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Megemlékezés nemzeti ünnepünk alkalmából 
A 167 évvel ezelőtti március 15-re 
emlékeztek az egybegyűltek a 
Könyvtárban. Arra a március 15-re, 
mely a magyarság talán legnagyobb 
nemzeti ünnepe, melyet minden 
magyar, a legkülönbözőbb gondol-
kodású emberek is magukénak 
vallanak. A zenei összeállítás el-
hangzását követően Slemmer József 
önkormányzati képviselő, a Gaz-
dasági, Településfejlesztési és 
Turisztikai Bizottság tagja mon-
dott ünnepi köszöntőt. Beszédé-
ben kiemelte a forradalom jelen-
tőségét. „...Az 1848. március 15-én 
történt események sorsfordítóak 
voltak hazánk életében. A reform-
kor politikusai után jött egy 
fiatal, radikális generáció, a kor 
olyan tehetségeivel soraiban, mint 
Petőfi, Vasvári, Jókai, akik tenni 
is mertek a drámai pillanatokban. Pesten a márciusi 
ifjak kihirdették a 12 pontot, békét, szabadságot és 
egyetértést akartak. Jogokat követeltek és sajtósza-
badságot, felelős minisztériumot, évenkénti ország-
gyűlést. Törvény előtti egyenlőséget. Megalakult 
Batthyány Lajos vezetésével az első független és 
felelős magyar kormány. Bár az első független ma-
gyar kormány mindössze fél évig állhatott az ország 
élén, nevükre, tetteikre mindig büszkén fogunk 
emlékezni – mondta. 
Az 1848-as hősöket a hit érzülete vitte előre. Hitük 
tettekbe, majd munkába fordult. Köteléket az össze-
fogás teremtett közöttük. Hittek a hazában, a sza-
badságban és abban, hogy a magyarság sorsa jobbra 
fordul.  

Elődeink is nagy becsben tartották 1848 emlékét, 
nekünk, egy békés rendszerváltás gyermekeinek 
is meg kell becsülnünk. Belőle tanulhatjuk meg 
életre váltani a szabadságot, az emberhez méltó 
teljes életet. Ezért azonban nap-nap után újra meg 
kell küzdenünk. Mindennapjainkban vezessen ben-
nünket 1848-49 szelleme és példája – fejezte be
beszédét. 
Ezt követően Szilvásiné Csordás Éva előadóművész 
és Illésfalvi Iván (ének, gitár) Zúg március című 
ünnepi összeállítása zárta a megemlékezést.  

Köszönet a megjelenteknek, köszönöm, hogy együtt 
emlékezhettünk!

A tavasz nem csak önmagában szép, nem csak önmagáért szereted. (...) 
A tavaszban ugyanis már ott van a nyár ígérete. A ragyogó napsütésé, a 
melegé, az életé. Még nincs nyár, de már tudod, hogy jön, hogy az követ-
kezik. Így a boldog várakozás ideje is a tavasz. És így kétszeresen szép. 
De van egy még szebb tavasz. Ami a szívedben, a lelkedben ébred. És ez a 
tavasz a legszebb, a legfontosabb. Mert ha a szívedben, a lelkedben tavasz 
él, akkor az ablakon túl lehet tél, lehet vihar, lehet bármi... ha kinézel, te 
csak virágzó magnóliát, nyíló virágokat, repdeső katicákat, csörgedező 
patakot látsz. Mert a lelkedből látod. A tavaszt. Szíved tavaszát. 

Csitáry-Hock Tamás

Ünnepi beszédet mondott Slemmer József képviselő
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A Magyar Kultúra Napjára emlékeztünk 

Országszerte 1989 óta január 22-én ünnepeljük a 
Magyar Kultúra Napját. A dátum ahhoz kötődik, 
hogy Kölcsey Ferenc a kézirat tanúsága szerint 
1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz meg-
írását Szatmárcsekén. Először 1829-ben Kisfaludy 
Károly Aurorájában jelent meg, a kéziraton még 
szereplő "Magyar nép zivataros századaiból" alcím 
nélkül, azonban 1832-ben, Kölcsey munkáinak első 
kötetében már a szerző által adott alcímmel látott 
napvilágot. A Himnusz megzenésítésére 1844-ben 
került sor pályázat keretében, amelyet Erkel Ferenc, 
a Nemzeti Színház karmestere nyert meg a zsűri 
ítélete szerint. A művet 1844. július 2-án mutatták 
be a Nemzeti Színházban, hivatalos állami ünnep-
ségen 1848. augusztus 20-án csendült fel először. 
Magyar Himnusz természetesen a költemény meg-
írása előtt is volt, a református magyarságé a Teben-
ned bíztunk, elejétől fogva című Zsoltár,  míg a kato-
likus magyarság néphimnusza a Boldogasszony 
Anyánk és az Ah, hol vagy magyarok tündöklő csilla-
ga kezdetű ének volt. Népszerű volt – a hatóságok 
által többször betiltott – ún. Rákóczi-nóta is. Ez 
utóbbit Hector Berlioz és Liszt Ferenc is megzené-
sítette. A magyar kultúra napjáról való megemléke-
zés gondolatát ifjabb Fasang Árpád zongoraművész 
vetette föl 1985-ben, majd a Hazafias Népfront fóru-
main hívta fel a figyelmet egy ilyen ünnep fontos-
ságára. "Ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, 
hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és van 
mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat 
adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az örökség 
tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet 
a mai gondok megoldásában is" - mondta a kezde-
ményező. Ez a nap alkalom arra is, hogy fejet hajt-
sunk mindazok előtt, akik közeli és távoli múltunk-
ban munkásságukkal hozzájárultak megmaradá-
sunkhoz, kultúránk ápolásához, hordozói voltak 
annak a magyar kultúrának, amelyről megemlékezni 
ma itt összegyűltünk – hangzott el.
Ezen a napon különféle rendezvények emlékeztetnek 
bennünket hagyományainkra és múltunkra, hiszen 
a magyar kultúra fennmaradásunk és felvirágzásunk 
záloga. Művészetünk megtartó ereje nemzetünknek. 
Kötelességünk tehát óvni, gazdagítani.
A Magyar Kultúra Napja nem tartozik a hivatalos 
piros betűs ünnepek közé, de már évek óta egyre 
eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra a 
tárgyi és szellemi értékekre s alkotóikra, melyek 
méltán teszik teljesebbé életünket. A kultúra napja 
akkor válik igazi ünneppé, ha feladataink jegyében 
számvetést készítünk, vagy legalábbis kijelöljük 

önmagunkban - ki ki önmagában - , hogy milyen 
módon kell a ránk hagyott kulturális örökségünkkel 
felelősséggel bánnunk. S ezt tovább kell adnunk az 
utánunk következő nemzedéknek, annak a nemze-
déknek, amelynek nevelésében a szerepünk felbe-
csülhetetlen! Hiszen nekünk kell értékes mintát 
felmutatnunk: a kultúra értékeit becsülnünk, tör-
vényei szerint élnünk és tanulságait érvényesítenünk. 
Mert ez a kultúra nem csak tudást, műveltséget hor-
doz, hanem erkölcsöt is. Ez a nap erre is figyelmez-
tet – zárult a bevezető.
Versek, zenei feldolgozások között megtekinthető 
volt Orosz Istvánnak (az egyetlen magyarországi 
művész, akinek alkotása bekerült a londoni Tate 
Modern Galéria gyűjteményébe) a Labirintus című 
animációs alkotása. Az estet filmvetítés zárta. 
A műsorban közreműködött Benéné Müller Mária, 
Dankóné Németh Mária, és Szekeres Béláné. 
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XXV. Révfülöpi Téli Esték

