Révfülöpi Képek
Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

2010. szeptember

Választási különszám

Helyi Választási Iroda tájékoztatója
Tisztelt Választópolgárok!

A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásával kapcsolatos ajánlás idõszak 2010. szeptember 3-án lezárult.
Helyi Választási Iroda (HVI) a jelöltek regisztrációját, az ajánlószelvények számítógépes rendszeren történõ ellenõrzését
elvégezte, a Helyi Választási Bizottság (HVB) pedig a jelölteket
nyilvántartásba vette, errõl határozattal döntött. A Helyi
Választási Bizottság a jelöltek nevét hirdetményben, a képújságban és a település honlapján közzétette. (Az önkormányzati
képviselõ- és polgármesterjelöltek neve megtekinthetõ a
www.valasztas.hu internetes honlapon is.)
Településünkön kisebbségi önkormányzati képviselõ
választására nem kerül sor.
Választási kampány céljára a választópolgárok névjegyzéke a
jelölteknek, jelölõ szervezeteknek írásban bejelentett kérésükre,
díjfizetés ellenében 2010. szeptember 13-át követõen adható át.
Választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig tart, kampányt folytatni 2010. október 3-án 00.00 órától 19.00 óráig tilos!
A lakóhelytõl távol történõ szavazás lehetõsége az önkormányzati választásokon szûkebb, mint az országgyûlési választáson. Az a választópolgár, aki 2010. június 16-ig létesített
tartózkodási helyet, a lakcím szerint illetékes HVI Vezetõjétõl igazolást kérhet és az igazolással bejelentett tartózkodási helyén
szavazhat. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján lehet
kérni, legkésõbb 2010. október 1-jén 16.00 óráig. Igazolás ajánlott
levélben is kérhetõ úgy, hogy a kérelem legkésõbb 2010. szeptember 28-án megérkezzen a HVI-hez. Igazolás faxon vagy e-mail
útján nem kérhetõ!
A módosított névjegyzék 2010. október 1-én 8.00 órától 16.00
óráig tekinthetõ meg a Polgármesteri Hivatalban.
Szavazni 2010. október 3-án (vasárnap) 6.00 órától 19.00 óráig
lehet a Halász utca 6. szám alatti szavazókörben.
A mozgásában gátolt választópolgár csak írásban kérheti, hogy
mozgóurna igénybevételével szavazhasson. Az írásbeli kérelmet a
szavazás napja elõtt a HVI vezetõjéhez (jegyzõhöz), a szavazás
napján a HVB-hez kell eljuttatni.
Településünk választópolgárai a választás napján háromféle
szavazólapot kapnak:
- az egyik szavazólap a települési képviselõk megválasztására
szolgál, amely egyéni listás rendszerben történik. A szavazólapon
valamennyi jelölt neve ABC sorrendben szerepel. A listán feltüntetett nevek közül a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre
szavazhat, amennyi a településen megválasztható képviselõk
száma. Jogszabályban foglaltak szerint Révfülöp településen 6
képviselõ választható. (Érvényes a szavazat akkor, ha a
választópolgár a szavazólapon hat, illetve ennél kevesebb
képviselõjelölt neve melletti körbe tesz "x" vagy "+" jelet. (A hatnál több jelöltre történõ szavazás az egész szavazólap érvénytelenségét eredményezi!) A megválasztott képviselõk azok a jelöltek
lesznek, aki a szavazólapon feltüntetett számnak megfelelõen a
legtöbb szavazatot kapták.
- A másik szavazólap a polgármester választásra szolgál, melyen
szintén ABC sorrendben szerepelnek a polgármester-jelöltek. A
választópolgár az általa kiválasztott jelölt neve melletti körben
elhelyezett "x" vagy "+" jellel szavazhat érvényesen. Csak egy jelölt
választható, ennél több jelölés érvénytelen szavazatot eredményez.
Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta.

- A harmadik szavazólapon történik a megyei közgyûlés tagjainak megválasztása, mely szintén listás rendszerben történik. A
szavazólapon a listák elõzetesen sorsolt sorrendben szerepelnek,
melyen a listán induló jelöltek neve szerepel. A választópolgár egy
listára szavazhat oly módon, hogy a kiválasztott lista neve melletti/alatti körben "x" vagy "+" jelet tesz. Az egyes listák a leadott
szavazatok arányában jutnak mandátumhoz, amennyiben az
összes érvényes szavazat 5 %-át megszerezték.
Tisztelettel kérem a Választópolgárokat, hogy a szavazáshoz
személyazonosságukat és lakcímüket igazoló okmányokat
szíveskedjenek magukkal hozni.
Amennyiben a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásával kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése
merül fel, forduljon a Helyi Választási Irodához, vagy keresse fel a
www.valasztas.hu internetes oldalt.
Tisztelettel kérem a Választópolgárokat, hogy október 3-án a
szavazóhelyiségben (Halász utca 6. Tóparti Galéria) minél többen
éljenek választójogukkal.
A jelöltek lehetõséget kaptak, hogy a helyi újságban bemutatkozzanak, illetve ismertessék programjukat. Azon jelöltek, akik
e lehetõséggel élni kívántak e különbszámban teszik meg - azonos
feltételek biztosítása miatt - meghatározott terjedelemben.
Hamarné Szöllõsy Emília
Helyi Választási Iroda Vezetõje

A 2010. október 3-ai polgármester
és képviselõi választás jelöltjei
abc sorrendben:
Jelölt neve

