
Révfülöpi Képek
    révfülöp és környéke polgárainak és üdültulajdonosainak lapja

xvii. évf. –. szám. április

Rekkenő nyári hőségben került sor má-
jus 24-én, a Káli-medencében, a Gázló 
Környezet-és Természetvédő Egyesület 
szervezésében a „Káli Piknik” elneve-
zésű egész napos programra. A résztve-
vő három általános iskola – Kővágóörs, 
Révfülöp, Zánka – tanulói három útvo-
nalon túráztak.

A közel 3 órás séta során egyesüle-
tünk tagjai beszélgettek a gyerekekkel 
a környezet- és természetvédelem fon-
tosságáról, a környezettudatos életmód 
hasznosságáról és szükségességéről, a 
Káli-medence csodálatos természeti ér-
tékeiről.

(folytatás a 2. oldalon!)

A hagyományos révfülöpi közösségi ösz-
szejövetel immár 7. éve került megren-
dezésre a legszebb tavaszi hónapunk el-
ső napján, ami a katolikus templomban 
ünnepi búcsúi misével indult.

A délelőtt folyamán bőséges program-
választék kínálkozott a Halász utcában. 
A Galéria előtt Kéri Klaudia és Berlinsz-
ki János vezetésével sok-sok apró spor-
toló-palánta próbálhatta ki ügyességét a 
különböző versenyeken. Miközben a vi-
torláskikötőben szorgos felnőttek tüzet 
szítottak, aprították a főzőverseny alap-
anyagait, ugratták a szomszéd csapato-
kat, a zsűri pedig komolyan érdeklődve 
nézegetett a bográcsok mélyére. A dél-
előtt kiemelkedő eseménye volt a Bala-
ton-felvidéki Szín-vonal Alapfokú Mű-
vészeti Iskola révfülöpi iskolásainak és 
óvodásainak alkotásaiból rendezett ki-
állítás megnyitója. Csodás színek, mese-
beli fi gurák, varázslatos technikák nyo-
mán igazi szín kavalkádba csöppent a 

látogató. A kiállított anyag bebizonyí-
totta, hogy minden gyermekben ott la-
pul a tehetség.

A nap előrehaladtával egyre inkább ín-
csiklandó illatok terjengtek vidám zeneszó 
mellett. Az Őszirózsa Nyugdíjasklub tagjai 
nem győzték sütni a tócsikat, nagy keletje 
volt az éteknek. A főzőversenybe többséggel 
a férfi ak képviseltették magukat. A résztve-
vők között polgárőröket, vitorlázókat, hor-
gászokat, régi összeszokott baráti pároso-
kat, és a Polgári Kör tagjait is köszönthet-
tük. A nők becsületének védelmében, a sok 
férfi  között, egy hölgy is fakanalat ragadott 
a megmérettetésen. A zsűri hosszú és alapos 
mérlegelése közben Mészáros Róza népda-
laival szórakoztatta a közönséget. A bíráló 
bizottság döntése alapján az első helyezést 
a Széchenyi – Galambos duó érte el a Pol-
gárőrség, valamint a Polgári Kör előtt. Az 
ifj . Szegi János vezette Horgászok csapata 
különdíjat kapott. 

(folytatás a 2. oldalon!)

Étkezési lehetőség
az iskolában!
Az általános iskola igazgatója értesí-
ti a lakosságot és az üdülővendége-
ket, hogy az iskola konyháján egész 
nyáron étkezési lehetőséget biztosít. 
Egy ebéd ára 480 Ft.

Az étkezési igényeket kérjük elő-
re jelezni. Nagyobb csoport ese-
tén előtte héten kérjük bejelenteni 
a 87/563-332 és a 464-203-as tele-
fonszámon.

Eitner József igazgató

Révfülöpi búcsú és majális

Révfülöpi Programajánló
2007. június 16 - július 12.

június 16. Iskolai ballagás és évzáró ünnep-
ség (Általános iskola) Mozdulj Balaton sport-
versenyek (Császtai Strand, 13.00 -18.00 órá-
ig) Ambrus Márta keramikus kiállítás meg-
nyitója (Tóparti Galéria) június 20. Strand 
foci és röplabda versenyek (Császtai Strand, 
14.00 - 18.00 óráig) június 23. Mozdulj Ba-
laton sportversenyek. (Császtai Strand, 13.00 
-18.00 óráig) június 23. “Festők utcája” ver-
seny Szabadtéri Képzőművészeti Verseny Li-
sziák Elek emlékére (Halász utca) június 24. 
Szent Iván nap Hagyományteremtő szándék-
kal szervezi a Magyar – Finn Baráti Társaság, 
a Révfülöpi Vízisport Egyesület és Révfülöp 
Nagyközség Önkormányzata a Vitorláskikö-
tőben június 27. Strand foci és röplabda ver-
senyek (Császtai Strand, 14.00 - 18.00 óráig) 
június 30. Mozdulj Balaton sportversenyek(-
Császtai Strand ,13.00 - 18.00 óráig) Vízpar-
ti-Beach - party (Császtai Strand) Tóparti Ga-
léria Szekeres Károly keramikus kiállítás meg-
nyitója július 4. Strand foci és röplabda verse-
nyek (Császtai Strand 14.00 -18.00) július 5. 
Vízparti Játszóház (Szigeti Strand) július 12. 
Alkonyi sztárparádé (Császtai Strand, 20.30 
óra) - belépő díjas - július 7. Mozdulj Bala-
ton sportversenyek (Császtai Strand, 13.00 -
18.00 óráig) július 7–8. Népművészeti vásár 
és folklór bemutató (Halász utca) július 11. 
Strand foci és röplabda versenyek (Császtai 
Strand, 13.00-18.00 óráig) július12. Gyer-
mek előadás (Császtai Strand, 17.00 óra) - be-
lépő díjas - július 14–15. 24 órás horgászver-
seny (Balaton part)

Bővebb felvilágosítás, információ:
Pál Lászlóné (művelődésszervező)
8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.
Tel: 06-87/464-244, 06/87/563-336
Mobil: 06-20/352-5087
E-mail: muvelodes@revfulop.hu
Honlap: www.revfulop.hu
Tourinform Iroda
8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8/b.
Tel: 06-87/463-194, 06-87/463-092
E-mail: revfulop@tourinform.hu

„Káli Piknik”
– Májusi ismerkedés környékünk természeti értékeivel –
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Már hagyományosnak mondhatjuk, 
hogy ötévente osztálytalálkozót szerve-
zünk. A 2007. év pedig kiemelten fon-
tos dátum, hiszen 30 éve fejeztük be az 
általános iskolai tanulmányainkat a rév-
fülöpi iskolában.

Április 14-én az Evangélikus Okta-
tási Központ épültében kaptunk he-
lyet, hogy lebonyolítsuk a rendezvényt. 
Szép számmal jöttünk össze egykori di-
ákok a 8 „a”-, és „b”-ből. Egy kicsit szo-
morúan kezdődött ünneplésünk, ami-
kor Bedics Józsi bácsira emlékeztünk. 
Sajnos ő már nem lehetett velünk. Kö-
szönjük, hogy felesége Klári néni meg-
tisztelt bennünket jelenlétével. Virág-
gal köszöntöttük őt és Zsuzsa nénit is. 
Vacsora után mindenki rövid beszámo-

lóban összegezte a vele történteket. Ez-
után jó hangulatú beszélgetésekkel, ré-
gi iskolai és családi fotók nézegetésével 
töltöttük az időt. Az este fénypontja 
volt a torta, amelynek tetejét a 8. osz-
tályos tablóképünk díszítette. Zsuzsa 
néni gondos kitartó munkával szele-
telte fel, így mindenki részesülhetett 
az édes ízekből.