Az előadássorozat második estéjén Kopasz Árpád, a Balaton Csavar-
gőzös Műemlékhajót üzemeltető alapítvány elnöke és fia, Kopasz 
Balázs, a Balatoni Hajós Kultúráért Egyesület tagja beszélt a község 
helyéről, szerepéről a balatoni hajózás múltjában és jelenében. 
A halászat még nem igényelt komolyabb kikötőt, de a község múltjában több száz évre visszanyúló rév-
közlekedés, a későbbi személy- és áruszállítás már 
komolyabb feltételeket kívánt – mondta Kopasz 
Árpád. Igazi fejlődést a település vízi közlekedésé-
ben a Balaton csavargőzös 1873-as vízre tétele jelen-
tette. A Balaton a tó második gőzhajója, és első csa-
vargőzöse, mely Zala-Somogyi Gőzhajózási Társulat 
számára épült. 1873. március 2-től 1876-ig Révfülöp, 
Badacsony és Boglár között közlekedett, postát is 
szállított. A gőzgép lapátkerék helyett az akkor leg-
korszerűbb technikának számító egyenes kihajtású 
hajócsavart mozgatta (ezért lett csavargőzös). Az 
50 fő befogadására képes utasszállítót „Zala-Somogy” 
néven rögzítették, de a legelső híradásokban is 
Balaton néven említették. Sok tulajdonosa volt a 
Balatonnak, így többször is átkeresztelték. Alexandra, 
Mohács és Irma után méltatlanul FK-312 lett, ezzel 
a névvel hajóztak vele utoljára. A balatoni évek után 
átkerült a Dunára, majd ismét visszatért a tóra, de már nem állt szolgálatba. A Csavargőzöst is utolérte 
élete során a kényszerű technikai fejlesztés, a gőzgépet dízelmotorra cserélték, majd az is kikerült belőle.
Átélt egy árverezést, leégett, majd végül újjászületett. 2012-ben Műemlék Hajó lett Balatonbogláron, azóta 
méltó környezetben, felújítva ismerteti meg az oda látogatókkal a saját- és a balatoni gőzhajózás történetét - 
derült ki az előadásból. Kopasz Balázs a Révfülöphöz kapcsolódó vitorláséletet mutatta be. A Balatonon 
túrázók körében szinte kihagyhatatlan a révfülöpi kikötő felkeresése, az itteni borok, a kikötő környékén 
készült finom ételek fogyasztása – mesélte. Végezetül a hallgatóság megismerhette az egyre népszerűbbé 
váló, könnyen kezelhető, üveggel, ponyvával fedett fedélzetű elektromos túrahajót, mely az óránként 
8 -8,5 kilométeres sebességével ideális a tó méreteihez, több napos kirándulásra is alkalmas és teljes leme-
rítés esetén is elég egy éjszaka a töltéséhez. 

a Téli Esték első előadója, Novák 
Katalin, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma család- és ifjúság-
ügyért felelős államtitkára beszélt 
a kormány családpolitikájáról, a 
népesedési adatokról. Elmondta, 
hogy háromgyermekes édesanya-
ként tudja, mit jelent összeegyez-
tetni a munkát a családdal, men-
nyire fontos a család intézménye. 
Beszélt többek között a különféle 
családtámogatási formákról, az 

otthonteremtési kedvezményről, az első házasoknak járó kedvezmé-
nyekről, valamint a családi adó- és járulékkedvezményről. 

Az idei évben már 25. alkalommal került megrendezésre a program-
sorozat, melyet még az első szabadon választott képviselő-testület 
indított el. Mára Veszprém megye talán legnagyobb múltú kulturális 
rendezvényévé vált. 
Az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban február 16-án első-
ként Kondor Géza polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd 
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Kopasz Árpád és Kopasz Balázs
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Szerda este dr. Kamuti Jenő orvos, a MÁV Kórház nyugállományú főigazgató főorvosa, világbajnok és 
olimpiai ezüstérmes vívó, az Európai Vívó Szövetség egykori elnöke, a Magyar és a Nemzetközi Fair Play 
Bizottság elnöke volt a település vendége. 

XXV. Révfülöpi Téli Esték

Elmondta, hogy édesanyja már születése előtt 
elhatározta, hogy vívót nevel gyermekéből, 
majd később már ő maga törekedett arra, hogy 
a legtökéletesebb legyen, a legjobbak közé ke-
rülhessen. Ez húsz éven keresztül sikerült is. 
Az élet ajándékának nevezte, hogy orvosként, 
sebészként és a MÁV Kórház igazgatójaként is 
dolgozhatott a sporthivatása mellett. Kiemelte 
a sikereiben fontos szerepet játszó „mester”,  
a legendás Bay Béla szerepét, aki nem csak pen-
geforgatásra tanította, hanem a vívás mellett 
viselkedést is tanított, és akinek legfontosabb 
mondata az volt, hogy a vívás kiegészítő sportja 
a vívás. Még egy fontos dolog kísérte pályafu-
tása során – vívóként is és orvosként is. Akkor 
volt igazán boldog, ha a körülötte lévőket bol-
dognak látta. 
Jelenleg a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke. Amikor először vetődött fel a választás, nem akart indulni, 
csak hosszas rábeszélés után tette. A makulátlan pályafutása, a sportberkekben szerzett ismertsége és 
elismertsége, az úriember mivolta elegendő volt ahhoz, hogy elnyerje az elnöki tisztséget, azóta pedig 
rendre újraválasztják  – tudhatta meg a hallgatóság.    

„Széttöredezettség vagy színgazdagság?" – „Miben  különböznek a keresztény felekezetek - ökumenikus 
összefoglaló” – volt a címe dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkész, miniszteri biztos előadásának. 

A kereszténység eredeti - Krisztus korában 
kezdődő - legfőbb ágát a katolikus, azaz „egyete-
mes” vagy általános kifejezésekkel írja le a vallás-
történet. A (római) katolikus egyház a világ leg-
nagyobb keresztény közössége. Kétezer éves 
történelmével a katolikus egyház a világ egyik 
legősibb, máig fennmaradt vallási intézménye. 
A kereszténység számos, kultúránként változó 
vallásgyakorlatból és számos különféle hitet 
valló felekezetből tevődik össze. 
Az elmúlt két évezredben kialakult keresztény 
felekezetek négy fő ágazatba, időrendben az 
ókeleti, az ortodox és katolikus, illetve a protes-
táns (és neoprotestáns) egyházakba csoporto-
síthatók. Első nagy elágazása 1054 -ben történt, 
amikor a görögkeleti (sokszor ortodox-nak 
nevezett) ág vált külön. Ez volt az első nagy 
egyházszakadás a történelemben. 

A keresztyén egyház későbbi felekezetekre szakadása a protestáns reformáció idejére, a Kr. u. XVI. szá-
zadra vezethető vissza, és a Római Katolikus egyház „megreformálására” irányult. Ebből jött létre a pro-
testantizmus négy fő ága: a lutheránus (evangélikus), a református, az anabaptista (ma baptista) és az 
anglikán egyház. Az évszázadok folyamán azután e négy fő csoportból további felekezetek váltak ki - 
tudta meg a hallgatóság. 
A katolikusok és protestánsok közti legmarkánsabb különbség az előbbiek által tisztelt hét szentség 
elfogadásában rejlik. Ugyanis míg a katolikusok a mai napig elfogadják a hét szentséget, addig a protes-
tánsok csak kettőt tisztelnek. 
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A hét szentség: kereszt szentsége, bérmálás szentsége, bűnbocsánat szentsége, utolsó kenet szentsége, 
házasság szentsége, egyházi rend szentsége, úrvacsora szentsége. A protestánsoknál "csak" a kereszt és 
az úrvacsora szentsége maradt meg. A katolikus egyház csúcsán a pápa áll, mint az egész egyház legfőbb 
tanítója és kormányzója. Az egyes egyházközségek élén a püspök által felszentelt papok állnak. Ők mu-
tatják be a pazarul díszített templomokban a szentmise áldozatot, és lelkipásztori teendőket végeznek, 
kiszolgáltatják a szentségeket. 

Az evangélikus egyház a reformáció lutheri irány-
zatának talaján szerveződött vallási közösség. 
Elvetik Mária és a szentek kultuszát, a szerzetesi 
és a papi fogadalmakat, a miseáldozatot, a tisztító-
tűzről való tanítást, a római egyház csalatkozhatat-
lan és egyedül üdvözítő voltát, a pápa és a püspökök 
főhatóságát. A lutheránusok az igehirdetést és a 
szentségeket egyformán fontosnak tartják, és nagy 
súlyt fektetnek a tiszta evangélium hirdetésére és 
a szentségek helyes kiszolgáltatására. Luther követői 
egyszerűbb, dísztelenebb templomokban tartják is-
tentiszteleteiket. Úgy gondolják, a sok kép és szobor 
elvonja a figyelmet a prédikációtól. A református egy-
ház (kálvinisták) a reformáció svájci Jean Calvin 
irányzatának alapján kialakult vallási közösség. Elvetik 
az egyházi tanítóhivatalt, a pápai primátust és a té-
vedhetetlenséget, a misét, valamint Mária és a szentek 
tiszteletét. Két szentséget ismer el, a keresztséget és 
az úrvacsorát. 
Az oltáriszentségben csak Jézusra, az utolsó vacso-
rára, és az ő megváltói önfeláldozására emlékeznek. 
Tagadják Krisztus reális jelenlétét a kenyér és a bor 
színében. Az igehirdetés áll a népnyelven történő 
istentisztelet központjában.
A református felfogás mereven ragaszkodik a tíz-
parancsolat rendelkezéséhez, amely megtiltotta 
Isten emberi, földi alakban való ábrázolását.
Ezt a felfogást kiterjesztették a Szentháromság 
másik két személyére, a Fiúra és a Szentlélekre is. 
Szűz Mária és a szentek kultuszát Kálvin elvetette, 
így az ő szobraik, képeik sem kaphattak helyet a 
református templomokban. 