Jelölõ szervezet

Polgármester jelöltek:
Kondor Géza
Miklós Tamás
Székely Szabolcs
Vida András

független jelölt
független jelölt
független jelölt
FIDESZ-KDNP jelöltje

Képviselõ jelöltek:
Dr. Barabás Endre Béla
Bogdán Katalin
Dianovics Béla
Eitner József
Ekbauer Henrietta
Gángó István
Gelencsér Zoltán
Kálomista Gábor
Dr. Kiss Zoltán
Kondor Géza
Pintér Kálmán
Sifter Jenõ
Sümegi Gábor
Szabó Sándor Pál
Székely Szabolcs
Török Péter
Varga Béláné

független jelölt
független jelölt
FIDESZ-KDNP jelöltje
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
FIDESZ-KDNP jelöltje
FIDESZ-KDNP jelöltje
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
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Kedves révfülöpi Választópolgárok!
Mivel 48 évem minden perce
Révfülöphöz kötõdik és bemutatkozó anyagomat már eljuttattam Önökhöz, engedjék meg,
hogy életrajzi adatokkal ne terheljem Önöket. Ha valakinek,
akkor nekem tényleg "nem
térkép e táj". A régi "alsó
iskolában" tanítottak meg olvasni, majd "kicsit késõbb" ebben az
épületben kötöttem házasságot
is.
Szeretek itt élni, gyermekkorom óta látom településünk
folyamatos fejlõdését, de akadnak gondok, problémák, melyek
gyakorlatiasabb vezetõi szemlélettel megoldhatók lennének.
Személyes találkozásaink során kiderült, hogy Önök közül
sokakkal nagyon hasonlóan gondolkodunk. Tudom, hogy az érték, amit
teremtettek, a ház, ahol élnek több évtizedes, megfeszített munka eredménye. Önök is tudják velem együtt, hogy érték hosszútávon csakis munkából
teremthetõ.
A pályázati lehetõségeket továbbra is ki kell használnunk településünk
fejlõdése érdekében, de csak akkor, amikor az önerõ finanszírozását
megengedhetjük magunknak, valamint tudjuk, hogy a kötelezõen elõírt fenntartási feltételek sem fognak nehézséget okozni.
Feladataink (a teljesség igénye nélkül):
• a Semsey major turisztikai hasznosítása
• vitorláskikötõ megvalósítása
• a part-rekonstrukció elindítása
• fedett színpad megépítése
• piac kialakítása, lehetõleg helyi tõke bevonásával
• horgászturizmus, vitorlásturizmus fejlesztése
• strandjaink színvonalának, szolgáltatásainak bõvítése

• fokozott figyelemmel kell kísérni az idõsebb korosztály és a hátrányos
helyzetben élõk problémáit
• kulturált szórakozási, idõtöltési lehetõségeket és teret kell biztosítani egész
évben minden korosztály számára, a különbözõ igények figyelembevételével
• erõsíteni kell a helyi médiát
• fontos a közterületek, parkok, játszóterek, temetõkert folyamatos gondozása, szépítése, tisztán tartása
• gondoskodni kell az utak felújításáról, a csapadékelvezetésrõl, a
településen belül a legteljesebb akadálymentesítésrõl
• a közlekedési rend ésszerûsítését meg kell oldani, a rend betartatásáról
gondoskodni kell
• Révfülöp adottságainak és igényeinek megfelelõ marketing tevékenységet
kell végezni
• iskolánkat, óvodánkat, egészségügyi intézményeinket meg kell tartanunk
• minél több értékteremtõ munkahelyet kell létrehoznunk
• a fiatalokat itthon kell tartanunk, egzisztenciát kell biztosítanunk számukra
Az Önök segítségével az eddigi munkám során szerzett tudást, tapasztalatot felhasználva szeretnék a településért dolgozni, magam mögött tudva a
település legtapasztaltabb polgárának önzetlen támogatását:
"Jó szívvel ajánlom szíves figyelmükbe Kondor Géza polgármester jelöltet.
Személyes tapasztalataimra hagyatkozva, úgy ítélem meg, hogy emberi kvalitásai
(idegen nyelvtudás, gyakorlatias menedzseri gondolkodás), közvetlen kapcsolatok megléte a révfülöpi emberekkel, valamint mértéktartó, reális programja
alapján támogatásra érdemes és méltó. Ezt teszem én magam is! Szavazatommal
és ha megválasztjuk, akkor hosszú évek során szerzett közigazgatási tapasztalataimmal segítem a munkáját.
Tisztelettel: Dr. Mihovics István nyugalmazott polgármester"
Bár elsõdleges célom, hogy polgármester jelöltként szerezzem meg a
legtöbb szavazatot, képviselõ jelöltként is indulok a választásokon. Ha nem
ezt tenném, jogosan érne az a vád, hogy csak a polgármesteri pozíció érdekel.
Kérem Önöket, hogy polgármester- és képviselõ jelöltként is szavazzanak
rám, mert ha az induló polgármesterjelöltek közül más kapná a legtöbb voksot, én akkor is fontosnak tartom, hogy képviselhessem az Önök érdekeit!
Tisztelettel:
Kondor Géza
független polgármesterjelölt

Tisztelt Révfülöpi Választópolgárok!
Megvallom, évek kellettek az önkormányzat valós helyzetének
megismeréséhez, az országos szakmai, politikai, vezetõi kapcsolatok
kiépítéséhez, amelyet a településünkre látogató neves vendégeink bizonyítottak, a tulajdonosi és régiós szervezetekben végzett eredményes
lobbi tevékenység megalapozásához.
Vezetõi, településirányítói ismereteim gyarapítása érdekében - rendelkezvén középfokú gépész végzettséggel, okleveles könyvtárosi,
középiskola tanári, történészi valamint kulturális menedzseri
diplomákkal - 2009/2010-ben sikeresen elvégeztem a Comenius
Egyetemen a Polgármesterek Akadémiája képzést is.
Függetlennek tartom magam! Úgy gondolom, hogy településünk
jövõjét meghatározó döntéseinket nem pártutasításra, hanem legjobb
tudásunk és közös akaratunk szerint, a magunk szabad akaratából kell
meghoznunk. Településünkön a pártpolitikai torzsalkodásnál fontosabbnak tartom a közösségépítést, a közös munkát és az összefogást.
Idõközben felnõttek gyermekeink, akik közül a legkisebb még
középiskolás, a középsõ egyetemista, míg a legnagyobb ügyvédjelölt, s
bizony e sorokat írva ismét rádöbbenek arra, hogy révfülöpi tanárnõ
feleségem is mennyi áldozattal járult hozzá ehhez a közéletiséghez,
életformához. Köszönöm családomnak!
A polgármesteri szolgálatom 4 éve gyorsan elröpült, és az elért eredményekrõl, sikerekrõl és problémákról - mert sajnos voltak ilyenek is külön, részletesen tájékoztatni fogom Önöket, akárcsak "Még nem
értünk Révbe…" programelképzeléseimrõl.
Ahogy saját sorsunk is, településünk jövõje is választásainkon múlik!
Immár tapasztalatra alapozva mondhatom, hogy "Otthonunk Révfülöp" aktív és kezdeményezõ polgármesterrel, csapatban dolgozó,
felelõsségteljes és független képviselõkkel tud sikeres lenni, gyarapodni és szépülni, vonzó élettér, igazi otthon maradni.