Úgy gondolom – a többiek nevében 
is – , hogy ismét egy jól sikerült, szín-
vonalas eseményt hagyva magunk után, 
már a 2012. évi találkozónk a cél. Aki 
most igazolatlanul hiányzott, 5 év múl-
va még bepótolhatja.

Köszönet Kardos Mártának a szerve-
zésért, az Evangélikus Oktatási Központ 
dolgozóinak a munkát és a helyszínt.

Három évtized után…

(folytatás az 1. oldalról)
Természetesen a zsűri mellett, a kö-

zönség is „szavazhatott”. Ennek nyomán 
sehol sem maradt a bográcsokban étel. A 
napnak azonban ezzel még koránt sem 
volt vége. Az általános iskolás 6. osztá-
lyos tanulóinak Megatánc produkciója 
most is mosolyt csalt a közönség arcára. 
Köszönet érte Dévényi Szilvia tanárnő-
nek. Ezután az alsó tagozatosok igazán 
szép és kedves néptánc produkciót mu-
tattak be a szépszámú közönség előtt, 
Tarjányiné Vajda Csilla betanításában. 
A nap a sport jegyében zárult. Fiaink 
küzdöttek ugyan, megmérettettek, de 
sajnos könnyűnek találtattak. Sebaj, jö-
vőre úgyis sikerül.

Pálné

(folytatás az 1. oldalról)
Egyesületünk ebbe az immár hagyo-

mányos programba kapcsolódott be. A 
gyaloglástól fáradt nebulókat szendvics-
csel és hideg teával vártuk. Rövid egy órás 
pihenő után következett a nyolc állomás-
ból álló tudáspróba. A feladatok összeállí-
tása során ügyeltünk hogy küldetésünk, a 
környezeti természeti értékek megismer-
tetése és ezek védelmének, megóvásának 
hangsúlyozása kellő és kiemelt jelentőség-
gel bírjon. A versenyző 16 csapat számot 
adott tudásáról madárhang, állat és ter-
més felismerésből, az aktuális, a túrán el-
hangzott természeti ismeretekből, de volt 
zsákban futás és más ügyességi feladat is. 
A versenyt, nagy csatában, a révfülöpi ál-
talános iskolások csapata nyerte, kicsivel 
megelőzve a zánkaiakat.

Az élen végzettek hazánk természeti 
kincseit bemutató fi lmeket és a tanulmá-
nyaik során a terepen kiválóan alkalmaz-
ható határozókat nyertek, összességében 
több mint 100 ezer forint értékben. Apró 
ajándék nélkül egy csapat sem távozott.

Közhasznú civil szervezetünknek 
ez a programja egy hagyományterem-

tő céllal létrejött sorozat része. Első 
alkalommal 2006 őszén rendeztünk 
más helyszínen és programmal, de 
azonos céllal terepi napot. A résztve-
vő 300 gyermek pozitív visszajelezé-
se a sorozat folytatására sarkallja az 
egyesület tagjait. A lebonyolításhoz 
szükséges 300 ezer forint előterem-
téséhez kértük (és köszönjük) a helyi 
önkormányzatok, a Balatoni Nemzeti 
Park és a Kékkúti Ásványvíz Rt. Tá-
mogatását. Ezzel együtt mi sem ül-
tünk ölbe tett kézzel és a KVvM. által 
kiírt, valamint az Ökotárs Alapítvány 
által gondozott „Zöld forrás” pályáza-
ton 150 ezer forintot nyertünk.

Meggyőződésünk hogy program-
jaink folyamatos színesítése, színvo-
nalának javítása, de főképp kitartó 
és lelkiismeretes munkánk eredmé-
nyeképp a következő években sok-
sok gyermek számára okozunk örö-
möt és felhőtlen kikapcsolódást úgy, 
hogy ezzel párhuzamosan belophat-
juk gondolataik közé a környezet- és 
természetvédelem nélkülözhetetlen-
ségét és fontosságát.

Az Ecséri Piknik programjához kap-
csolódva egyesületünk kis létszámú de 

Révfülöpi búcsú
és majális

„Káli Piknik” nagyon lelkes csapattal túrázott a Kor-
nyi-tó- Ördög-szikla- Mákvirág Borház 
útvonalon, május 26-án.

Vókó László
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Régi barátságunknak köszönhetően tett eleget meghívásunknak Kondor Katalin, 
a Magyar Rádió korábbi elnöke, amikor május 12-én eljött hozzánk Révfülöpre.

A látogatás alkalmával fürdőegyesületünk közönségtalálkozót szervezett az ál-
talános iskolában azért, hogy ne csak az „éter hullámain keresztül“, hanem élőben 
is hallgassuk sokak kedvenc műsor vezetőjét.

Mi hallgatók nem csalódtunk ezen az estén, azt kaptuk, amit vártunk. Érdekes, 
szellemes előadás keretében ismerhettük meg az írott és sugárzott sajtó helyzetét 
ma, Magyarországon. Rövid sajtótörténeti áttekintést kaptunk arról, hogyan ala-
kult ki a mai úgynevezett „sajtóegyensúly“, ezen az estén egy olyan embert ismer-
tünk meg, aki egész pályafutása alatt a hírközlést és tájékoztatást szolgálta. Így szá-
munkra még hitelesebb volt a közszolgálatiság iránti elkötelezettsége.

Örültünk annak, hogy hívásunkra eljöttek zánkai és kővágóörsi barátaink is. 
Ezen az estén – hasonlóan más révfülöpi civilszervezet rendezvényeihez – élmé-
nyekben, tudásban gazdagabbak lettünk, s jól éreztük magunkat Kondor Kata-
linnak köszönhetően.

Egyesületünk nevében ezúton is köszönöm mindazoknak, akik eljöttek és meg-
tisztelték jelenlétükkel a rendezvényünket.

Zsitnyányi István

Fürdőegyesületi élet
Vendégünk: Kondor Katalin

Keres-kínál rovat?

Az üdülőtulajdonosokkal folytatott ta-
lálkozások alkalmával gyakori beszédté-
ma a tulajdonukban lévő üdülőingatlan 
időnkénti felügyelete a téli időszakban, 
valamint a kerti munkálatok elvégzése 
az elő- és utószezonban. Általános pa-
naszként hangzik el, hogy ezekre a mun-
kákra Révfülöpön nem találnak megfe-
lelő személyt. A másik oldalról, a mun-
kavállalói részről vizsgálva a problémát, 
gyakran hangzik el Révfülöpön, hogy 
szűk a munkalehetőség, magas a mun-
kanélküliek száma.

Tisztelt Olvasók!
E gondolatatok nyomán, amennyiben 
igény van rá, szerkesztőbizottságunk „el-
indítja útjára“ a Révfülöpi Képek keres-
kínál rovatát. Várjuk jelentkezésüket!

Zsitnyányi István

Ja, nein, danke...