Ezek belseje ezért nagyon egyszerű, szinte teljesen 
dísztelen. Nincsen oltár sem ezekben a templo-
mokban, mivel nincs szó miseáldozatról. Az úrva-
csora két szín alatt, kenyér és bor kiszolgáltatásával 
történik. Az ehhez szükséges asztal az ún. „úrasztala”. 
A református istentiszteletet a puritán egyszerűség 
jellemzi. Az istentisztelet imádságból, zsoltár-ének-
lésből, prédikációból és úrvacsora-osztásból áll.
A reformátusok az egyetemes papság elvét vallják, 
vagyis minden hívő papnak számít. Az egyházszer-
vezetre a demokratikusan megválasztott presbiteri 
rendszer jellemző, mellyel a világiakat is bevonják 
az egyházkormányzásba – derült ki az előadásból.
Az egyes felekezetek tanításai és a hangsúlyok vala-
melyest eltérnek egymástól. E különbözőségek érint-
hetik például a bemerítési/keresztelési formát; azt, 
hogy bárki vehet-e úrvacsorát, vagy csak azok, akik-
nek a bizonyságtételét a gyülekezeti vezetők is meg 
tudják erősíteni; hogy Isten szuverenitását vagy a 
szabad akaratot hangsúlyozzák-e az üdvösség kér-
désében; az Izrael és az egyház jövőjéről alkotott 
elképzeléseket; hogy a nyomorúság korszakát meg-
előző vagy azt követő elragadtatásban hisznek-e; 
hogy vallják-e a „jelként adatott” ajándékok műkö-
dését a modern korban is, és így tovább. E különb-
ségek sohasem Jézus Krisztus úr és megváltó voltát 
érintik, hanem istenfélő, de nem tévedhetetlen 
emberek őszinte véleménykülönbségéből erednek, 
akik legjobb lelkiismeretük és igeértelmezésük alap-
ján igyekeznek dicsőséget szerezni Istennek és meg-
őrizni a tanítás tisztaságát – vonhatjuk le a konzek-
venciát.
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Az előadások az Evangélikus Oktatási Központban zajlottak
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A Téli Esték záró előadásán Török Péter, a Spartacus Vitorlás Egyesület vezető edzője és sportigazgatója 
„A Balatontól Buenos Airesig – Magyar vitorlázók Argentínában” címmel mesélt a magyar csapat 2014-es 
Optimist Világbajnokságon való részvételéről San Isidroban.  
Hazánkat négy fiú, valamint a csapatvezető, a nemzeti reprezentáns és az edző képviselte.
A csapat október 16-án érkezett a ver-
seny helyszínére. A 18 órás, főként 
éjszakai utazást követően elfoglaltuk 
a szállást, majd a klubban átvettük a 
charter hajókat. A helyszínnel történő 
ismerkedéskor megtapasztaltuk, mit 
jelent egy százöt hektáron elterülő 
klubban élni a hétköznapokat, ahol 
több mint húszezer tag igényeit igye-
keznek kiszolgálni - mondta Török 
Péter. A versenyt megelőző hat nap 
feladata volt az öt órás időeltolódás 
miatt szükséges „átállás”, az edzése-
ken ismerkedés a helyszínnel és az 
ellenfelekkel, valamint a felszerelé-
seink felmérése és a versenyre törté-
nő benevezés. A verseny helyszíne a 
szél és hullámviszonyokat illetően 
meglehetősen hasonlított a Balaton-
hoz. Talán a hullámok voltak kicsit eltérőbbek, mivel itt az áramlás iránya is befolyásolta a hullámok ala-
kulását. Csapatunkat a megnyitó felvonuláson a helyi magyarok is üdvözölték  – mesélte a hallgatóságnak.  
A résztvevők részletes, képekkel illusztrált tájékoztatást kaptak a verseny mellett többek között a megtett 
kirándulásokról, a helyi pénzváltási szokásokról, az étkezési kultúráról, kint élő magyarokkal kötött barát-
ságról, átélt kisebb „cunamiról” és annak a maradványairól. 
A rendezvénysorozatot szombat este a Révfülöpi Polgárok Bálja zárta a Tóth Vendéglőben, melyet Kondor 
Géza polgármester nyitott meg jó szórakozást kívánva az összegyűlteknek.   

A Békéscsabai Jókai Színházat vezető Fekete Péter az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma miniszteri biztosaként március elsejétől a nem-
zeti cirkuszművészeti stratégia kidolgozásáért felelős. 
Feladata többek között a Fővárosi Nagycirkusz társadalmi pozicioná-
lásának, valamint elhelyezési koncepciójának kidolgozása a Liget 
Budapest projekt részeként. A Liget Budapestről projekt keretén belül 
a Földművelésügyi Minisztérium javaslatára Budapest határain belül
egy „falu a városban” jellegű bemutatóhely jönne létre a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeumhoz kapcsolódva, erről azonban még nincs 
döntés.
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nemzeti ünnepünk 
alkalmából művészeti díjakat adott át. Kiemelkedő szakmai tevékeny-
sége elismeréseként Jászai Mari-díjban részesült Fekete Péter igazgató, 
rendező. A díjat 1953-ban alapította a magyar kormány színművészeti 
díjként, 1992-ben a Művelődési és Közoktatási Minisztérium újraala-
pította, s kiterjesztette a színháztudományi tevékenység elismerésére 
is. Fekete Péter hosszú időn keresztül aktívan vett részt településünk 
közéletében, éveken át a Révfülöpi Vízi Sport Egyesület elnökeként 
tevékenykedett.
Gratulálunk a kinevezéshez és a kitüntetéshez!

Fekete Péter kinevezése, kitüntetése

XXV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM  
2015. ÁPRILIS

XXV. Révfülöpi Téli Esték

Eitner József és Török Péter
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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 2015. május 8. és május 10. (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 kereszteződése 
      (az IKSZT épület melletti terület),
6.   A Vincellér utca melletti Szőlőskert lakótelep szabad területe,
7.   A Szepezdi utca középső szakaszán lévő önkormányzati terület.

Lomtalanítás 2015. május 8 - 10.

A lomok elszállítására 2015. május 11-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, gyógyszereket, festékes és olajos flakonokat.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a  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 lakosságának segítő közreműködését a lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében!
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Harmincöt tudós vehetett át a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából 
Magyarország Köztársasági Elnöke által adományozott elismerést. 
A Magyar Érdemrend középkeresztjét a csillaggal öt, a Magyar Érdem-
rend középkeresztjét tíz, a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét tizenkét, 
a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét pedig nyolc kutató kapta meg.
Az Érdemrend fokozatait olyan személyeknek ítélik oda, akik, akár 
a kultúra, a tudomány, a művészet, továbbá saját szakterületük terén 
- Magyarország érdekeinek előmozdítása, az egyetemes emberi érdekek 
gyarapítása érdekében - példamutató tevékenységet folytattak. 
A kitüntetéseket minden esetben a köztársasági elnök adományozza 
a miniszterelnök vagy az érintett miniszter felterjesztése és ellenjegy-
zése mellett. A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitün-
tetésben részesült Professzor Dr. Kásler Miklós onkológus, az MTA 
doktora, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa, tanszék-
vezető egyetemi tanár több évtizedes kimagasló gyógyító, tudományos 
és egyetemi oktatómunkája, valamint a hazai onkológiai ellátás fej-
lesztése érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként. 

Dr. Kásler Miklós 2009 óta településünk díszpolgára, 
gratulálunk a kitüntetéshez!

Állami kitüntetések kutatóknak a nemzeti ünnepen

Március elsejétől átalakult a szociális ellátások rendszere

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentősen átalakult. A kapcsoló-
dó fő szabályozási elemek már március 1-jével életbe léptek. 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rend-
szere 2015. évben jelentősen átalakult. A kapcsolódó 
fő szabályozási elemek már március 1-jével életbe 
léptek. Ezen belül az állam és az önkormányzatok 
segélyezéssel kapcsolatos feladatai egyértelműen 
elváltak egymástól. Az előzőleg jegyzői hatáskörben 
lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási 
hivatalok hatáskörébe került. Az aktív korúak ellátá-
sával kapcsolatban kétféle ellátástípus állapítható 
meg. Egyrészt a foglalkozást helyettesítő támogatás, 
másrészt az egészségkárosodási és gyermekfelügye-
leti támogatás (ez egy új ellátás, a korábban rend-
szeres szociális segélyre jogosultak egy része erre 
válik jogosulttá).

Fontos rögzíteni, hogy a februári járandóságot március elején még az önkormányzatok fizetik, a helyben 
szokásos módon. Az újonnan a járási hivatalokhoz kerülő ellátáson túl továbbra is a járási hivatalok hatás-
körébe tartoznak az alábbi ügykörök: alanyi ápolási díj, időskorúak járadéka, közgyógyellátás, egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság. Az ellátások iránti kérelmeket a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási 
hivatal ügyfélszolgálatain, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri 
hivatalánál, a közös önkormányzati hivatalánál, illetve a kormányablakoknál lehet benyújtani.
Az egyes járásokhoz tartozó településeken a települési ügysegédek a megszokott ügyfélfogadási rendben 
teljesítik a szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatokat.