"Sokaknak tetszeni - nehéz.
Mindenkinek tetszeni - lehetetlen."
Néhai Czigány Károly gondolatát
idéztem nyolc évvel ezelõtt képviselõjelöltként, és most gyakorló polgármesterként arra gondolok, talán mégsem lesz teljesen igaza Révfülöp egykori jeles fürdõfejlesztõjének. Remélem, hogy munkámmal - annak eredményeivel és hibáival együtt - ha nem
is mindenkinek, de sokak elismerését
sikerült elnyernem egy romló hazai
közéleti, politikai idõszakban, egy gazdasági világválság mindnyájunkat
érintõ nehézségei közepette is.
Bemutatkozásként elmondhatom,
hogy erõm teljében, tapasztalatok birtokában immár 49 éves vagyok, és
három évtizede kerültem Révfülöpre.
Korábban sosem dolgoztam Révfülöpön, mégis húsz éve veszek
részt önzetlenül településünk közéletében, többek között civil
szervezet és a honismereti múzeum vezetõjeként, illetve a képzeletbeli
"ranglétrát" végigjárva elõször önkormányzati bizottság külsõ tagjaként, majd 4 évet képviselõként, 4 évet bizottsági elnökként, majd
polgármesterként. Aki figyelemmel követte közéleti, képviselõi, polgármesteri munkámat láthatta, hogy megújulásra és eredményekre
törekedve, pártatlanul, szilárd erkölcsi alapelvek mentén, szókimondóan és következetesen formáltam mindig véleményt és hoztam
döntést.
Polgármesterként a település érdekeit szem elõtt tartva, közösségépítésre és csapatmunkára támaszkodva szociális érzékenységgel
végeztem felelõsségteljes munkámat.

Ehhez kérem további bizalmát, támogatását!
Miklós Tamás
független polgármesterjelölt
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Tisztelt Révfülöpiek, Kedves Választók!
"MINDENKI RÉVFÜLÖPÉRT"

LEHETÕSÉGEK NYUGDÍJASAINKNAK
Célunk a minél aktívabb közösségi élet lehetõségének biztosítása számukra. Ehhez hozzátartozik, hogy állandó helyet biztosítsunk a Nyugdíjas
Klub számára, támogassuk életmód klub megszervezését, aktív szabadidõs
programjaikat és akár aktív munkához jutásuk lehetõségét.
Figyelemmel az idõs korosztály nagy létszámára hatékony és konkrét
lépéseket kell tenni egészségük megõrzésére. A másik fontos feladat
elõsegíteni a rászorultak rehabilitációhoz való jutását, a saját iskola- és
falubusz járat alkalmas erre.
A kialakítandó távfelügyeleti rendszer megteremtené számukra saját
otthonukban a biztonságot és nyugalmat.
OKTATÁS-NEVELÉS, SPORT
Fejleszteni kell az óvodát és az óvodai szolgáltatásokat. Iskolánk oktatási
színvonalának megõrzése és a tanulólétszám csökkenésének megállításának
fontos eszköze a saját iskolabusz járat beindítása a környék településeivel
közösen. Hiányzik a fiatalok pályájának nyomon követése kisgyermekkortól
munkába állásukig. Tudatos tervezéssel elõsegíthetjük helyben maradásukat,
letelepedésüket, családalapításukat.
EGÉSZSÉGRE NEVELÉS, EGÉSZSÉGMEGÕRZÉS
Mai korunkban már meglehetõsen hosszú életre számíthatunk, azonban
nem mindegy, hogy ezt milyen minõségben és egészségi állapotban éljük meg.
Az egészségmegõrzés kiemelkedõ fontosságú eszköze az egészségre nevelés
és a rendszeres testmozgás. Ennek elõmozdítására a helyi tömegsport rendezvények és a helyi sportegyesületek támogatásán keresztül van
lehetõségünk.
MUNKAHELYTEREMTÉS
Elengedhetetlen feladat a munkahelyek megtartása, új munkahelyek
teremtése és a szociális foglalkoztatás átszervezése.
Szükséges a falugondnokság, és annak gazdaságos üzemeltetése, a szakmailag felkészült személyzet megtartása és a szociális foglalkoztatás átszervezése. A szociális foglalkoztatást, új értéket teremtõ, Európa szerte jól
mûködõ, "szociális szövetkezeti" formában lehet megvalósítani.

Polgármesteri Programterv 2010 (1. rész)

Székely Szabolcs

Polgármesterjelölt-Képviselõjelölt

Szeretném Önökkel megosztani azokat a terveimet, amelyek
sok éves közéleti munkám során
formálódtak meg bennem. Hiszem, hogy elképzeléseim új lendületet adhatnak településünk
közösségének és megvalósíthatóak az Önök együttmûködésével.
Révfülöpön 18 évet töltöttem
tanítással, 10 évet a cserkészcsapat irányításával, 10 évet civil
szervezeti munkával, 4 évet
képviselõként. 21 éve élek itt 3
fiammal és feleségemmel.
TELEPÜLÉS IRÁNYÍTÁS ÉS MÛKÖDÉS
A megválasztott polgármestertõl és képviselõktõl fontos elvárás, hogy
felelõsséggel Önökkel együtt gondolkodva vezessék Révfülöpöt. Ehhez az
eddigieknél szorosabb együttmûködésre van szükség a képviselõk és a
lakosság között. Révfülöpöt hat településrészre bontva, a hatékonyabb
mûködés érdekében a 6 képviselõ mindegyike egy-egy településrészt
átfogóan képviselne.
Az önkormányzat hatékonyabb mûködése érdekében szükséges a bizottságok szakterületek szerinti megalakítása és szakmai megerõsítése a civil
szervezetek, az ingatlantulajdonosok, és a nyugdíjasok megbízottaival.
KÖZBIZTONSÁG ERÕSÍTÉSE
A helyi közbiztonság fenntartása a rendõrség legfontosabb feladata. Ennek ellátásában segíthet a Polgárõrség mûködésének helyreállítása és támogatása. További cél a térfigyelõ rendszer kiépítése és komplett távfelügyeleti
rendszer létrehozása, melyhez csatlakozhatnak az ingatlantulajdonosok.