Wenig fremdsprachige Bürger oder Touristen fanden 
den Weg zur Eröff nung der Austellung „Sem angol, sem 
beteg, sem fasiszta”. War doch das Th ema nicht unbe-
kannt. Der Film „Der englische Patient” wurde schli-
eßlich mehrfach preisgekrönt und im Ausland von ei-
nem Millionenpublikum gesehen. 

Warum also die geringe Resonanz bei den ausländis-
chen Gästen ? Sicher liegt es nicht an dem mangelnden, 
kulturellen Interesse.   Eher an der fehlenden Sprach-
kenntnis und somit der Möglichkeit, sich über aktuel-
le Veranstaltungen zu informieren. 

Nun kann und sollte man nicht erwarten, das jede 
Information immer mehrsprachig zur Verfügung ges-
tellt wird. Aber ein wenig mehr, würde so mancher gu-
ten Attraktivität mehr Aktivität verleihen. 

Dieses Angebot könnte vielleicht für manchen auslän-
dischen Besucher auch der Anlaß und der Auslöser werden, 
mehr als nur die 3... oben genannten Worte zu lernen.

Manfred Kannacher, Mitglied im Badeverein

Igen, nem, köszönöm ...

Kevés idegen nyelvü lakos vagy turista találta meg az 
utat a „Sem angol, sem beteg, sem fasiszta” fotókiállí-
táshoz. De hiszen a téma nem ismeretlen. „Az angol be-
teg” cimü fi lm több Oscar-dijjal lett megkoronázva és 
külföldön is több milliós látogatót vonzott. 

Miért talált ez a kiállítás  ilyen kevés visszhangra a 
külföldi polgárok körében? Biztos nem az érdeklödés, 
vagy a kultúra igényék hiánya miatt, hanem a nyelvtu-
dás, amely az aktuális rendezvényekröl való tályékozó-
dást jelentösen megnehezíti. 

Természetesen nem lehet elvárni, hogy minden in-
formáció több nyelvre legyen lefordítva. De egy kicsit 
több, a végeredményben nagyon értékes kiállításokat, 
rendezvényeket látogatottabbá, vonzobbá és a rendezö-
nek munkáját elismeröbbé, eredményesebbé tenné. 

És nem utolsó sorban esetleg több külföldi látogató-
nak egy lehetöség lenne a fent említett három szón kí-
vül többet megtanulni. 

Manfred Kannacher, fürdőegyesületi tag
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� Révfülöp Nagyközség Képvise-
lő-testülete 2007. április 2-án ülést tar-
tott a községháza Szontagh Tamás ter-
mében. (A bizottsági ülések március 
26-án és 28-án voltak.)

� A tavaszi lomtalanításra 2007. áp-
rilis 13-17-e között került sor Révfülö-
pön. Az önkormányzat által szervezett 
akció során a beszállított lomok meny-
nyisége (468 m3) jóval meghaladta az 
előző évit. A munkában 5 teherautó, 1 
rakodógép és az önkormányzat 4 dol-
gozója vett részt folyamatosan, 3 napon 
keresztül. A beszállítás költsége, amit 
az önkormányzat a költségvetéséből fe-
dezett, mintegy 2,5 millió forintot tett 
ki. A tapasztalatokat értékelve az ön-
kormányzat a lomtalanítást a jövő év-
ben – településtisztasági okokból – új 
formában kívánja lebonyolítani!

� Önkormányzati nyílt nap kere-
tében 2007. április 14-én, (szombaton) 
Miklós Tamás polgármester tartott fo-
gadóórát a községházán.

� A Fülöp-hegyi Millenniumi ki-
látó 2007. április 28-tól díjfi zetés elle-
nében látogatható. Belépő díjak: fel-
nőtt belépő: 150,-Ft/fő; gyermek és 

nyugdíjas belépő: 80,-Ft/fő. Szerve-
zett csoportok esetén minden 10-ik 
fő belépése ingyenes! (A belépődí-
jakból származó összeget az önkor-
mányzat a kilátó és a kilátóhoz veze-
tő feljárati út jövő évi felújítására kí-
vánja fordítani.)

� Önkormányzati nyílt nap kere-
tében 2007. április 28-án (szombaton) 
10-12 óráig Eitner József képviselő tar-
tott fogadóórát a községházán.

� A Mandula utca Petőfi  utcával 
csatlakozó szakaszán 2007. május elején 
szennyvízcsatorna kiépítésére kerül sor.

� Önkormányzati nyílt nap kereté-
ben 2007. május 5-én (szombaton) 10-
12 óráig Török Péter alpolgármester 
tartott fogadóórát a községházán.

� Május folyamán az önkormány-
zat dolgozói a közterületekre és a 
strandokra 6.000 tő egynyári virágot, 
a Polgármesteri Hivatal balkon ládáiba 
250 tő futó-petúniát ültettek ki.

� Önkormányzati nyílt nap kere-
tében 2007. május 12-én (szombaton) 
10-12 óráig Gángó István képviselő 
tartott fogadóórát a községházán.

� Révfülöp Nagyközség Képvise-
lő-testülete 2007. május 14-én (hétfőn) 
17.30 órakor tartotta ülését a község-
háza Szontagh Tamás termében. A 
képviselőtestület módosításokkal el-
fogadta Krizsán András által készített 
Révfülöp új turisztikai központ és ide-
genforgalmi promenád terveit.

� A település önkormányzata az 
elmúlt hónapban két pályázatot nyúj-
tott be a Regionális Fejlesztési Tanács-
hoz, egyrészt a gazdasági ágazat szá-
mára szükséges új teherautó beszer-
zésének támogatására, másrészt a Ki-
látóhoz vezető turistaút biztonságos 
kialakítására.

� Az Önkormányzat 2007. má-
jus 26-tól megnyitotta a Szigeti és a 
Császtai strandot.

� A PROBIO RT gesztorságá-
ban eredményesen pályázott az Ön-
kormányzat a közterületek, vasút, út-
árkok kaszálására, rendbetételére. A 
foglalkoztatási lehetőség 3 fő részé-
re biztosít 6 hónapon át tartós foglal-
koztatást.

Helyi pályázatok - támogatások

� Parkosított területek fűnyírásá-
ra beérkezett pályázatok közül a leg-
kedvezőbb árajánlatot (1,50 Ft/m2 
+ ÁFA) adó Mocsárjáró Kft-vel kö-
tött szerződést az önkormányzat az 
idei évre. Idén nyáron alkalmanként 
mintegy 40 ezer m2 nagyságú ön-
kormányzati tulajdonú parkterület 
gépi fűnyírására kerül sor, vállalko-
zói munkában.

� A helyi turisztikai vonzerőt növe-
lő, illetve helyi lakosság igényeit szol-
gáló kulturális rendezvények és prog-
ramok támogatására beérkezett pályá-
zatokról, bizottsági véleményezés után 
2007. május 14-én döntött a nagyközsé-
gi képviselő-testület. A Szüreti Vígsá-
gok és Szüreti Felvonulás program 500 
ezer forint támogatásban részesült, míg 
az RVSE Évadnyitó, Balaton-átúszó és 
Évadzáró vízi felvonulás, mini vízi tű-
zijáték programjaira 300 ezer forint tá-
mogatást ítélt meg.