Kormánymegbízotti Kabinet közleménye

Prof. dr. Kásler Miklós
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A csehországi Karlovarské Minerální Vody Csoport (KMV) megvásárolja a Kékkúti Ásványvíz Zrt.-t 
– tudatta közleményében a társaság. A KMV, amely Közép- és Kelet-Európa legnagyobb ásvány-
víz palackozója a Kékkúti összes jelenlegi munkavállalójának (110 fő) továbbfoglalkoztatását tervezi. 
Magyarországi piacra lépésük újabb beruházásokat jelent, valamint biztosítja a Nestlé Waters márka-
portfóliójának folyamatos fejlesztését is - írják a közleményben.

A KMV 2008-ban kezdte terjeszkedését az európai piacokon. 
A 750 főt foglalkoztató cégcsoport jelenleg a Cseh Köztársaságban, 
Szlovákiában, Ausztriában, Németországban, Lengyelországban 
valamint Ukrajnában van jelen, és több mint 20 országba exportál.
Az Európai Palackozott Víz Szövetség 2013-as adatai szerint a 
magyar piac a legfejlettebbek közé tartozik Európában, ahol kife-
jezetten magas, 119 liter az egy főre eső átlagos fogyasztás. A magyar 
palackozott víz piac pozitív trendet mutat, a 2008-2013 közötti 
időszakban 3,5 százalékos átlagos éves növekedést ért el.
A Kékkúti Ásványvíz Zrt. Magyarország egyik legnagyobb ásványvíz 
palackozója. A cég palackozza a Theodora és a Nestlé Aquarel 
márkákat és forgalmazza a Nestlé Waters nemzetközi márka 
portfólióját (San Pellegrino, Acqua Panna, Perrier). A Kékkúti 
Ásványvíz Zrt. önálló jogi személyként a Nestlé Waters tulaj-
donában állt, mely a Nestlé Csoport érdekeltségei közé tartozik. 
A Nestlé Csoport másik magyarországi érdekeltsége a Nestlé 
Hungária Kft., melynek működését a fenti változások nem érintik.

Európai uniós pályázat (300 millió forintos pro-
jekt) révén új létesítménnyel gyarapodott Ta-
polcán a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igaz-
gatóság sokszínű ökoturisztikai kínálata, mely 
a nemzetközi szinten is különlegességnek számító 
Tavasbarlanghoz tartozik. Hét kiállítóterem 
különleges látnivalói kalauzolják a látogatókat 
karsztvidékek és a barlangok világában. 
A Cseppkő – teremben e különleges képződ-
mények kialakulásával, a Búvár – teremben bar-
langok feltárásával, a Denevér – teremben a 
denevérekkel lehet megismerkedni és itt alakí-
tották ki azt a mini barlangrendszert, amelyben 
a gyermekek kipróbálhatják, hogy milyen is valójában barlangászni. 
Az Ősrégész-,  Őskarszt-,  Geopark termekben különböző földtörténeti korok ősföldrajzi viszonyait 
ábrázoló körfestményeken szemlélhetnek a vendégek millió évekkel ezelőtti tájképeket, az egykor élt 
barlangi népekkel, az idők során kihalt, barlangot kedvelő állatfajokkal találkozhatnak, emellett meg 
lehet tudni érdekességeket a város alatt húzódó barlangrendszerről. A látogatók játékos módon is ismer-
kedhetnek a barlangok rejtett világával, a geológia világában otthonosabban mozgók érintés alapján is 
kitalálhatják, hogy melyik Balaton-felvidékről származó kőzetet rejti a tárlók. A termekben 3D-s képek 
segítik a szemléltetést és a figyelem fenntartását. A 3D-s moziban magával ragadó film mutatja be, hogy 
hogyan alakultak ki a barlangok, merre vezet a víz útja és környezetünk miként változik a mindezek ha-
tására, a csónakázás pedig felejthetetlen élmény minden látogató számára. A gyerekek a végén kipróbál-
hatják a játszóteret és a mászófalat is. Az új látogatóközpont egyben a Bakony–Balaton nyugati kapujaként 
is működik, 700 négyzetméteres, interaktív, természettudományi kiállítása nem csak minőségi fejlesztést 
jelent a térség turizmusában, hanem várhatóan hozzájárul majd a vendégszám növeléséhez is. 

Új látogatóközpont nyílt a Tapolcai-tavasbarlangnál 

Eladta a Nestlé a neves magyar cégét
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2015. március 15-én hatályba lépett a kiskeres-
kedelmi szektorban történő vasárnapi munka-
végzés tilalmáról szóló 2014. évi  CII. törvény. 
A törvény úgy rendelkezik, hogy üzlet kiskeres-
kedelmi napokon 6 óra és 22 óra között tarthat 
nyitva, vasárnap és munkaszüneti napokon 
zárva tart. A törvény meghatározza az ettől 
eltérő napokat. 
Az üzletek 
•         adventi vasárnapokon 6.00 óra és 22.00 óra között tarthatnak nyitva,
•         december 24-én és december 31-én 6.00 óra és 12.00 óra között tarthatnak nyitva,
•         valamint minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapján 6.00 óra és 22.00 óra között 
          tarthatnak nyitva.
•         a kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzlet kiskereskedelmi napokon 
          5.00-22.00  óra között, vasárnap és munkaszüneti napokon 5.00-12.00 óra között nyitva tarthat,
•         újságot árusító üzlet, valamint virágot árusító üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 6.00-12.00 
          óra között tarthat nyitva,
•         sportlétesítményekben üzemelő üzletek vasárnap és munkaszüneti napokon a sportrendezvények 
          ideje alatt nyitva tarthatnak

Az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert nem haladja meg, az általános zárva tartási idő-
szakban is nyitva tarthat, ha az általános zárva tartási időszakban kizárólag az üzletben kereskedelmi 
tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni 
résszel bíró természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja 
a kereskedelmi tevékenységet. (segítő családtag:  a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, 
a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) A törvényben 
foglaltak megtartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi, és be nem tartása esetén szankcionálja.
Az adventi napokra és a tetszőlegesen meghatározott egy napra vonatkozó nyitvatartási szándékot az 
érintett időpont előtt 15 nappal be kell jelenteni a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének. 
Hasonlóképpen bejelentés köteles az üzlet – fenti törvény kapcsán – megváltozott nyitva tartási ideje. 
A bejelentés illetékmentes.

A törvény hatálya nem terjed ki:
•          a gyógyszertárak nyitva tartására,
•          a nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakított üzlet nyitva tartására,
•          a közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakított üzlet nyitva tartására,
•          a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő kereskedelmi tevékenységre; 
•          az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi intézmények 
           területén történő kereskedelmi tevékenységre; 
•          a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre; 
•          a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre; 
•          az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására; 
•          a katonai objektumokon belül folytatott kereskedelmi tevékenységre; 
•          a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre; 
•          a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre; 
•          a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre; 
•          a vendéglátásra; 
•          a világörökségi területen található üzletekre, valamint a kulturális tevékenységet és a fürdő szolgál-
           tatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenységre. 

A fentiek a cikk írásakor ismert aktualitásokat tartalmazzák. 

Vasárnapi nyitva tartás 
2015.03.15-től 
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A 2014-15-ös tanévben bérletes előadást szervezett 
Bánpataki Ágnes tanítónő az alsó tagozatos gyerekek-
nek. Az előadások színhelye a tapolcai Batsányi János 
Művelődési és Oktatási Központ. A bérletünk 4 elő-
adásra szólt, melyre 40 tanuló jelentkezett. Termé-
szetesen Ági néninek segítettek a gyerekek felügye-
letében Blázsi Ibolya és Pálné Rácz Rita tanítónők. 
Eddig 3 előadást láttunk:
1.Mese a Napkirályról és a Holdkirálynőről
2.Mátyás király születésnapja
3.A mindentlátó királylány-zenés mesejáték
Nagyon várjuk mindannyian az utolsó előadást, 
mely a következő lesz: 4.MAKÁM gyerekkoncert
A meséket az olvasókönyvből ismerték már a diák-
jaink, és örömmel újságolták, hogy ők tudják,  

Bérletes előadás alsósoknak
mi fog történni az előadáson. A színház választása a 
közelsége, és a családias légkör miatt is jónak bizo-
nyult. Az előadásokba igyekeztek a szereplők be-
vonni a közönséget. Játékos feladatokkal, énekekkel 
tarkították a produkciót, melyben szívesen részt 
vett minden kisiskolás. Sőt néhányan abban a sze-
rencsében is részesültek, hogy a színpadra is felme-
hettek, és szerepet játszhattak. Eddig mindenkinek 
a legjobban a 3. zenés darab tetszett, hiszen jó han-
gulatú, vicces, humoros előadást láthattunk. A fősze-
replők közül a kacsát pedig a szívünkbe zártuk. 
Természetesen a sok bonyodalom után a mesékre 
jellemző fordulat itt is bekövetkezett, hiszen 