HAJRÁ RÉVFÜLÖP!!

Folytatás a 7. oldalon!

Tisztelt révfülöpi Választópolgárok!
tézmények gyermeklétszámának növelése is - többek között - az elõbbiek függvénye.
Fontosnak tartom, hogy az önkormányzati vagyont vizsgálja meg az újonnan felálló képviselõ-testület, tehát minden önkormányzati ingatlan mûködését és mûködõképességét; elsõsorban a település part menti sávjában, de
nem maradhat ki a hatásvizsgálatból egyetlen egy ingatlan sem.
Az infrastruktúrafejlesztést a továbbiakban is elsõdlegesnek tartom. Gyors
intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy ne csak a felületi hiányosságokat oldjuk meg, hanem a település még hiányzó úthálózatának szilárd
burkolattal való ellátását is, tekintettel arra, hogy negyven éve földutak vannak a belterületen (a burkolást meg lehet oldani évi szakaszolással is). Ehhez
kapcsolódóan a közlekedés olyan mérvû vizsgálatát kell megindítani a falu
teljes területén, mely a forgalom korlátozását szabályozza.
Környezetvédelmi feladat továbbá, hogy mindazokat a szennyvízcsatornával és gázhálózattal érintett foghíjakat fel kell tárni, amelyek nem lettek bekapcsolva a kiépített közmûhálózatokba.
Mindkét strandon folyamatos feladatként jelentkezik a helyi lakosok, az
üdülõvendégek és az átutazó vendégek kényelmét szolgáló fejlesztés. Távlatokban célszerûnek tartom egy idõsek otthonának kialakítását az elõzõekben
említett elöregedés miatt, az egyedülálló emberek számára. Erre vonatkozóan elõkészítõ munkákat kell készíteni elsõsorban a hely és létszám, valamint igény
megállapítása érdekében. Ezzel nem csupán az idõs emberekrõl történõ gondoskodás, hanem a munkahelyteremtés is az Önkormányzat keretein belül
valósulna meg.
A község part menti adottságait és a horgászhagyományokat figyelembe
véve csónakkikötõket kell létesíteni a sporthorgász egyesület(ek) tapasztalatai alapján. A megválasztásom esetén a mûszaki - szakmai ismereteimmel,
amely a település mûködésére és fejlesztésére vonatkoznak, mindazon beruházásoknak, felújításoknak a szakmai elõkészítésében, ellenõrzésében is
részt kívánok venni Révfülöp község dinamikus fejlõdéséért.
Úgy gondolom, hogy a következõ évekre a FIDESZ-KDNP szlogenjét
kívánom elõrebocsátani: elõttem a település, mögöttem a kormány.

Vida András vagyok, 59 éves
településmérnök. Negyven éve
élek Révfülöpön, nõs vagyok, és
négy gyereket neveltünk fel a feleségemmel.
Az államigazgatásban, Tapolca
Város Polgármesteri Hivatalában,
mint építésügyi vezetõ fõtanácsos
dolgozom. A négy év tartamú ciklusra olyan célokkal indulok, melyek az elõzõ polgármesterek
munkáit továbbfejlesztve elérhetõk és megvalósíthatók mindazok
támogatásával- bizalmával-, akik
rám szavaznak.
Révfülöp községben is változásra és váltásra van szükség. Az
újonnan megválasztott Önkormányzat Képviselõ-testületének
legfontosabb feladata lesz a település fejlõdése érdekében a település
szerkezeti és településfejlesztési tervének módosítása-szabályozása a település arculatának megváltoztatásáért. A község lakossága az 1960-as évek
fellendülése után 1980. óta stagnál, mintegy 1200 fõ körül ingadozik.
Országos statisztika alapján jellemzõ a lakosság elöregedése, ez jellemzõ
településünkre is; ebben az urbanizáció, a munkanélküliség, a gyerekvállalás
mind-mind tényezõkként merülnek fel. A folyamat enyhítésére az elmúlt
idõszakban egyetlen képviselõ-testület sem hozott hathatós intézkedéseket gondolok itt arra, hogy az elmúlt évtizedek alatt született többszöri településrendezési tervekben lakóövezetté szánt területeken nem történt meg egyik
ciklusban sem a családi házak építésére szánt telkek kialakítása. A környezõ
településeken a lakótelkek százait alakították ki. Révfülöp Önkormányzata
1983. óta nem alakított ki egyet sem.
Mivel a faluban jelenleg nincs beépíthetõ telek, lehetõsége sincs a fiataloknak építkezésre, letelepedésre, pedig õk a jövõben a falu lakosságát fiatalítanák és a lakosság létszámát is növelnék. Nem beszélve arról, hogy az oktatási in-

Vida András
FIDESZ-KDNP polgármesterjelölt
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Tisztelt Választópolgárok!
Tisztelettel köszöntöm Önöket, úgy is,
mint az éppen aktuális önkormányzati
választás szavazó polgárait!
Dianovics Béla révfülöpi születésû, itt
élõ nyugdíjas vagyok.
Koromtól fogva jól ismerem településünk régmúlt történéseit, a jelent és a
jövõ lehetõségeit.

Tisztelettel
köszöntöm Önöket!
1952-ben Révfülöpön születtem. A Budapesti Mûszaki Egyetemen gépészmérnöki diplomát, majd a mûszaki másoddiplomát követõen mûszaki doktori címet
szereztem. A közgazdasági diploma után
adószakértõ, majd okleveles könyvvizsgáló
lettem.
Közel 30 évig dolgoztam egy nagyvállalatnál. Az ott töltött évek nagy részében
a cég gazdasági vezérigazgató-helyettese,
majd vezérigazgatója voltam. Munkám
mellett rendszeresen jelentek meg közgazdasági témájú cikkeim. Gyermekkoromat
Révfülöpön töltöttem, ahonnan azóta sem
szakadtam el. Az itt élõ embereket, a
nagyközség múltját és jelenét is jól
ismerem. Szeretnék részt venni Révfülöp
jövõjének formálásában is.
Úgy gondolom, vannak olyan lehetõségek, melyekkel jobbá lehet tenni az itt
élõ, illetve az itt tartózkodó emberek
jelenét és jövõjét.
Céljaim között szerepel az Önkormányzat gazdálkodásának erõsítése, az
utcák és a strandok tisztaságának fokozása, a település rendezettségének javítása,
parkosítás, a szemétgyûjtés és elszállítás
problémáinak megoldása, a közlekedés-,
vagyon- és közbiztonság színvonalának
emelése, új munkahelyek teremtése, a tehetséges fiatalok, elismerésének fokozása,
fejlõdésük segítése, az idõs nyugdíjasok
támogatása, valamint Révfülöp hosszú
távú fejlesztési koncepciójának kidolgozása.
Dr. Barabás Endre
független képviselõjelölt