� A településen élő szociális étke-
zők részére az Általános Iskolából – 
heti 5 alkalommal történő – ebéd ki-
szállítására kiírt polgármesteri hivata-
li pályázatra egy ajánlat érkezett. 2007. 
május 14-étől a MC-Eszlek Kisven-
déglő végzi az iskola konyhájáról az 
ebéd kiszállítását.

� Révfülöp Nagyközség Önkor-
mányzata a nyári idényre a Császtai 
és Szigeti strandokra kabinos dolgo-
zók (strandtakarítók), valamint alkal-
mi munkavállalói könyvvel rendelke-
ző kisegítő teremőr felvételét hirdette 
meg. Több álláshely, jelentkező hiá-
nyában, betöltetlen maradt.

Rovatunkban Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának, képviselő-testületének 
tevékenységéről és eredményeiről adunk hírt. Időrendben sorakoztatott tényada-
tokkal tájékoztatjuk a végzett munkáról és erőfeszítéseinkről olvasóinkat.

Községi–hivatali események
(Április – május)
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� Révfülöp Nagyközségi Sportegye-
sületet működését 300 ezer forinttal, az 
„Őszirózsa” Nyugdíjas Klub közcélú te-
vékenységét 50 forinttal támogatta ápri-
lisban, illetve májusban Révfülöp Nagy-
község Képviselő- testülete.

Révfülöpi rövid hírek

� Megnyílt a Frikandó Húsbolt 
2007. április 2-án.

� Húsvét előtti „Nyuszi váró” ren-
dezvény volt 2007. április 5-én a Tópar-
ti Galériában.

� A „PÉLDA EREJE” címmel Eu-
ropa Nostra díjas építészeti alkotások 
fotóiból nyílt kiállítás a Tóparti Ga-
lériában. A vendégeket Miklós Tamás 
polgármester köszöntötte, míg a kiál-
lítás anyagát Papp Zoltán, Tapolca vá-
ros Podmanitzky-díjas főépítésze mu-
tatta be.

� Közgyűlést tartott a Révfülöpi Ví-
zi Sportegyesület 2007. április 14-én, 
(szombaton) a községházán.

� A településen élő hölgyek veszpré-
mi mammográfi ás szűrésén való megje-
lenésre ingyenes autóbusz biztosított az 
önkormányzat.

� „Új rendeletek és kérdések – fó-
rum az egészségügyről” címmel Dr. Né-
meth Csaba háziorvos tartott előadást 
2007. április 23-án az Evangélikus Ok-
tatási Központban.

� A KÉSZ helyi csoportja vendé-
geként Vértesaljai László jezsuita atya 
„A pápa rádiósa voltam” címmel tartott 
előadást 2007. április 24-én az Evangé-
likus Oktatási Központban.

� Közgyűlést tartott a Vállalkozók 
Révfülöpi Egyesülete az Evangélikus Ok-
tatási Központban 2007. április 26-án. Az 
egyesület alapszabályait módosítva Révfü-
löpi Turisztikai Egyesületté alakult át.

�A Révfülöpi Horgászegyesület éves 
közgyűlését 2007. április 27-én, a helyi 
Általános Iskolában rendezte.

� Közgyűlést tartott a Gázló Környe-
zet- és Természetvédő Egyesület 2007. április 
28-án a kővágóörsi Művelődési Házban.

� A Révfülöpi Búcsú és Majális ren-
dezvényt 2007. május 1-jén, a Halász utca 
és kikötő környékén rendezték meg. Prog-
ramjában szerepelt a hagyományos Arany-
fakanál szabadtűzi főzőverseny, valamint a 
révfülöpi gyermekek képzőművészeti alko-
tásaiból, „A világ gyermekszemmel” cím-
mel nyílt kiállítás a Tóparti Galériában.

� A harmadik életévüket betöltött 
gyermekek óvodai beíratására 2007. má-
jus 7 és 11-e között került sor a helyi 
Napközi-otthonos Óvodában.

� A Révfülöpi Általános Iskola Isko-
laszéke az iskolások és szüleik részvételé-
vel 2007. május 12-én szervezte meg ha-
gyományos sportnapját és a hozzákap-
csolódó főzőversenyt.

� A Révfülöpi Fürdőegyesület szer-
vezésében 2007. május 12-én este a Rév-
fülöpi Általános Iskolában Kondor Kata-
lin tartott előadást „A Magyarországi saj-
tó helyzete, közszolgálatiság” címmel.

� Bogár László közgazdász profesz-
szor „Válságok örvényben” címmel tar-
tott előadást a KÉSZ Helyi Csoportja 
szervezésében az Evangélikus Oktatási 
Központban, 2007. május 16-án.

� Az Őszirózsa Nyugdíjasklub IVÓ 
NAPI összejövetelét rendezte meg 2007. 
május 17-én, a Tóparti Galériában.

� A Révfülöpi Honismereti Egyesü-
let 2007. május 18-án, pénteken 18 óra-
kor rendes, évi tisztújító közgyűlést tar-
tott a Honismereti Gyűjteményben.

� A Révfülöpi Polgárőrség az ön-
kormányzat és civil szervezetek bevo-
násával 2007. május 19-én I. Révfülöpi 
Malacságok szezonnyitó majális rendez-
vényt szervezett.

� A Nemesgulácsi Hímző Kör és 
Sulyok János népi fafaragó közös ki-
állítását Nagy Rudolfné Nemesgulács 
polgármester asszonya és Pál Lászlóné 
művelődésszervező nyitotta meg 2007. 
május 19-én a Tóparti Galériában.

� A helyi Kihívás Napja tömeg-
sport rendezvényre került sor Révfülö-
pön 2007. május 23-án.

� Az Ecséri Piknik és a Gyereknapi 
rendezvény volt a Révfülöpi Turisztikai 
Egyesület szervezésében 2007. május 26-
án, szombaton az ecséri romtemplomnál.

� Káli-keringő 8. Tavasz kirándu-
lásra került sor a Káli-medencében és 
a Fülöp-hegyen 2006. május 26-án, 
a Gázló Környezet- és Természetvédő 
Egyesület szervezésében.

� A Magyar-Finn Baráti társa-
ság révfülöpi csoportjának közgyűlé-
sét 2007. május 26-án tartották meg az 
Ecséri piknik helyszínén.

� A hagyományos Aranyhíd-barát-
ság Fesztivált Balatonboglár szervezésé-
ben 2007. június 2-án rendezték, Bala-
tonbogláron.

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási nyitva tartása:
Hétfő, szerda: 7.30–16.00 óra,
kedd, péntek: 7.30–12.00 óra.
Csütörtökön ügyfélfogadás nincs. 
A központi : 87/464-244,

 illetve 87/464-131.
A Polgármesteri Hivatal fax száma:  
              87/563-338

A tisztségviselők és ügyintézők közvetlen telefonszáma és új (!) e-mail címe:
Polgármester: 87/563-330 polgarmester@revfulop.hu 
Jegyző: 87/563-331, jegyzo@revfulop.hu  
Pénzügy: 87/563-332 penzugy@revfulop.hu 
Adóhatóság: 87/563-333 ado@revfulop.hu 
Községgazdálkodás-műszak: 87/563-335 muszak@revfulop.hu 
Művelődésszervező: 87/563-336 muvelodes@revfulop.hu 
Szociálpol., vállalk., pénzügy: 87/563-334

Polgármesteri Hivatal:Polgármesteri Hivatal:
Kit, mit, hol és hogyan kereshetünk

A település megújult honlapján (www.revfulop.hu) feliratkozhat
az önkormányzati hírlevél szolgáltatásra, s e-mailjén olvashatja

a friss révfülöpi információkat!
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„A hibáztatás soha nem oldja meg a 
problémákat; mindig csak bonyodal-
makat okoz” írja könyvében John Ha-
gee. E megállapítás igazságát vélem 
felfedezni Miklós Tamás Gazdasági 
helyzetünk című írása kapcsán, amely 
a „megújult” Révfülöpi Képek májusi 
számában jelent meg. Program és jövő-
kép híján múltunkban, és a saját múlt-
jában keres ürügyet ahhoz, hogy iga-
zolni próbálja a gyalázatosra sikeredett 
2007. évi költségvetés helyességét.