„Minden jó, ha jó a vége.”
Pálné Rácz Rita

A farsang mindig a mulatság és a jókedv ünnepe. 
Mosolygó arcok, vidám gyerekek, örömteli szülők, 
rokonok és régi tanítványok töltik meg az iskolát. 
Nagyon jó érzés, amikor sokan vagyunk együtt azért, 
hogy örüljünk egymásnak és jót mulassunk gyerme-
keink vicces és tréfás produkcióin, s az ötletes jel-
mezek sokaságán. Ha valami nagyon jó és sikeres, 
amögött természetesen ott rejlik a fáradhatatlan 
munka, az osztályfőnökök és szülők közös együtt-
működése. Ezt értékelte is egy tíz főből álló zsűri, 
akinek nem is volt egyszerű feladata, hiszen sokszor 
tört ki hihetetlen nevetés és rácsodálkoztunk egy-egy 
gyermekre, hogy mire is képes. A csoportos fellépők 
közül a legnagyobb sikert a 7. osztályosok a „Sztárban sztár” és az 5. osztályosok a „Roma mulatós” című 
műsorszámmal aratták. Mind a ketten első helyezést értek el. Egyéniben „Németh László igazgató úr”, 
mint kiváló síelő és oktató nyert, akit szinte teljes tökéletességgel Szegi Benedek, 2. osztályos tanuló ala-
kított. Igazából csak méretbeli különbségek voltak. Egy probléma azért mégis csak akadt, hogy a sípályát 
nem hozta magával. Pedig a felszerelések pont a színpad mellett sorakoznak! Hát ilyen hatással van a 
gyerekekre egy-egy sítábor, megállíthatatlan a folyamat. A második helyezést csapatban a 2. osztályosok 
Pinokkió című táncos műsora, egyéniben pedig Lelkes Zsófia 1. osztályos tanuló földgömb jelmezével 
nyerte el. Harmadik helyezett lett a 4. osztályos lányok „Macskák” című tánca Cserép Szilvia anyuka és 
az osztályfőnök, Hajdu Gabriella részvételével. Egyéniben Árokszállási Attila 1. osztályos tanuló nyerte 
el a 3. helyezést „Zsákba - macska” jelmezével. A sikeres diákoknak gratulálunk és köszönjük kitartó fel-
készülő fáradságukat. És díjazásban ugyan nem részesültek, de a bál legszebb fénypontja mégis csak a 
8. osztályosok nyitó tánca, a keringő volt. A bált Janzsó Patrik bálherceg és hercegnője Kovács Rebeka 
nyitották meg. A legünnepélyesebb pillanat, amikor a fiúk a nyolc év alatt most a legelegánsabban, fehér 
ingben csokornyakkendővel megjelennek. A lányok hófehér hosszú ruhában a legcsinosabb hölgyei e 
napnak. Így gyönyörű, ünnepélyes hangulattal indul a farsang.  Nagyon szépen köszönjük iskolánk volt 
növendékének, Miklós Zsófiának, hogy a táncot betanította a zárójelenettel együtt, melyet Karinthy 
Frigyes: Tanár úr kérem című művéből adtak elő. Kiemelt köszönet illeti Iván Katalin igazgató helyettes 
asszonyt, aki már hosszú évek óta, mint az est házigazdája felkonferálja a felvonuló jelmezes gyermekeket. 
Németh László igazgató úrnak és minden kedves kollégának, szülőnek, konyhai és technikai dolgozónak, 
akik munkájukkal azon fáradoztak, hogy ez a nap a legszebben sikerüljön, hálás köszönetét fejezi ki a 
Diákönkormányzat. 

Török Péterné

Farsang
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Január 23-án, Hajdu Gabriella szervezésében, gyermekeink elő-
adásaiban és alkotásaiban a művészeti ágak összefonódásával 
találkozhattunk. Az elhangzott zenei műveken és a látható alko-
tásokon keresztül megtapasztalhattuk a gyerekekben rejlő több-
letet.  A kiállítást a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola igazgató 
asszonya, Baranyai Zoltánné nyitotta meg, aki a növendékek kima-
gasló tehetségét méltatva, bemutatta a kiállítás munkáit. A vizu-
ális kultúra mellett a zene emelte az est színvonalát. 
Szabó Angelika 2., Molnár Dóra 4. és Pálffy Bianka 5. osztályos 
tanulók gyönyörű hangjuk révén népdalcsokorral kedveskedtek 
nekünk. Németh Réka a 3. osztályból cselló- míg Török Teodóra 
a 6. osztályból zongorajátékával tette színesebbé a kultúra napját. 

Köszönjük szépen a művészeti felkészítő tanároknak, Szabó Zsuzsannának és Molnár Annamáriának a 
munkáját, a zeneoktatásban pedig Somogyiné Sík Dórának, Bauer Ilonának, Rábaközi Ritának, Zemenné 
Horváth Orsolyának és Óriás Imrénének a munkáját, hogy gyermekeink a művészetek területén is külön 
oktatásban részesülhetnek.  Török Péterné

A kultúra napja iskolánkban

Sítábor
A Révfülöpi Általános Iskola már évek óta hagyományos Sítábo-
rára idén február elején került  sor. Laci bácsi (Németh László 
igazgató úr, táborvezető) január elejétől egyfolytában az inter-
netes  időjárás előrejelzéseket, hójelentéseket böngészte, ami 
alapján a legoptimálisabb időpontban, 2015. február 3-án indult 
el a 47 fős csapat sítáborozásra az eplényi sícentrumba. A négy- 
napos kedvelt programon volt tanítványok, szülők, nagyszülő 
(Szegi nagypapa) és iskolánk néhány tanára is részt vettek, de a 
legnagyobb létszámot természetesen iskolánk tanulói tették ki. 
A tábor szervezője, vezetője most is, mint mindig intézményünk 
igazgatója Laci bácsi (Németh László) volt, aki lelkesen és kitar-
tóan foglalkozott a legkisebbekkel és a kezdőkkel. Idén is úgy 
zárult a sítábor, mint korábban bármikor: a negyedik nap végére 
minden kezdő biztonsággal lesiklott a pályákon. Mindemellett 
azt is elmondhatjuk, hogy baleset nélkül ért véget táborunk, ami 
a résztvevők fegyelmezettségének, figyelmének is köszönhető 
volt. Reméljük, a kellemes fáradtság mellett mindenki szép él-
ményekkel tette le egy esztendőre a sífelszerelést! 
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Sítábor Eplényben
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A Révfülöpi Általános Iskola több csapata is 
jól szerepelt a Tapolcán megrendezett B33 
Kosárlabda Diákolimpia Megyei Döntőjében.
A legjobban a Magic Hands (Varázskezűek - fiú) 
csapata remekelt, amely 5 győzelmével 12 csapat 
közt megszerezte a II. helyet és ezzel bejutott 
az Országos Döntőbe.
A hat mérkőzésen Péringer Márk 25, Réti Bol-
dizsár 9, Samu László 8, Muzsi Márton 2 pon-
tot szerzett összesen.
Felkészítő tanár: Molnár Lajos testnevelő

Gratulálunk! Szép volt Fiúk!!!

Diákolimpia Országos 
Döntőbe jutottak!

A mi fiataljaink - Török Annamária, Molnár Dóra, 
Pálffy Bianka, Filep Kata, Kovács Cintia, Sárkány Sándor, 
Janzsó Patrik, Bereczki Ákos és Samu László -, igazi 
márciusi ifjakként elevenítették fel a 48-as március 15-ei 
eseményeket. Az ünnepi műsor után az alsósok Bánpa-
taki Ágnes tanító néni vezetésével az alkalomhoz kap-
csolódó kézműves foglalkozáson vettek részt, miközben 
Blázsi Ibolya tanító nő 48-as forradalmi dalokat tanított 
a gyerekeknek. A felsősöknek Miklós Tamás tartott elő-
adást a Honismereti Múzeumban, ahol a gyerekek kora-
beli tárgyakat, emlékeket is kézbe vehettek és a befeje-
zésként feltett kérdéseket helyesen megválaszolták. 
Kitartó volt a figyelmük, ami fontos, hiszen a legkisebb 
búzaszemre is szükség van ahhoz, hogy a nagy búzamező 
jó termést hozzon. Igen, rajtunk is múlik a haza jövője. 

„Mit őseink egy ezredév előtt
Tevének, azt kell tenni most tinektek: 
Bármily erővel, bármily áldozattal, 
Bár mind egy szálig elvesztek belé, hazát kell nektek is 
teremteni!
Egy új hazát, mely szebb a réginél…”

Az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményei arany-
betűkkel íródtak be az európai és a magyar nép törté-
nelmébe. Nekünk is egy szép, élhető Magyarországot 
kell teremteni, s megvédeni a szellemi környezetrom-
bolástól. Ezért ne csak a földre tekintsünk, hanem fel 
a csillagokra is. Életünk és gondolkodásunk léptékét 
tiszta fényű csillagok vigyázzák, akkor sikerülni fog.