Mindenkor számon kérhetõ képviselõi

Tisztelt Választópolgárok!
Révfülöpi születésûként mindig fontos
volt számomra a település jelene és jövõje.
Fontos számomra a révfülöpi emberek
közössége, munkája, tehetsége, gondolatai
és szelleme, múltuk és jelenük.
Településünkön meghatározó a környezet,
a
mûködõ
infrastruktúra
és
intézményrendszer. A községi vezetés
dolga, hogy ezt a rendszert az itt élõ
emberek érdekei szerint felelõsen és szakértelemmel mûködtesse, gondozza és fejlessze.
Lényegesnek tartom az alábbi területek
fejlesztését, melyeket megválasztásom
esetén támogatni kívánok:
- A helyi lakosok foglalkoztatása.
Településünkön élõk közül sokan turizmusból, vendéglátásból és borászatból
élnek, e tevékenységeket segítsük hatékony
községi marketingmunkával.
- A már megkezdett infrastrukturális
beruházások mielõbbi folytatása, saját - és
lehetõség szerint - pályázati pénzek felhasználásával. (csapadékvíz-elvezetés, járdaépítés,
úthálózat
korszerûsítés,
közvilágítás kiterjesztése, strandi beruházások tovább fejlesztése stb….).
- A hagyományosnak mondható rendezvényeinket tovább kell folytatni és
újakkal bõvíteni, de rögtön hozzáteszem, egy egészséges középutat keresve a
szórakozók és a pihenni vágyók érdekeinek
megfelelõen.
- Óvoda, iskola fejlesztése a mai kor
elvárásainak megfelelõen az egészség
megóvás, és sportos életmódra nevelés
érdekében.
- Révfülöpi civil szervezetekkel történõ
együttmûködés hatékony kihasználása.
- Vállalkozók munkájának elõsegítése,
vállalkozások továbbfejlesztése, hiszen a
település fejlettségét a vállalkozások
számából és erejébõl is lehet megítélni.
A fenti célkítûzések megvalósításához
kérem a támogató szavazataikat.
Bogdán Katalin
független képviselõjelölt
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magatartással indulok képviselõjelöltnek a
2010. október 3-i önkormányzati választáson.
Meggyõzõdésem, hogy csak a közjó, a
közvagyon és a közérdek mindenkori
védelme érdekében szabad vállalni ezt a
megtisztelõ feladatot. Ez akár programiránynak is tekinthetõ.
Passzív és öncélú képviselõi magatartással nem lehet megfelelni a választópolgári
akaratnak és képviseletnek.
Az alaptalan és felelõtlen ígérgetések és
jövõképalkotás nem lehet más, mint
választási kampányfogás.
Éppen ezért nem teszek felelõtlen
ígéreteket, viszont ígéretet teszek arra,
hogy tisztességgel, következetesen minden
egyes felmerülõ ügy kapcsán a közérdek
figyelembe vételével teszek és támogatok
javaslatokat, az éppen aktuális kérdések
megoldására.
Erre természetesen csak akkor kerülhet
sor, ha az Önök megelõlegezett bizalmát a
választás napján többségben megkapom.
A megújuló önkormányzati testületnek
következetes és bölcs magatartást kell
tanúsítani, a polgárok életminõségének
javítása, a biztonságérzet fokozása, az
épített és örökölt természeti értékek
védelme, a morális életvitel helyreállításának érdekében.
Megelõlegezett

bizalmukat

kérem,

szavazataikkal megerõsíteni szíveskedjenek!
Tisztelettel:
Dianovics Béla
FIDESZ-KDNP képviselõjelölt
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Tisztelt Révfülöpi Polgárok!
"Nem érdemelsz bizalmat,
Ha túl sokat ígérsz.
Ahol sok a könnyû,
Ott sok a nehéz."
(Lao-ce)
Közel 30 éve dolgozom a révfülöpi általános
iskolában, húsz évig az iskola igazgatói feladatait
láttam el. Szinte minden helybeli szülõt, nagyszülõt személyesen ismerek. Az Önök megtisztelõ bizalmából az elmúlt húsz évben önkormányzati képviselõ lehettem.
Négy cikluson keresztül az Oktatási, Ifjúsági
és Szociális bizottságot vezettem, így tisztában
vagyok a településen élõk szociális helyzetével és
a község demográfiai összetételével.
Az elkövetkezendõ 4 évben olyan fejlesztéseket kell megvalósítani, amely a turizmus további
fejlõdését, másrészrõl a helybeliek komfortérzését növeli.
Természetesen a legfontosabb, hogy a község
intézményei zavartalanul, magas színvonalon
mûködjenek, az önkormányzatnak pénzügyi
gondjai ne legyenek, ami már önmagában is
nem könnyû feladat a mai világban. Mint
pedagógusnak, a legközelebb áll hozzám az
óvoda és iskola munkája, ill. mint szociálisan
érzékeny ember, az egyre nagyobb számú nyugdíjas lakosság élete. Konkrét tervem, hogy minden helybeli tanuló részesüljön ingyenes tankönyvellátásban. Az iskolaszék és az egészségügy alapítványának az eddiginél nagyobb anyagi
segítséget tudjon adni az önkormányzat. A fiatalok letelepedését kedvezményes - netán ingyenes - telkek biztosításával elõ kell segíteni. Létre
kellene hozni a helyi bölcsõdét, mert ez nagyban
segítené a gyermeklétszám alakulását és megkönnyítené a szülõk helyzetét.
Tisztelt Választópolgárok!
Bemutatkozásom mottójául nem véletlenül
választottam ezt az idézetet, meggyõzõdésem,
hogy sokat ígérni a mai gazdasági helyzetben
nem szabad, kis lépésekkel, de jól átgondolt
fejlesztésekkel tovább kell szépíteni községünket
és élhetõ települést kell biztosítani, hogy mind az
állandó lakosok, mind a nyaralótulajdonosok jól
érezzék magukat. Amennyiben megtisztelnek
bizalmukkal, ezen fogok dolgozni.
Tisztelettel:
Eitner József
független képviselõjelölt

Tisztelt
Választópolgárok!