”Aki nem ad, az elvesz!” – olvastam 
valahol. Nos az ez évi költségvetés csak 
arról szól, hogy az önkormányzati isko-
la, óvodai dolgozóinak bérét, jutalmát 
és egyéb juttatásait megvontuk, a sport, 
az alapítványi támogatások folyósítását 
megszüntettük. Tiszta lelkiismerettel 
kijelentem, hogy ilyen drasztikus költ-
ségvetés a révfülöpi önkormányzat 17 
éve alatt nem volt és nem is támogat-
tam volna. Mindezzel együtt most sem 
volt szükség rá. Annak idején, a Bok-
ros csomag megszorításai, sokkal ke-
ményebbek voltak, de csatornáztunk, 
belefogtunk a Szigeti strand építésé-
be. Igaz, felvettünk fejlesztési hitelt, 
de az utolsó fi llérig visszafi zettük, és 
nem vontuk meg sem a dolgozók, sem 
a nyugdíjasok, sem pedig az egyesüle-
tek támogatásait. Arra pedig végképp 
nem volt példa, hogy működésre kel-
lett volna hitelt felvenni, mint ahogy 
az idei költségvetési évben.
Hát akkor mi történik 2007-ben, 
Miklós Tamás polgármestersége ide-
jén? Az általa sokat hangoztatott „új-
szerű”gondolkodás egyre inkább kezdi 
elveszíteni a hitelét. Ahogy az esemé-
nyek alakulnak törvényszerű a devalvá-
lódás, hiszen az „újszerűség” nem jelent 
mást, például az önkormányzati gaz-
dálkodásban, mint restrikciót (meg-

szorítást), ellentétben a 17 esztendőn 
keresztül sikereket jelentő, fejlesztése-
ket indikáló gondolkodással. A 90-es 
évek elején a több százmilliós értékű 
camping 60%-os tulajdonjogának visz-
szaszerzése egyedüli fegyvertény volt a 
balatoni térségben, és évente közel 60 
millió Ft éves bevételt jelent az önkor-
mányzat számára. Úgy hírlik vizsgálják 
a tulajdonszerzés körülményeit. Sok si-
kert a vizsgálódáshoz! Úgy látszik az új-
szerű gondolkodásnak ez is része!
Miért választotta a polgármester a 
megszorítást? Mert ez így kényelmes, 
nincs szükség intuitív gondolkodásra. 
Elég hozzá a testületi többség, amely 
drasztikus mértékben emeli a helyi 
adókat és a díjakat, megvon szolgál-
tatásokat, szociális juttatásokat, irra-
cionálisan csökkenti az intézmények 
kiadásait. És ezzel –úgy véli – a költ-
ségvetési hiány rendezhető. A polgár-
mester a tehetetlenséget, az egyhely-
ben járást mentve, az egészet az elő-
dök nyakába varrja. Ami bizony nem 
elegáns dolog, és csak remélni merem, 
hogy Révfülöp polgárai érzik és értik, 
hogy mire megy ki a játék, és hová ve-
zet ez az út. Némi túlzással: kataszt-
rófához vezet, ami néhány év múlva a 
lakossági szolgatatásokban és az infra-
struktúrában is érzékelhető lesz.
Mi lett volna az alternatíva? Tavaly 
nyáron a korábbi testület bemutatott 
egy Balaton parti fejlesztéseket indi-
káló koncepciót, amely arra irányult, 
hogy településünk jövődelemtermelő 
képességét, idegenforgalmi és turiszti-
kai pozícióit új alapokra helyezzük. Ta-
lán ezzel elértük volna, hogy a lakos-
ság és üdülőtulajdonosok adó- és egyes 
díj terhei ne növekedjenek ilyen drasz-
tikusan. Ennek szükségességéről Var-
ga György is beszélt a legutóbbi köz-

meghallgatáson. Az új testület az egész 
koncepciót kihajította az ablakon, nem 
akart bajlódni vele, pedig vállalkozók 
versengtek, készen álltak, terveztek, a 
fejlesztések sikerében reménykedve. Az 
egész parti sáv koncepcióját – majdnem 
szerkezet készen – vállalkozók meg-
rendelték és Krizsán András irányítá-
sával elkészült. Az önkormányzatnak 
egy fi llérjébe sem került! Ezzel szem-
ben Krizsán András most az új kur-
zustól megbízást kapott (tudomásom 
szerint 5-6 millió forintért) egy hason-
ló terv elkészítésére, amely az „úgyne-
vezett” turisztikai központ fejlesztése 
címet viseli. Erős kétségeim vannak, 
hogy a bemutatott projekt ésszerűen, 
gazdaságosan és jövedelmezően vala-
ha is megépíthető. Nagy a valószínű-
sége, hogy a tervek a polgármester fi -
ókjában landolnak, megvalósítatlanul! 
Bár ne lenne igazam. Hangsúlyoznom 
kell viszont, hogy független és magas 
szakmai kvalitással rendelkező építé-
szek szakmai kontrollja és oppozíció-
ja nélkül Révfülöp legértékesebb terü-
letére vonatkozó terv elfogadása több 
mint hiba, egyenesen bűn!

Ennyit a kétféle gondolkodásról. 
Egyik bizonyított, a másiknak még bi-
zonyítani kell! Meglátjuk, hogy teszi!
Miért mutogat Miklós Tamás hátrafe-
lé? Hogy jól értsük a gondolkodásának 
taktikáját, néhány szót a költségvetés 
tervezéséről és végrehajtásáról. Az ön-
kormányzati törvény a képviselő-testü-
letet teszi felelőssé a költségvetési gaz-
dálkodás feltételeinek alakítására vo-
natkozó döntések meghozatalával és a 
lakosság előtti vállalásával. A polgár-
mester felelőssége ebben a folyamat-
ban a gazdálkodás szabályszerűségére 
vonatkozik. A szabályszerű gazdálko-
dás biztosítása alapvetően a jegyző és 

