladékkal? Sokan még mindig 
elégetik. De nem mindegy hogyan, hiszen az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló  28/2011. (IX. 6.) BM ren-
delet szabályozza a tarló- és a növényi hulladék égetésének 
szabályait. A jogszabály szerint az avar-, tarló-, gyep-, nád-, 
és növényi hulladék égetése alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenységnek minősül. Korábban az ilyen tevékenységet 
24 órával korábban be kellett jelenteni a tűzoltóságnak, 
de a jogszabály ma már csak a tarló, a nád és a gyep ége-
tésénél írja ezt elő. Tudni kell, hogy ha szabálytalanul gyúj-
tunk tüzet, tűzvédelmi bírságra számíthatunk. Tűzvédelmi 
bírság kiszabása már az első esetben kötelező.
1. Tűzvédelmi előírás megszegése esetén, ha az tüzet idézett elő, azaz például az égő kupacot nem oltottuk 
el veszély esetén, vagy az égetés végén, ha magára hagytuk az égő gazt, vagy nem tartunk a tűz mellett 
oltásra alkalmas anyagot, eszközt, és az égetés tüzet okozott. A bírság minimális összege 100.000 Ft, maxi-
mális összege 1.000.000 Ft.
2. Tűzvédelmi előírás megszegése esetén, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság 
beavatkozása is szükséges, tehát ha az előző pontban felsoroltak valamelyike megvalósul, a gazégetésből 
tűz keletkezik, és az oltásban a tűzoltóság is részt vesz. A bírság minimális összege 200.000 Ft, maximális 
összege 3.000.000 Ft.
3. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz, vagy robbanásveszélyt idéztünk elő. A bírság 
minimális összege 100.000 Ft, maximális összege 1.000.000 Ft.
A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a 
tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól. A tűzvédelmi 
bírság adók módjára behajtandó köztartozás.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata A helyi környezet védelméről szóló 15/2010 (VI. 23) rendeletében 
szabályozza a nyílttéri égetést, melyben kimondja, hogy a levegő tisztaságának védelme érdekében a  kerti 
hulladékot -  mely lehet falomb, kaszálék, (fű), nyesedék (pl. venyige) vagy  egyéb növényi maradványok -  
elsősorban hasznosítani, komposztálni szükséges, a komposztáló helyet pedig úgy kell kialakítani, hogy a 
szomszédos ingatlanok lakóit a szaghatás ne zavarja. Kerti hulladékot égetni nagykorú cselekvőképes személy 
felügyelete mellett október 1-től május 15-ig 10.00 és 16.00 óra között lehet - vasárnap és ünnepnap kivéte-
lével-, száraz és szeles időben nem megengedett. Minden más időszakban az égetés tilos. Az égetés során 
a kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen szabad égetni, úgy, hogy az emberi egészséget és a 
környezetet ne károsítsa, ne veszélyeztesse, környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne okozzon, a közúti 
közlekedést ne zavarja. Az égethető kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű 
veszélyes hulladékot (pl. gumi, műanyag, PVC, vegyszer, festék). Kerti hulladékot nyers, vizes állapotban 
égetni, a gyors égést gázolajjal, egyéb szénhidrogén termékkel elősegíteni minden időszakban tilos, a tartós 
füstölés nem megengedett.
A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani. A tüzelés színhelyén 
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 
illetőleg a tűz eloltható. Az égetést végző személy a tűzrakó hely oltásáról az égetést befejezően köteles 
gondoskodni. 

Kérjük a tisztelt Lakosságot a fentiek figyelembe vételére!

Amit a szabadtéri tűzgyújtásról tudni kell!

Lapzárta: 2014. április 15.
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