Tisztelt
Választópolgárok!

Ekbauer Henrietta vagyok 42 éves, 23
éve élek Révfülöpön. Független képviselõként indulok a 2010-es önkormányzati választásokon.

Bár nem itt nõttem fel, Révfülöpön élek
már 30 éve. Szõlész - borász technikusként,
szakmai elhivatottságból 1998-ban alapítottam meg családi borászatunkat, ahol együtt
dolgozunk óvónõ végzettségû feleségemmel. 2000-ben hoztam létre a Gelencsér
Pincészetet, amely borforgalmazással,
palackozással és borkóstolók szervezésével
foglalkozik. Idõsebb fiunk borász szakmérnök, termelési igazgatóként dolgozik, a
fiatalabb a Budapesti Gazdasági Fõiskola
végzõs hallgatója, jelenleg szakmai gyakorlatát tölti Németországban. 2000 és 2003
között hegybíró voltam településünkön. A
mai napig aktív tagja vagyok a helyi body
building klubnak, az évente megrendezésre
kerülõ
borversenyen
termelõként,
szervezõként és lebonyolítóként is részt
veszek. Révfülöp Nagyközség fejlõdése
érdekében szeretnék az idei évtõl nagyobb
szerepet vállalni a közéletben, ehhez kérem
képviselõjelöltként a támogatásukat.
Legfontosabb feladatoknak a következõket tartom:
- a fiatalok letelepedésének támogatása,
véleményük figyelembe vétele
- a középkorosztály nagyobb összefogásának megteremtése
- a vitorláskikötõ kérdésének megoldása
- piac létrehozása a helyi termelõk részére
- horgászturizmus, borturizmus népszerûsítése
- a közérdekû információk közzétételének naprakésszé tétele
- több sportolási lehetõsége biztosítása
- a nyugdíjas korosztály véleményének,
helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése
- településünk minél szélesebb körben
történõ népszerûsítése.
Ha egyetértenek velem, kérem Önöket,
támogassanak a helyi választásokon!

Vállalkózókén dolgoztam, kiemelten foglalkoztam az idegenforgalommal és kérdéseivel.
Hiszek a civil szervezetek, helyi közösségek erelyében és együttmûködésében.
Erõsnek és egységesnek kell lennünk,
hogy a kitûzött célokat, gyorsan végig tudjuk vinni.
Folytatni kívánom településünk fejlõdését, támogatom strandjaink megújítását,
szépítését.
Kiemelt céljaim egyike Révfülöp kulturális és idegenforgalmi életének felvirágoztatása.
Idõs lakosaink számára egy közösségi
hely kialakítása.
Szeretném, ha megint büszkék lehetnénk Révfülöpre.
Aktívan szeretnék kapcsolatot tartani a
település lakosaival, meghallgatni észrevételeiket, problémáikat.
Építsünk együtt sikeres, szép Révfülöpöt
a révfülöpi polgárokkal.
Hiszem, hogy közös erõvel folytatni tudjuk egy új Révfülöp felépítését!
Ekbauer Henrietta
független képviselõjelölt

Tisztelettel:
Gelencsér Zoltán
független képviselõjelölt
5

RÉVFÜLÖPI KÉPEK XX. ÉVFOLYAM 2010. SZEPTEMBER VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM

Tisztelt Választópolgárok!
Kálomista Gábor vagyok 46 éves, filmproducer! Hat éve vezetem a Magyar
Producerek szövetségét, 14 éve a Megafilm
Kft.-t, amellyel 25 nagyjátékfilmet készítettem és mellette számtalan TV-sorozatot,
dokumentumfilmet. Négy évig voltam a
Magyar Sí Szövetség elnöke.
Nõs vagyok, négy gyermek édesapja. 25
éve élek Révfülöpön, bár a munkám
Budapesthez köt, igyekszem minél több
idõt eltölteni településünkön!
Jól ismerem a falu problémáit és
tisztában vagyok a lehetõségeivel. Bizton
állíthatom, hogy ennek a településnek még
rengeteg rejtett tartaléka, erõforrása van,
amelyeket ha közösen, a közérdekeknek
megfelelelõen kiaknázunk, akkor gyermekeink, unokáink egy európai falu lakói
lesznek.
Kérem szavazatukkal támogassanak,
hogy tudásomat, kapcsolataimat az Önök
és a falu jövõjének érdekében kamatoztatni tudjam!
Köszönettel:
Kálomista Gábor
független képviselõjelölt

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt révfülöpi
választópolgárok!

1975-ben diplomát, 1984-ben doktori
címet szereztem a Közgazdaságtudományi
Egyetemen. Jelenlegi munkahelyem: a
Meló- Diák- Universitas országos diákmunka szervezõ vállalkozás (vezetõ). Társadalmi
funkcióim: Budapesti Kereskedelmi Kamara alelnöke, Fõvárosi Gazdasági Egyeztetõ Tanács elnöke, VOSZ szekció elnöke,
Révfülöpi Képviselõ-testület Gazdasági,
Fejlesztési és Turisztikai bizottságának
tagja.
Révfülöphöz való kötõdésem: elsõ 25
évben rendszeres nyaralások szüleimmel az
OT üdülõben, míg a második 25 évben,
ingatlanvásárlást követõen családi házunk
és környezetének folyamatos fejlesztése
alapozta meg családunk révfülöpi tartózkodását.
Közéleti érdeklõdésem: korábban fõképpen Budapestre irányult, de 1990-tõl kezdve
fokozódó figyelemmel kísértem Révfülöp
gazdasági fejlõdését és közéletét. A 2006-os
önkormányzati választásokat követõen tagja
lettem a Gazdasági Fejlesztési és Turisztikai
bizottságnak, melynek során képet nyertem
a Testület tevékenységérõl és Révfülöp
megoldatlan problémáiról.
A tapasztalatok alapján az a véleményem
alakult ki, hogy Révfülöp fejlõdése, polgárainak életnívója elmarad a település
adottságaitól. A Képviselõ-testület vezetésének és mûködésének lassú, bürokratikus
rendszere ugyanis fékezi a polgárok aktív
közremûködését és a fejlesztési feladatok
hatékony, rugalmas megvalósítását.
Természetesen van mód a problémák felszámolására. Ebben tudok szervezési gyakorlatom és társadalmi funkcióim segítségével közremûködni, ezért jelentkeztem
képviselõjelöltnek, és ezért kérem a tisztelt
választópolgárok támogatását.