Vád és rombolás
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hivatal feladata, akik egyben elkészí-
tik a költségvetést és a beszámolót, pol-
gármester pedig a testület elé terjeszi. 
Ebből a hármasból – képviselőtestület, 
polgármester, jegyző – áll össze a vá-
lasztópolgárok előtt a közös felelősség 
a település gazdálkodásáért. Azt, hogy 
a regnáló polgármester nem mond iga-
zat, a szemébe mondhatná Kellermay-
er Sándor, a volt polgármester, Török 
Péter, a mostani alpolgármester, Varga 
György, a településfejlesztési és pénz-
ügyi bizottság elnöke, Eitner József, 
az ügyrendi bizottság elnök, Hamar-
né Szőllösi Emília jegyzőasszony és ap-
parátusa is! Ugyanis nemcsak engem 
becsmérel a „gazdasági értékelésével”, 
hanem őket is. A korábbi évek önkor-
mányzati gazdálkodását együtt csinál-
tuk (Vele is!), és szerintem jól. Révfü-
löpöt szolgáltuk, és nem engedhetjük, 
hogy ilyen machinációval a becsüle-
tünkbe gázoljanak! 
Értetlenül és megdöbbenve olvastam 
Miklós Tamás 2006. évi költségvetés 
tervezéséről és végrehajtásáról szóló 
fejtegetéseit. Úgy tesz, mint aki annak 
idején vak és süket lett volna, mint aki 
tegnap kezdte volna a képviselői mun-
káját, mintha nem lett volna a képvi-
selő testület tagja, egyik bizottságá-
nak elnöke. Arcpirító, hogy a különbö-
ző költségvetési adatokat úgy próbálja 
csoportosítani, hogy annak a látszatát 
kelti, mintha a tavalyi évben a világvé-
gét készítettük volna elő Révfülöp gaz-
dálkodásban. Akkor, amikor minden 
önkormányzati intézmény magas szín-
vonalon működött, mindenki tisztes-
ségesen megkapta a megérdemelt jut-
tatásait. Mindemellett sikeresen be-
fejeztük a császtai strand kotrását, az 
orvosi rendelő felújítását, a Végmáli, a 
Tanácsics, a Kossuth, a Csörgő utca és 
a Dobó lakótelep útjainak megépíté-
sét, valamint igényesen felújítottuk a 
gyermekek otthonát, az iskolát.Ezekre 
a fejlesztésekre 157 millió forintot for-
dítottunk, melyből 97, 5 millió a pá-
lyázatokon szerzett pénz, vagyis a fej-
lesztések kétharmada. 

Kérdezem, milyen meggondolatlan-
ságról beszél? Hogy kedvezményes 
kamatozású hitelt vettünk fel? Sze-
rintem bölcsen tettük, mert az ösz-
szeget meghaladó forrásokat hoztunk 
Révfülöpre, kamatterhei pedig nem 
jelentenek számottevő tételt a követ-
kező 15 évben. A befejeződött beru-
házások ez évre megítélt pályázati 
forrásait – kisebb 
eltéréssel – vagy 
lehívták, vagy 
f o l y a m a t b a n 
vannak. Kérdés 
tehát, hogy Mik-
lós Tamás rémlá-
tásai mire jók? Talán „szépírói” mun-
kásságának részét képezik.
Nyugodt és tiszta lelkiismerettel üze-
nem Miklós Tamásnak: nagyon örül-
nék, ha a következő években hason-
ló sikerélményben lehetne része, mint 
amilyent az említett 2006-os, illetve a 
korábbi évek hoztak számunkra. To-
vábbá tudatom vele, hogy az említett 
esztendőkben a képviselőtestület tag-
jai, a köztisztviselők felelősségtelje-
sen végezték munkájukat. Valameny-
nyiünk becsülete érdekében szót emelek 
a burkolt gyanúsítgatás ellen, s üzenem: 
nem történt visszaélés, csalás, törvénysér-
tés (akkor nem!). A pénzügyi bizottság 
eredményesen végezte a munkáját, vi-
szont akkor valóban nem volt gyakor-
lat, hogy szigorú számadású pénzügyi 
dokumentumokat a bizottság elnöke, 
ellenőrzés céljából, hazahordta vol-
na. Megmosolyogtató az olyan állítá-
sa, hogy „szép településfejlesztési ered-
ményeink születtek, amelyeknek most 
egy ideig nyögni fogjuk az árát. Ellen-
kezőleg, a révfülöpi emberek nem ”nyög-
ni”, hanem a mindennapok során élvezni 
fogják a megépített utak és intézmények 
használatának áldásait. Legfeljebb je-
lenlegi polgármester lelkében, fejében 
fi xálódik rögeszmeként a „nyögés”. Lel-
ke legyen rajta!
Végezetül szeretném tájékoztatni a 
kedves olvasót a 2006. háromnegyed-
évi költségvetés folyamatairól. Ugyan-

is az én megbízásom 2006. szeptember 
30-án lejárt. Október 11-én a megyei 
Közigazgatási Hivatal és helyi jegyző 
jelenlétében jegyzőkönyvileg átadtam 
a hivatalt, minden pénzügyi okmány-
nyal együtt. Hogy milyen költségvetési 
kondíciókkal örvendeztettük meg az új 
polgármestert a hidegzuhany helyett? 
Íme az adatok:

 

A felsorolt adatokat az új polgármester 
előterjesztése tartalmazza!

Az adatokból kiderül: polgármes-
teri működésem idején a költségveté-
si folyamatok konszolidáltak, rende-
zettek voltak. 18.377.000 Ft bevé-
teli többlettel adtam át a költségve-
tést. Hogy mi történt az év utolsó 
negyedévében? A kérdésre már nem 
nekem kell választ adnom, hanem 
annak, akinek a kedvező folyamato-
kat erősíteni és kezelni kellett vol-
na. Nekem már erre nem volt le-
hetőségem. Mind jogilag, mind 
szakmailag, mind erkölcsileg ettől 
az időponttól az ügy ura az új pol-
gármester. Ráadásul még szeren-
csés a helyzete, hiszen nemcsak az 
elmúlt év történéseinek van birto-
kában, hanem az előző több, mint 
egy évtizedének is. Tudta, vagy tud-
nia kellett volna, hogy mire vállal-
kozik. Attól tartok azonban, hogy 
nem kellően mérte fel vezetői ké-
pességeit. Úgy gondolom, hogy vá-
daskodás helyett sürgősen stílust 
kellene változtatnia, mert a vádo-
lás rombolást jelent. Mi, révfülö-
piek egykor arról voltunk híresek,-
hogy amíg mások egymásnak fe-
szültek, mi építkeztünk!

Dr. Mihovics István,
nyugalmazott polgármester

Módosított
előirányzat

I-III. Negyedévi
teljesítés

Teljesítés 

(%)

Bevételek (Ft.) 531. 881. 000 384.074.000 72

Kiadások (Ft) 531.881.000 365.697.000 69

Egyenleg(Ft) – 18.377.000 3
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A Gázló Egyesület határozatképes és eredményes közgyűlést 
tartott 2007. április 28-án, a kővágóörsi művelődési házban.

A tagság megtárgyalta és elfogadta az egyesület 2006 éves 
munkájáról szóló, valamint a gazdasági és számviteli beszámo-
lót. Ezt követően a jogszabály által előírt közhasznúságú jelen-

tést tárgyalták meg és 
fogadták el. A jelentés e 
lapszámban olvasható.