Török Péterné

Március 15-e iskolánkban
1848. március 15-re való visszaemlékezés mindig büszkeséget, mélységes tiszteletet és köszönetet ébreszt 
bennünk azon fiatalok iránt, akik a nemzet jövőjét tisztán látva meg tudták fogalmazni, hogy miért kell
az országnak irányt változtatnia. Bátrak voltak harcolni a haza szabadságáért és függetlenségéért. 
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Az alsó tagozatos diákok március 15-én
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A szülők ötletes jelmezekbe öltöztették gyermekeiket 
a farsangi bálra. Az ovisok vidám versekkel énekekkel 
tánccal űzték el a telet. A felvonulás után az óvó nénik-
kel és dadus nénikkel közösen eljátszották az Arany-
szőrű bárány című mesét. Majd fergeteges táncot roptak 
Pomázi Zoltán vendégművész gitárzenéjére. A farsangi 
ajándékok sem maradtak el, amivel ismét a Coop bolt 
támogatta óvodánkat, köszönjük szépen. A szülők sok 
finom sütijét is napokon át falatozhatták a gyerekek.

                                                      Óvó nénik

Itt a farsang áll a bál

Nem szedhető mértéktelenül a gyógynövényként 
ismert, az utóbbi években igen felkapott medvehagy-
ma az erdőkben. A törvényben meghatározott meny-
nyiség felett engedélyhez kötött a gyűjtése. A sza-
bályozás nem új keletű. A 2009. évi, az erdőről, az 
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 
XXXVII. törvény értelmében állami erdőben – nem 
védett területen – mindenki csak saját szükséglete-
inek megfelelő mennyiségű gombát, gyógynövényt – 
így medvehagyma-levelet is – gyűjthet külön enge-
dély nélkül. Ennek mértéke nem haladhatja meg 
naponta a 2 kg/fő-t.  Amennyiben valaki ennél na-
gyobb mennyiséget kíván szedni, azt csak az erdő-
gazdálkodó engedélyével teheti. Külön törvényi 
előírás vonatkozik a védett természeti területen (pl. természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet, nemzeti 
park) való gyűjtésre: ebben az esetben bármilyen kis mennyiség szedése csak a természetvédelmi hatóság 
engedélyével lehetséges. A természetvédelmi engedély beszerzése a gyűjtő feladata. Azokkal szemben, 
akik engedély nélkül szedik a medvehagymát az állami erdőkben, az erdészek a törvényes eszközökkel 
fellépnek.

Szenvedélyes medvehagyma gyűjtés – csak engedéllyel

2015. április 4-én, Húsvét szombatján kezdődik meg 
a 169. hajózási szezon a Balatonon. A siófoki kikö-
tőből Balatonfüred – Tihany irányába, Fonyódról 
Badacsonyba fut ki az idei első hajó és elindul a 
sétahajózás a legnagyobb kikötőkből - derül ki a 
Balatoni Hajózási Zrt. közleményéből.
Május 1-től bekapcsolódik a forgalomba Balaton-
boglár és Révfülöp, majd május 23-tól Balatonföldvár 
és Tihany Rév hajóállomások is. Június 6-tól már 
20 hajóállomáson, a július 11-én kezdődő főszezon-
ban a társaság összes (22) kikötőjében elindul a hajó-
forgalom.
Júliusban visszakapják az utazók a felújított Siófok 
katamaránt. Az idei hajózási szezon újdonsága lesz 
egy új utas-tájékoztató rendszer, amelynek segítsé-
gével Siófok, Balatonfüred, Tihany, Badacsony, 

A tavalyi árakon hajózhatunk a Balatonon
Fonyód kikötőjében a hajómenetrendek mellett a 
MÁV és a Volán járatainak indulásáról és érkezéséről 
is tájékozódhatnak az utasok.
A Balatoni Hajózási Zrt. 2015-ben nem emelte árait 
és megtartotta a tavaly is népszerű hajó-vonatjegy 
kombinációt, a Balaton Mixet. A MÁV Start Zrt.-vel 
közösen kibocsátott kedvezményes árú menetjegy 
a Balaton körüli menetrend szerinti vonatok és a 
balatoni menetrendszerinti hajójáratok használa-
tához vehető igénybe.
A társaság járatain idén is váltható Családi jegy, 
amely 2 felnőtt és 2 gyermek (6-14 év) kedvezményes 
utazást tesz lehetővé. Új termékként jelenik meg 
ugyanakkor a gyermek kerékpárjegy, valamint gyors-
hajó – kerékpárjegy, a megnövekedett kerékpáros 
igény kielégítésére. www.sifokinapilap.hu
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Lapzárta: 2015. április 20.

 
A kivitelezési munkálatokról tájékoztató lakossági 
fórumot tartott a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
Révfülöp önkormányzati hivatalában. A fórum 
témája a 2013 áprilisában kezdődött Révfülöpi agglo-
meráció (Révfülöp, Balatonszepezd, Kővágóörs, Zánka) 
szennyvíztelepének bővítése és fejlesztése volt.
Az eseményt a község házigazdája Kondor Géza 
polgármester köszöntötte, aki örömét fejezte ki a 
térségben megvalósuló fejlesztés kapcsán. Mint 
ismeretes a fejlesztés a határértéken működő szenny-
víztelep technológiai korszerűsítése, üzemeltetési 
olyamatainak hatékonyabbá tétele, a szigorodó ki-
bocsátási határértékeknek és hatósági követelmé-
nyeknek való megfelelés biztosítása érdekében történt.
A fórumon a DRV Zrt. képviseletében Czipri András 
projektvezető hangsúlyozta: „A kivitelezési munká-
latok az előzetes terveknek megfelelően haladnak. 
Mostanra befejeződött a szennyvíztisztító telep 
műszaki átalakítása. 

A tervek szerint halad a Révfülöpi 
agglomeráció szennyvíztelepének 
bővítése és fejlesztése

Korszerűsítésre kerültek a biológiai tisztítási folya-
matok (nitrifikáció és denitrifikáció) hagyományos 
technológiával, a meglévő egyesített műtárgy tech-
nológiai tereinek felhasználásával, elébe kapcsolt 
új anoxikus medence kialakításával és gépészeti 
korszerűsítéssel kétféle nitrát eltávolítási technoló-
giával. Megvalósult a fázisszétválasztás hagyomá-
nyos, utóülepítős rendszerrel, vegyszeres foszforel-
távolítás vegyszeradagolással, és az iszapkezelés 
fölösiszap sűrítése új gépi elősűrítővel, sűrített iszap 
gépi iszap-víztelenítésével. A fejlesztésnek köszön-
hetően teljesülnek a hatályos környezetvédelmi 
előírások.”
A fejlesztésre fordított támogatás több mint 500 
millió forint, melynek fedezete az európai uniós és 
a hazai költségvetési forrásokból tevődik össze. 
A fórumon a csatornahálózat rekonstrukciójával 
kapcsolatos kérdéseket is megvitattak. Elhangzott, 
hogy a projekt keretén belül lehetőség nyílt az agglo-
merációban üzemelő szennyvízhálózat legkritikusabb 
szakaszainak felújítására. A projekt ünnepélyes lezá-
rására várhatóan 2015 áprilisában kerül sor.

DRV

Módosult a szabályozás, ittas hajóvezetés esetén helyszínen 
ugorhat a hajóvezetői engedély!
Jelentősen szigorodott az ittas hajóvezetés jogszabályi megítélése!
„2/2015. (II.3.) BM rendelet. (MK.10. szám)
2. A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. 
(VI. 28.) BM rendelet módosítása
6. § (1) A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 
13/1996. (VI. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 
3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
 (A rendőr a vízi jármű vagy úszó munkagép vezetéséhez szük-
séges okmányt a helyszínen elveszi, ha)
„b) a vízi jármű, úszó munkagép vezetője megalapozottan gyanú-
sítható a járművezetés ittas állapotban bűncselekmény, vagy a 
járművezetés bódult állapotban bűncselekmény elkövetésével,”
(2) Az R2. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A rendőr a vízi jármű vagy az úszó munkagép vezetéséhez 
szükséges okmányt a helyszínen elveszi, ha a vízi  jármű, úszó 
munkagép vezetője megalapozottan gyanúsítható az ittas vezetés 
szabálysértés elkövetésével, kivéve, ha helyszíni bírságot vagy szóbeli figyelmeztetést alkalmazott.”

www.hunsail.hu

Fontos jogszabály módosítás
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Az Önkormányzat nevében Kondor Géza polgár-
mester köszöntötte a megjelenteket, majd a virágok 
átadását követően Eitner József képviselő mondta el 
nőnapi köszöntőjét. 
Az idén a lassan beköszöntő tavasz hírnökeként 
immár 105 éve, hogy a haladó világ ezen a napon 
köszönti a nőket. Köszöntjük a munkában mellet-
tünk álló társakat, az életünknek értelmet adó fele-
ségeket és édesanyákat, az élet küzdelmeitől meg-
fáradt nagymamákat. Köszönet az életért, a tisztán 
megőrzött gyermekkorért, a szerelemért, az össze-
tartó családért, a tépázó viharokból is hazaváró kikö-
tőkért, amelyet úgy hívunk, hogy otthon - mondta. 
Szólt az édesanyáról, akihez hányszor fordultunk segítségért, ha bajban voltunk, mert tudtuk, hogy őrá 
mindig számíthatunk, hiszen ő az, aki erején felül is adott, segített, óvott, bátorított. A rohanó világunkban 
nyugodt otthont teremtő szerető társról, akivel megoszthatjuk gondjainkat, akivel érdemes végigélni egy 
életet. A már kibővült családért aggódó nagymamákról, akik talán jobban félti unokáikat, mint annak 
idején saját gyermekeiket és igyekeznek még több mindent megadni a családnak, mint eddig. 
Kedves Hölgyek!  Valamennyi férfitársam nevében az év minden napjára kívánok Önöknek jó erőt és 
egészséget, anyai és nagymamai hivatásukhoz kitartást, sok örömet és boldogságot. Kívánom, hogy az 
év minden napján érezzék, hogy pótolhatatlanok, Önök nélkül mit sem ér az élet – fejezte ki jókívánságait. 
A jó hangulatban eltöltött délután során volt tombolasorsolás, játékos vetélkedő, közös éneklés és ter-
mészetesen tánc is. 