Sümegi Gábor nyugalmazott pénzügyi
fõtanácsos vagyok, több mint 30 éve
révfülöpi lakos. Az Önök jó szándékú
támogatásában bízva indulni kívánok a
2010. évi önkormányzati választáson
képviselõként.
Révfülöp az elmúlt évtizedekben
lendületes és látványos fejlõdésen ment
keresztül, az elért eredményeket megõrizni
és tovább vinni ugyancsak komoly feladat
lesz a jövõben is. A megfelelõ feladatok,
fejlesztések kijelölése és végrehajtása megfontolt és felelõsségteljes döntéseket
kíván.
Ezekben a feladatokban szeretnék részt
vállalni Révfülöp lakosai és az egész
közösség javára.
Úgy érzem ehhez a szolgálathoz mérlegképes könyvelõi képesítésem és több
évtizedes szakmai és vezetõi (fõkönyvelõ,
gazdasági igazgató helyettes) tapasztalatom kellõ alapot ad.
A Polgármesteri Hivatalban eltöltött
évek pedig kellõ ismereteket nyújtottak a
Nagyközség költségvetésének kidolgozása
és végrehajtása területén.
A közösségi életben 2003 óta veszek
részt, a 15 éve mûködõ Egészségünkért
Közalapítvány Kuratóriumának tagjaként
és egyben titkáraként is végzek társadalmi
munkát.
Nyugdíjasként jelenleg is vállalkozásban
végzem a könyvelõi munkát, a szakmai
gyakorlattól nem szakadtam el.
Bízom bölcs értékítéletükben és támogató szavazataikban.
Képviselõként a Nagyközség további
anyagi
gyarapítását,
komfortjának
javítását, az idõsek és rászorultak kiemelt
támogatását tekintem fõ feladatomnak.

dr. Kiss Zoltán
független képviselõjelölt
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Sümegi Gábor
független képviselõjelölt
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Tisztelt Választópolgárok!
40 éves révfülöpi lakos vagyok, több mint
harminc éve élek a településen.
Feleségemmel - aki a helyi kereskedelemben dolgozik - két kislányt nevelünk.
2004-ben diplomáztam a szombathelyi
Berzsenyi Dániel Fõiskola tanító-vizuális
nevelés szakán levelezõs hallgatóként.
Ha Önök egyetértenek azzal, hogy:
• megfelelõ hangot kell találni a településen
élõ minden korosztállyal, hogy véleményeik, javaslataik meghallgatásra találjanak,
• az elengedhetetlen feladatok közé tartozzon a meglévõ önkormányzati vagyon
megfelelõ kezelése mellett, annak gyarapítása is,
• az önkormányzat vállaljon nagyobb
szerepet a munkahelyteremtésben,
• a település nagyobb gondot fordítson a
környezetvédelemre, a parkosításra, a
környezet tisztaságára, a hulladék kezelésére,
• az idegenforgalom fejlesztéséhez elengedhetetlen a helyi vállalkozókkal való szorosabb együttmûködés, a kölcsönös párbeszéd,
• továbbra is fontos legyen az oktatási-,
egészségügyi intézményekkel és a civil szervezetekkel való együttmûködés,
• a jövõben is fontos szerepet kapjon a helyi
sport és a fiatalok támogatása, valamint az
eredmények méltó elismerése,
• a településen belüli közlekedést felül kell
vizsgálni (akadálymentesítés, új parkolási
lehetõségek, bizonyos területeken forgalomlassítás, stb.),
akkor kérem, tiszteljenek meg a bizalmukkal és támogassanak szavazataikkal!
Tisztelettel:
Szabó Sándor
független képviselõjelölt
"Értelmetlen azt mondani, minden tõlem telhetõt megteszek. Azt kell tenned ugyanis, amit a
helyzet megkövetel."
(Winston Churchill)

Tisztelt Révfülöpiek!
Kedves Válaszók!
"MINDENKI RÉVFÜLÖPÉRT"
Polgármesteri Programterv 2010 (2. rész)
A munkahelyteremtés egyik fontos elemét
képezi a közterület fenntartási feladatok és
munkák megszervezése az arra vállalkozó helybéliek részvételével. A településünkön megvalósuló beruházásokban, elõnyben kell részesítenünk
a helyi vállalkozókat, fiatalokat és családokat.
A létrejött munkahelyek megállíthatják az
évtizedek óta jellemzõ folyamatot, a fiatalok elvándorlását.
VENDÉGFORGALOM, TURIZMUS
A település fejlõdéséhez nélkülözhetetlen a
vendégforgalom, a turizmus lehetõségeinek szervezettebb és célratörõbb kihasználása. Fontos
fejlesztési területek: a strandjaink, közterületeink,
közintézményeink és szálláshelyeink. A helyi programok átfogó megszervezése, a turisztikai vonzerõ
növelése juttathatja többletbevételhez és új munkahelyekhez a települést és a lakosságot.
Új lehetõséget nyújthat a konferencia turizmus,
a fesztiválturizmus, a település szobakiadóinak
összefogása, turisztikai termékek kidolgozása, népszerûsítése.
A Káli-medence természeti adottságainak turisztikai szempontból történõ jobb kihasználása a
környék településeivel közösen valósítható meg.
KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS
GAZDÁLKODÁS
Sürgetõ a szelektív hulladékgyûjtés lehetõségének megteremtése környezetvédelmi és gazdaságossági szempontból is, ennek elsõ lépcsõje a
szelektív hulladékgyûjtõ szigetek kialakítása. Jó
gazda módjára a frekventált területeken kívül esõ
részek gondozását és természetvédelmét is meg
kell szervezni.
Kedves Révfülöpiek!
Ezek a célok és feladatok csak az Önök összefogásával, segítségével valósulhatnak meg. Mérlegeljenek és döntsenek, hogy Révfülöp az adottságait
kihasználva, kistérségi vezetõ szerepet kaphasson.