Balatonhenyei lako-
sok, illetve egy újabb jo-
gi személy, a Révfülöpi 
Horgászegyesület fel-
vételével egyesületünk 
társadalmi bázisa to-
vább bővült. A közgyű-
lés, az elnökség előzete-

sen kidolgozott javaslata alapján, a turisztikai funkcióval egé-
szítette ki az alapszabályban meghatározott tevékenységi körö-
ket. Eszerint „Az egyesület a Káli-medencei, valamint a Balaton 
parti tagtelepülések táji és épített környezetébe irányuló, - azt 
nem veszélyeztető, károsító, abba illeszkedő- turizmus minden 
ágát támogatja. Kezdeményező, együttműködő a közigazgatá-
si, gazdasági és civil szervezetek turizmust működtető vagy an-
nak megújítását, kialakítását célzó tevékenységeiben. Szakmai 
hátteret biztosít pályázati anyagok készítéséhez.”
A Közgyűlés döntött a 2007-es év további részében lebonyo-
lítandó nagyprogramokkal kapcsolatosan is.

•  Aktív részvétel az első alkalommal szervezett „Révfülöpi 
malacságok” rendezvényen.

•  Az Európai Nemzeti Parkok napján ~ 300 környékbeli ál-
talános iskolás részvételével a „Káli Piknik” terepi prog-
ram megrendezése.

•  Káli Kerengő túrasorozat részeként gyalogtúra a Kornyi-
tótól. Cél: Az Ecséri piknik helyszíne.

•  Eredményes pályázat esetén kerékpártúra a Balaton kö-
rül, 2007 június 20-24-én. – A pályázat elbírálása június 
5-én kerül kihirdetésre. Az előzetes felmérések során 51 fő 
helyi, kővágóörsi és szentbékkállai lakos jelezte részvételi 
szándékát. (A pályázat eredménytelensége miatt a kerék-
pártúra elmarad!)

•  Az Ózonvédelmi Világnapon az immár hagyományos takarí-
tási akciónk folytatását tervezzük 2007 szeptember 16-án.

•  Az Erdők Hete alkalmából a 2006 őszén sikerrel megren-
dezett egész napos túrával egybekötött ismeret-terjesztő 
programra kerül sor 2007 szeptember 29-én.

•  A Káli Kerengő túrasorozat őszi programjának időpont-
ja 2007 október 15.

•  Az immár hagyományos óévbúcsúztató program időpont-
ja: 2007 december 30.

Bár a gyűlést követő bál elmaradt, az egyesület tagjai – köszönhe-
tően a kővágóörsi házigazdák kedvességének – a közgyűlést kö-
vetően jó hangulatú beszélgetésen, eszmecserén vettek részt.

Vókó László

Bővítették tevékenységi körüket
– Közgyűlés a Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesületnél –

A Káli-medencében – különösen Kővágóőrs, Köveskál, 

Szentbékkálla és Balatonhenye községek külterületén – a 

quad-ok (négyekerekű terepmotor), cross motorok és te-

repjárók által okozott természeti károkozás miatt a Balato-

ni Nemzeti Park Igazgatóság ismeretlen tettes ellen felje-

lentést tett a rendőrégen.

A védett természeti területen a Természetvédelmi Őrszol-

gálat a rendőrséggel együttműködve fokozott, és visszatérő el-

lenőrzéseket foganatosít a károkozók felderítésére.

Tisztelettel kérjük a környezetét óvó, a természeti értékeket 

védő lakosság segítségét! Kérjük amennyiben a gyep és 

erdőterületeken motorosok, illetve terepjárók jelen-

létét észleli, jelezze azt a 30/ 4910057, 30/4910074 

telefonszámok valamelyikén, vagy a rendőrség köz-

ponti számán!

Akadályozzuk meg a rongálást!
– A Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság felhívása –

Lelkes kis csapat készült az idei évben 
is az országosan meghirdetett “Ma-
darak és fák napja” verseny területi 
fordulójára. Az idén Zalaegerszegre 
hívták két megye madarászcsapata-
it, hogy eldőljön, ki készült fel legin-
kább természet- és madárvédelemből, 
gyakorlati ismeretekből.

Az április végi vetélkedőt sikeresen teljesítve újra bejutottunk az orszá-
gos döntőbe, amelyet minden évben Dombóváron rendeznek. Ahol az el-
méleti ismeretekről adhatunk számot, valamint a gyakorlati tudást mérik 
fel. Nemzeti parkjaink, fák, cserjék,virágok,vadak – minden, ami a ter-
mészetvédelemmel kapcsolatos, és 50 madárhang felismerése nem kis fel-
adat. Jó hangulatban, rengeteg időt szánva készültünk és próbáltunk helyt 
állni az ország legjobbjai között. A csapat tagjai: Slemmer Balázs 5., Né-
meth Imre és Müller Bence 8.osztályos tanulók, felkészítő tanáruk. Eit-
nerné Rózsa Ágnes.

Újra mehetünk Dombóvárra!
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Révfülöpön 1997. május 12-én kezdte 
meg működését a Tourinform iroda a 
Villa Filip tér 8/b-ben. Egy évtizede áll 
az idegenforgalmi információs és mar-
keting iroda a községben és a Káli-me-
dencében élő lakosság, valamint az ide 
érkező vendégek szolgálatában.

Révfülöp Nagyközség Önkormányza-
ta, a Veszprém Megyei Önkormányzat, 
valamint az akkori IKIM Turizmus Fő-
osztályának megbízásából a Magyar Tu-
rizmus Rt működött közre az iroda létre-
hozásában, melyben a fő célkitűzésként: 
a helybeli lakosság, a belföldi nyaralók, a 
külföldi vendégek turisztikai tájékozta-
tása, a teljes körű információszolgáltatás, 
valamint a Révfülöpön és környékén zaj-
ló kulturális események, programok ösz-
szegyűjtése és továbbítása.

Az iroda „gyűjtőterülete” Ábrahámhegy, 
Balatonakali, Balatonhenye, Balatonrendes, 
Balatonszepezd, Kékkút, Köveskál, Kővá-
góörs, Mindszentkálla, Monoszló, Révfü-
löp, Salföld, Szentbékkálla, Zánka.

Az iroda, illetve az irodavezető mun-
kája nagyon sokrétű, melyben – a Ma-
gyar Turizmus Rt-vel kötött szerződés 
szerint – a non-profi t jelleg és a verseny-
semlegesség az elsődleges. Feladatai közé 
tartozik térségünk turisztikai értékeinek 

számbavétele, hasznosításuk szorgalma-
zása, népszerűsítése. A község, a térség tu-
risztikai piacon való megjelenésének elő-
segítése, így – közvetve – az idegenforga-
lomból származó bevételek növelése.

Ezeket a célokat szolgálják az utazási ki-
állításon való megjelenések, amelyek az el-
múlt tíz esztendőben az évenkénti UTA-
ZÁS Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás 
Budapesten, regionális szinten pedig Veszp-
rémben, Nyíregyházán, Pécsett, illetve a 
Balatonfüredi Regionális Turisztikai Pro-
jekt Iroda segítségével külföldön: Németor-
szágban, Dániában, Olaszországban.