Nőnapi összejövetelt tartott az Őszirózsa Nyugdíjas Klub

Várjuk az ünnepeket. A Húsvétot megelőző napok 
alkalmasak arra, hogy újra számba vegyük gondo-
latainkat hitünkről, családunkról, magunkról. Talán 
böjtölünk is, megtartva vallásunk hagyományait. 
Megtisztulunk hitünk tanítása szerint. Más emberek 
leszünk, hiszen tudjuk, helyünk van a világban, mert 
áldozatot hozott értünk Jézus. Az áldozata nem csak 
a vallásosoké, hanem mindnyájunké. Csak akkor 
nem volt hiábavaló az áldozat, ha élünk az erővel, 
amelyet általa mindnyájan megkaptunk.
„Örvendetes napunk támadt, Jézus Krisztus, mert 
feltámadt.” Örvendetes, nagyon fontos szó. A hét-
köznapok rohanásában, elszürkülő egyformaságá-
ban elfelejtjük, hogy vannak örvendetes napok, 
percek, események. Már akkor is sóhajtozunk, pa-
naszkodunk, ha tulajdonképpen lehetne örülnünk 
is. Mennyire tudjuk pedig, hogy mit jelent a felvil-
lanó öröm egy arcon, mit jelent a szeretet mosolya. 
Azt is tudjuk, ha annyi az öröm, hogy felhívhatunk 
valakit, bármikor, ha felhívhat bennünket valaki 
bármikor. Ez is ünnep! Csak el kellene kezdenünk 
örvendezni, hogy megváltozzon a hétköznapok 
szürkesége. Süt a nap, és tisztábbnak érezzük ma-
gunkat a fényben. A napfényben több a gyerek az 
utcán, jó nézni a tereken üldögélő öregeket, a csó-
kolózó szerelmeseket.  

„Alleluja örvendezzünk!”
 
Könnyebb a tavaszi napfényben a jóra, a szeretetre 
figyelnünk. Tél után megérkezik, harsog a tavasz, 
a böjt után a feltámadás. Hétköznapok és az ünnepek. 
Végezzük a dolgunkat. Felneveljük a gyerekeinket, 
segítjük unokánkat. Továbbadjuk emlékeinket a 
gyerekkorunkból. Megértetjük velük, hogy csak a 
szeretet lehet a közös nyelv ember és ember között. 
Megértetjük, hogy a gyűlölet világa nem az Ő világa, 
aki érettünk keresztre feszíttetett és harmadnapra 
feltámadott. Elmondjuk a hitet az örökkévalóságról, 
az örök valóságról.
„Alleluja,  örvendezzünk! Krisztus Jézus feltámadott.”

Lux Judit2015. Húsvét
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Előadások Révfülöpről és a Káli-medence múltjából!

Az év elején három előadást is szervezett a Révfülöpi Honis-
mereti Egyesület településünk és környéke régmúltjával 
kapcsolatban.
Január 30-án, a téli zimankós, hideg péntek este a Honismereti 
Gyűjteményben Miklós Tamás előadása az egykori kővágóörsi 
Mezriczky Péter 1872-ben írt, és két év múlva átdolgozott 
Hattyúdalom című versében leírt Káli medencei érdekességeket 
mutatta be mai szemmel. A vetített kultúrtörténeti barangolás 
keretében szó volt a régi káli településekről és templomaikról, 
a régi kővágóörsi kőtengerről, az ábrahámi embercsontokról, 
az 1796-os Fülöp-boglári révhajó-szerencsétlenségről, a salföldi 
„agg szüzek börtönéről”, a környék vallásfelekezeti villon-
gásairól, és más érdekességekről. Mezriczky közel másfélszáz 
éves versét a képekhez kapcsolódóan Iván Katalin tanárnő 
mondta el.
Február 27-én Hangodi László történész tartott előadást 
„A Nagy Háború Káli-medencei katonái” címmel a helyi könyv-
tárban. Ennek megszervezésére egyesületünk az I. világháború 
centenáriumi évfordulója alkalmából vállalkozott. A jeles 
tapolcai történész, mint előadásából kiderült, ifjúkora óta 
foglalkozik e témakörrel, számos publikációja jelent meg e 
tárgykörben, és több évtizeddel ezelőtt még személyesen 
beszélgetett I. világháborút megjárt Káli-medencei veterá-
nokkal is. Kutatásai lezárásaként 2018-ra készíti el az I. világ-
háború Káli-medencei vonatkozásait összefoglaló történeti 
összegzését. Ebből kaptunk ízelítőt, amikor a Mindszent-
kálláról, Szentbékkálláról, Köveskálról, Kékkútról, Kővágó-
örsről bevonult, sokszor ismerős családi nevű katonák sorsáról 
hallottunk. Az előadáshoz kapcsolódó révfülöpi kiegészítés-
ként Miklós Tamás vetítette le az I. világháború román front-
ján, Kimpolungnál, 1917 augusztusában elhunyt Ottava Gábor 
honvédhuszár zászlós frontfotóiból összeállított válogatást. 
Az előadás kezdetén és végén az szirózsa Nyugdíjas Klub Ő
tagjai Bene Miklósné karvezetésével I. világháborús katona-
dalokat énekeltek, visszahozva egy régi, nehéz kor sajátos 
hangulatát.
Március 13-án a Révfülöpi Általános Iskola felsős diákjai láto-
gattak el tanáraik vezetésével a Révfülöpi Honismereti Gyűjte-
ménybe, ahol megtekinthették az ott található 1848-49-es forradalomhoz és szabadságharchoz kapcso-
lódó eredeti relikviákat. Miklós Tamás rövid, képekkel illusztrált előadással mutatta be 1848. március 
15-e pesti eseményeit. A régi újság, az eredeti nyomatok, az obsitos levél és Pöltenberg Ernő tábornok 
relikviái mellett a legnagyobb érdeklődést a fegyverek, a régi kard és lovassági pisztoly váltotta ki. 
A múzeumlátogatás végén, a feltett kérdésekre jól válaszoló diákok nagyméretű, régi révfülöpi képes-
lapmásolatokat vihettek haza. 
Honismereti Egyesületünk ismeretterjesztő rendezvényeivel méltó módon emlékezett meg a feledés 
homályába vesző jeles emberekről, eseményekről, épített értékekről. Mindezekről bővebben a februárban 
megjelent Villa Filip honismereti közlönyünkben is olvashatnak.

P. Miklós Tamás

(2014-15. évi működésünket többek között a Nemzeti Együttműködési Alap 
(NEA-14-M) Közösségi környezet kollégium 2014. évi működési támogatása 
is elősegítette.)
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Mezriczky Péter nyomában – előadás a Honismereti 
Gyűjteményben

A nagy háború – előadás a Könyvtárban

1848-49 – előadás a Honismereti Gyűjteményben
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A Révfülöpi Általános Iskola Szülői Munkaközössége évtizedes hagyományként ápolja és rendezi meg 
minden évben a „Családi Sport- és Egészségnapot”, melyre idén 2015. január 31-én került sor. 

Az egész napos rendezvénynek az oktatási intéz-
mény adott otthont, ahol több állomás interaktív 
foglalkozásain vehettek részt a diákok szüleikkel. 
Kipróbálhatták a különböző sportolási lehetőségeket, 
hasznos információkat kaptak a mindennapi egész-
ségmegőrzésről és véradásra is volt lehetőség.
A rendezvényre meghívást kaptak a Tapolcai Ren-
dőrkapitányság megelőzési előadói is. Amíg a gye-
rekek a szabályos közlekedés ismereteit közvetítő 
előadásokat hallgatták, addig a szülők és pedagó-
gusok a fiatalok elkövetővé és áldozattá válásának 
megelőzéséről, valamint a biztonságos internethasz-
nálat szabályairól kaptak tájékoztatást, a 2014 tava-
szán útjára indított „Szülők Iskolája” előadás-sorozat 
második fordulójaként.