Hajrá Révfülöp!!

Székely Szabolcs
polgármester- és képviselõjelölt
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Kedves Révfülöpiek!
Minden választási idõszaknak megvan a
maga lendülete, az elvárásokkal teli útkeresése, melynek kapcsán közösen dönthetünk arról, kik fogják képviselni érdekeinket az elkövetkezõ négy évben.
Közvetlen lakóhelyünket érintõ dolgainkon túl fontos szempont, hogyan
képzeljük el településünk fenntarthatóságát egy olyan idõszakban, mikor az
önkormányzatok több mint nyolcvan
százaléka eladósodott. A közel száz önkormányzati munkahely és a féltucatnyi
intézmény fenntartását csak szigorú elvek
mentén mûködõ képviselõ-testület tudja
megvalósítani, melyben a képviselõk nem
megosztó, hanem egymást segítõ értelmes
döntéseket hoznak. Mirõl is dönthetünk a
jövõben? Révfülöp hihetetlen értékekkel
bír, hiszen a turisztikai vállalkozásokhoz
leginkább szükséges Balaton parti ingatlanok jelentõs része a MI tulajdonunkban
van, melynek így is kell maradnia. Ésszerû
hasznosításuk, annak a gazdasági biztonságnak lehet a záloga, mely minden itt
lakó ember saját, legszebb "Révfülöpjét"
teremtheti meg. Ez egyúttal azt is jelenti,
hogy nem csak turisztikából kell hogy
álljon a falu élete. Nagyon fontos minden
ember személyes sorsa, a munkahely biztonságától a hétköznapok általános hangulatáig, melyben az önkormányzat
felelõs szerepet játszik intézményein
(oktatás, egészségügy), szolgáltatásain
(köztisztaság, szociális ügyek), valamint
programjain (kultúra, sport) keresztül.
Kedves Választók! Erõsítsük meg egymást
abban az elképzelésben, mely a jövõ
Révfülöpét jelentheti számunkra, s hozzájárulhat ahhoz a csodához, amiért oly
sokan látogatnak el évrõl évre hozzánk.
Ha úgy érzik, gondolataim helyénvalóak
és alkalmasnak tartanak a további
képviselõi munkára, a választáskor tiszteljenek meg szavazatukkal.
Köszönettel!
Török Péter
független képviselõjelölt
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Tisztelt Választópolgárok!
Varga Béláné, Gadácsi Rozália vagyok.
1977-óta élek Révfülöpön, 26 évig tanítottam a Kõvágóörsi Általános Iskolában, 17évig mint iskolaigazgató láttam el a feladatomat.
2007. augusztus elsejétõl a Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulás
közoktatási referense vagyok.
Munkámból adódóan rálátásom nyílik a
tapolcai térség településeinek életére,
gondjaira, valamint az önkormányzati munka nehézségeire. Tapasztalataim alapján az
önkormányzatok az egyes feladataikat
csak társulás útján, egymással együttmûködve tudják gazdaságosan és eredményesen ellátni, ehhez szükség van nagyfokú kompromisszum-készségre.
A képviselõ-testületi munka ott hatékony, s általa sikeres a település, ahol a
testületi tagok és a polgármester készek az
együttmûködésre.
Amennyiben Önök, választók megtisztelnek bizalmunkkal, munkámból adódó
ismereteimmel és tapasztalataimmal, hatékonyan tudom segíteni a képviselõ-testületet a döntések elõkészítésben, meghozatalában, községünk érdekeinek képviseletében.
Tovább kell folytatni a település arculatának formálását, Révfülöp Nagyközség
térségi meghatározó szerepének visszaállítását.
Minden elképzelést támogatni fogok,
amely munkahelyet teremt, a fiatalok helyben maradását segíti és az idõsek békés,
nyugodt öregkorát biztosítja.
Tisztelettel kérem támogatásukat.
Varga Béláné
független képviselõjelölt

Fotó: Kalmár

H I R D E T M É N Y

Tisztelt Választópolgárok!
A helyi önkormányzati, nemzeti és etnikai kisebbségi képviselõk, valamint a polgármesterek 2010. évi választásával kapcsolatban a következõ tájékoztatást
adom:
A választást megelõzö, 2010. október 2-i
napon és a szavazás napjára, 2010. október
3-án - a választópolgárok számára - ügyeleti nyitvatartással - lehetõség nyílik az
állandó személyi azonosító igazolvány
kérelmezési eljárás részeként ideiglenes
személyazonosító igazolvány és/vagy a
lakcímigazolvány kiállítására és átadására,
valamint az okmányirodai átvétellel kért
állandó személyazonosító igazolvány, út-

levél vagy kártya típusú vezetõi engedély
átadására, annak céljából, hogy a választójog gyakorlásának az érvényes okmány
hiánya ne legyen akadálya, lehetõség
szerint választójogát minden választópolgár gyakorolni tudja.
Az ügyeleti nyitvatartás rendje:
Október 2-án 8.00 - 12.00 óráig
Október 3-án 8.00 - 12.00 óráig
A választási feladatok ellátása mellett, az
ügyeleti idõszakban kizárólag a fentebb
megjelölt okmányirodai ügyintézés történhet a jogszabályi rendelkezések betartásával.
Dr. Imre László jegyzõ
OEVI vezetõje

Révfülöpi Képek
Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja;
Felelõs kiadó: Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának megbízásából
Kalmár György;
Szerkeszti: a Szerkesztõbizottság (Bogdán Katalin, Dianovics Béla, Domonkos
Aladárné, Kondorné Pintér Zsuzsanna, Kovács Péter, Miklós Tamás, Rádóczy
Kálmánné, Slemmer József, Szegi János, Török Péter, Varga Márta,
Vókó László, Zsitnyányi István)
Felelõs szerkesztõ: Kalmár György (+36/309 016 194);
Fotó: Herceg Zoltán
Szerkesztõség: 8253 Révfülöp, Halász u. 6. Telefon: 87/563-080;
E-mail: revfulopikepek@revfulop.hu Internet: www.revfulop.hu Készült a Kölcsey
Nyomdában 550 példányban (Ingyenes kiadvány)
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