Családokkal a bűn és balesetek megelőzéséért

Nagy Judit 
megelőzési főelőadó 

Tapolcai Rendőrkapitányság

A mindennapi vásárlások nagy részét manapság 
sokan a világhálón keresztül bonyolítják le, mert 
kényelmesebb, gyors és egyszerű. Az esetek többsé-
gében a bőséges árukínálat pedig kedvező árakkal 
párosul. Az Interneten történő vásárlás azonban 
számtalan veszélyt rejt magában. 
A Tapolcai Rendőrkapitányságra az elmúlt időszak-
ban jelentős számú feljelentés érkezett, hogy a gyak-
ran bizonytalan kimenetelű rendeléses vásárlások 
alkalmával a jóhiszemű emberek csalás áldozatává váltak. 
A legkellemetlenebb élmény az lehet, mikor megrendelünk egy terméket, egy megadott bankszámla-
számra átutaljuk az árát, majd sok esetben következik a hiábavaló várakozás, mert a postás nem érkezik 
meg a várva várt csomaggal. Számos esetben fordult elő az is, hogy a megrendelő a termékhez nem éppen 
abban a minőségben jutott hozzá, amilyennek azt a róla készült képen látta, vagy a megrendelt termék 
helyett a legkülönfélébb dolgokat találta a csomagban (pl.: faág, tégla, száraztészta, stb.).
Mindezek elkerülése érdekében a kényelmesen, akár otthonunkból is végezhető vásárlást, elsősorban a 
megbízhatónak mondható ismert vagy éppen pozitív referenciával rendelkező web áruházakban tegyék 
meg! 
Amennyiben lehetséges, kerüljék el az előre történő fizetést!
Nézzenek utána  a kereskedő hátterének és soha ne utaljanak pénzt magánemberek bankszámlájára!
Győződjenek meg arról, hogy azok a webhelyek, amelyeken átutalást végeznek, tartalmaznak-e adatvé-
delmi és biztonsági nyilatkozatokat. 

Az áldozattá válás elkerülésének érdekében kérjük, minden esetben legyenek körültekintőek!

Tapolcai Rendőrkapitányság

Rendőrségi felhívás
Az internetes vásárlás veszélyei

SS édünkédünkésészolgálunkzolgálunk VV
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2015. március 5.-én hatályba lépett az 54./2014. 
(XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédel-
mi Szabályzat (OTSZ), amelyben több olyan hasz-
nálati előírás szerepel, mely a korábbi rendeletben 
nem volt kellően szabályozva. Ilyen például a ren-
delet szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó része. 
A BM rendelet szerint, ha jogszabály másként nem 
rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növény-
termesztéssel összefüggésben és a belterületi ingat-
lanok használata során keletkezett hulladék szabad-
téri égetése tilos.
Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a 
tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb tíz hek-
tár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. 
A katasztrófavédelmi hatósági engedély nem men-
tesíti az érintettet az egyéb engedélyek beszerzése 
alól. Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a 
katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége 
a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megaka-
dályozására, szabályozására irányul. Ha jogszabály 
másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, 
használója köteles a területet éghető hulladéktól és 
további hasznosításra nem kerülő száraz növényzet-
től mentesen tartani.
Az eddig hatályos szabályozás szerint, a tervezett 
tarló-, nád-, gyep- égetés helyét, időpontját és terje-
delmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az ille-
tékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak írásban be kel-
lett jelenteni. Az új OTSZ hatályba lépését követően 
a kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 
10 nappal kell majd benyújtani az engedélyező ható-
ságnak, melyet követően a hatóság a kérelmet annak 
beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.
Új előírás, hogy a szabadtéren keletkező tüzek mege-
lőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán 
annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengely-
től mérve legalább 4 méter széles, a közút szélétől 
mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani. 
A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán 
kell tartani. A folyamatos tisztántartásról, éghető 
anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval 
érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője 
köteles gondoskodni.
A környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII törvény 48. § (4) bekezdése 
értelmében a település Önkormányzat képviselő-
testületének hatáskörébe tartozik az avar és 
kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok 
rendelettel történő megállapítása. 

Avar és kerti hulladék égetése
Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján változtak a szabadtéri tűzgyújtás 
és tűzmegelőzés szabályai.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata A helyi 
környezet védelméről szóló 15/2010 (VI. 23) ren-
deletében szabályozza a nyílttéri égetést, mely-
ben 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 in-
gatlanok lakóit a szaghatás ne zavarja. Kerti hulla-
dékot égetni nagykorú cselekvőképes személy felü-
gyelete mellett október 1-től május 15-ig 10.00 és 
16.00 óra között lehet - vasárnap és ünnepnap kivé-
telével-, száraz és szeles időben nem megengedett. 
Minden más időszakban az égetés tilos. 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 gázolaj-
jal, egyéb szénhidrogén termékkel elősegíteni min-
den időszakban tilos, a tartós füstölés nem megen-
gedett. A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, s 
veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani. A tüze-
lés színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket 
kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése 
megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. Az ége-
tést végző személy a tűzrakó hely oltásáról az égetést 
befejezően köteles gondoskodni. 

Kérjük a tisztelt Lakosságot a fentiek figyelembe 
vételére!
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A múlt évben nem kedvezett az időjárás a szőlészetnek – a legtöbb 
termelőnél alacsonyabb volt a terméshozam a megszokottnál, a mi-
nőségromlás viszont már nem annyira jellemző a 2014. évi borokra. 
Az enyhe tél gondot okozott a rügyek fejlődésénél  a kártevők elsza-
porodása miatt, de ezen még lehetett volna segíteni. A csapadékos, 
párás júliusban hatalmas lisztharmatfertőzés indult, amivel sokan 
nem is tudtak megbirkózni. A lisztharmat után megjelent a peronosz-
póra, a korábbi fürtkárokat sok helyen levélhullás követette. Augusz-
tusban az esőhöz hideg is társult. A szeptemberi indián nyár gyakor-
latilag már hiába jött, mert addigra vagy lehullott a szőlő, vagy leszü-
retelték, amíg lehetett.  A szüret sok helyen inkább termés mentés volt.
A problémákból leginkább a Dunántúl középső részén, a Balatoni 
Borrégió borvidékein dolgozóknak jutott ki. A rendkívüli időjárás 
miatt a munka minden fázisában a zöldmunkától a borkészítésig 
rendkívül meghatározó volt a szakmai tudás.

Nagyközségi Borverseny

Településünkön február 13-án került megrendezésre a Nagyközségi Borverseny, mely a minták beszállítá-
sával már 10-én elkezdődött. A szakmai zsűrinek – Kulka Gábor elnök, Ángyán Györgyi és Borbély Gyula  - 
38 bormintát kellett értékelnie. Elmondható, hogy a borfajtákat tekintve elég változatos volt a felhozatal. 
A megmérettetés napján kora délután az előkészítő bizottság – Gelencsér Zoltán borász irányításával - 
a kóstolási sorrendnek megfelelően rendszerezte a borokat. A minősítés során az  - eredmények közzété-
teléig – a szakértő borbírák és a közönség számára a bor termelője megőrzi névtelenségét. A hagyományos 
20 pontos pontozási rendszerben 1 nagyarany-, 10 aranyérem, 11 ezüstérem és 3 bronzérem született. 
A szakmai zsűri döntése értelmében az első díjat a Gelencsér Szőlőbirtok és Pincészet (Chardonnay- 
Sauvignon Blanc Cuvée 2013.), a második díjat a KÁL-VIN Pincészet (Balaton- felvidéki Vulcanus 2013.), 
a harmadik díjat pedig Gelencsér Kálmán (Olaszrizling 2014.) kapta. 
A közönség döntése alapján a közönségdíjat- a vándorkupát - a Gelencsér Szőlőbirtok és Pincészet 
(Piros Tramini 2013.) vehette át. Az okleveleket, valamint a helyezetteknek járó díjakat a zsűri elnöke adta át. 

Köszönet a résztvevőknek, a zsűri tagjainak és a lebonyolításban közreműködőknek!
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Húsvéti játszóház 
a Tóparti Galériában 

2015. április 4-én 
szombaton 
14.00 órától. 

A délután folyamán a gyerekek 
különféle ajándékokat, díszeket 
készíthetnek.
Aki teheti, „kifújt” tojást hozzon 
magával.
A legkisebbeket Picik szőnyege 
játszóházzal (csúszda, hintaló, 
építőjátékok, babaház, játék-
konyha, bábok stb.) várjuk!
A lufibohóc minden résztvevő 
kisgyermeket lufiból hajtogatott 
figurával ajándékoz meg! 

Kulka Gábor zsűri elnök és Gelencsér Gergő 

(Gelencsér Szőlőbirtok és Pincészet)
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