Az irodában számos szép és színvonalas 
központi kiadvány mellett „saját kiadvá-
nyok” is készültek az elmúlt tíz évben, rész-
ben önerőből, részben pályázatokon nyert 
pénzből. Így ingyenes és pénzért vásárol-
ható kiadványok: képeslapok Révfülöpről; 
Balaton térkép (Paulus kiadóval), „Révfü-
löp és a Káli-medence” Somogyi Győző 
grafi kus térképe, „Révfülöpi tájoló”, Rév-
fülöp dosszié, Révfülöp kistérkép megújí-
tása, videofi lm Révfülöpről, Révfülöp és 
környéke útikalauz (magyar-német, ma-
gyar-angol, ingyenes), papírtáska. Termé-
szetesen az összes megyei, valamint az or-
szágos kiadványokban is tetten érhető – az 
adatok, leírások közlése, visszaellenőrzése 
révén – az iroda munkája, mint ahogy je-
lentős marketing tevékenységet, munkát 

jelent az országos honlap a www.itthon.hu 
oldal állandó karbantartása.

Egyre több érdeklődő fordul az iro-
dához turisztikai kérdésekkel, de más 
ügyek intézésében is gyakran és szíve-
sen segít az irodavezető a helyi lakosok-
nak és a betérő vendégeknek.

Pár évvel ezelőtt a német nyelvterület-
ről érkező vendégek jelentették az úgy-
nevezett „turista tömeget”. Napjaink-
ban egyre hangsúlyosabb a Hollandiá-
ból, Dániából érkező vendégek száma, 
de az utóbbi öt évben egyre több magyar 
vendég keresi fel az irodát.

Dr.Szabóné Barsi Katalin

Az utóbbi időben országosan elszaporodott 
lakásbetörések és besurranások megelőzésé-
re felhívjuk a fi gyelmet arra, hogy az önkor-
mányzat általában nem ad ki engedélyt az ut-
cai árusoknak és házalóknak. Az ilyen módon 
árult árucikkek kétes eredetűek, gyenge mi-
nőségűek, és esetleg bűncselekményből szár-
mazhatnak.(Aki bűncselekményből szárma-
zó árut vásárol az orgazda, és a törvény bün-
teti.) Tetézi a bajt, hogy a bűnözők az utcai, 
vagy házaló árusítás alkalmával mérik fel a 
helyszínt, szemrevételezik a terepet.
Miből következtethetünk a veszélyre?
Általában vizet kémek, autó meghibá-

sodására hivatkoznak, WC-t keresnek, 
vagy régi bútort, tollat.

Ne engedjük be őket, és ne dőljünk 
be az ilyen trükköknek, melyek során 
általában egy személy leköti a fi gyel-
met, a többi meg kirámolja a házat, ér-
tékek után kutatva.
Mit tegyünk megelőzésként?
Ne vásároljunk árut utcai árusoktól, 
házalóktól, és ne engedjünk be az ud-
varunkba, lakásunkba idegen szemé-
lyeket. Lehetőség szerint tartsuk min-
dig zárva lakásunk ajtaját! Ha egyedül 
van, soha ne nyisson ajtót ismeretlen-

nek! Soha ne rejtse kulcsait lábtörlő 
alá, vagy a villanyórába! 

A lakásbesurranások elkövetési ide-
je főleg 8.00 órától 16.00 óráig terjedő. 
A megjelenő idegen autók rendszámát, 
színét, típusát jegyezze fel, és a 107-es 
ingyenes számon értesítse a rendőrségi 
ügyeletet. A körzeti rendőrnek, polgár-
őröknek adják át ezeket a rendszámo-
kat és közöljék az észrevételeiket. Mi-
vel elöregedett a lakosság, sok az idős és 
egyedülálló személy, fokozottan fi gyel-
jünk rájuk, és egymásra!

A legjobb bűnmegelőző maga a lakos-
ság, aki bezárja értékeit, és nem hagyja 
elöl, hivalkodóan!
Óvjuk és segítsük egymást!

Polgárőrség

Óvakodjon a házaló árusoktól!
– A nagyközségi polgárőrség felhívása –

Tíz éves a Tourinform iroda

Minden héten szerda délig, zárt bo-
rítékban leadhatók a Tourinform iro-
dán az összegyűjtött üdülési csekkek, 
melyet futárszolgálat visz Budapest-
re a NÜSZ Kft Központjába. A szolgál-
tatásról elismervény készül, ezért biz-
tonságos, és a feldolgozást követő 8 
napon belül a pénzt átutalja a cég. A 
Tourinform irodavezető várja az üdü-
lési csekket elfogadókat.

Üdülési csekket elfogadók
fi gyelmébe!

A Tourinform Iroda új,
ingyenes szolgáltatása
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A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 
(KÉSZ) Révfülöpi Csoportjának vendé-
geként tartott előadást mintegy 100 fős 
hallgatóság előtt 2007. április 24-én Vér-
tesaljai László jezsuita szerzetes, aki a Va-
tikáni Rádiónál II. János Pál pápa „mun-
katársaként” adta hírül 1996 és 2003 kö-
zötti években a pápaváros híreit.

A közvetlen és barátságos egyéniségű 
előadót a révfülöpi hallgatóság rögtön bi-
zalmába fogadta, és érdeklődéssel hallgat-
ta a közel két órás vetítés és tartalmas be-
szélgetés során. Bevezetőben beszélt csa-
ládjáról, 9 testvéréről, akik közül kettő az 
édesanyjukkal együtt elkísérték ide, Rév-
fülöpre is. Szólt tanulmányairól, későbbi 
nagy családjáról, az egyházról, amely min-
dig megtartó erőt jelentett az életében.

A vetítettképes előadáson szólt a különös 
hangulatú Rómáról, az „örök város” csodála-
tos derűjéről, ligeteiről, a katakombák rejtel-
mes világáról, a Villa Borghese parkjának kü-
lönös”tányérfenyőiről”. Szavaiból egyértelmű-
vé vált, hogy ma is felejthetetlen lelki, érzelmi 
élmények fűzik Rómához. Hangsúlyozta azt 
is, hogy ezek a kötődések segítették rádióri-
porteri tevékenységében. A Vatikánba érke-
ző vendégek fogadásáról, riportjainak sokszí-
nűségéről konkrét eseményeket felsorolva be-
szélt, s mondandójából kitűnt, hogy mindezt a 
munkát mindig Isten iránti alázattal, egyháza 
és nemzete iránti hűséggel végezte.

A vetített képeken bemutatva a rég-
múlt idők lerakott köveit, utalt a keresz-
ténység bölcsőjére, a helytálló követek-
re az „apostolok útján”. Utalt arra, hogy 
ezek a kövek üzennek a ma emberének: 
ne feledje, honnan indultak a keresztény 
értékek, s fi gyelmeztetnek Isten, Jézus 
Krisztus örökkévalóságára, az ő minde-
nütt jelenlévő szeretetére.

Vértesaljai atya fontosnak tartja a pár-
beszédet, az együttműködést a történel-
mi egyházak között úgy, hogy mind-
egyik vállalja saját felekezeti meggyőző-
dését. A hívő embernek termékeny csend-

re van szüksége, belső lelki szabadságra, 
amelyben alakítja magát. Isten felelőssé 
tesz bennünket cselekedeteinkért – fo-
galmazta meg. Ő maga kereste és keresi 
a társadalomban a közösségi életet, úgy 
érzi, hogy joga és kötelessége hozzászól-
ni, alakítani is azt. Fegyelmezetten viselte 
az őt ért erőszakos bántalmazást is 2006 
őszén, bízva az isteni igazságszolgáltatás-
ban, abban hogy mindenkinek saját bű-
neiért Isten előtt kell felelnie. A nagysze-
rű előadás, lelki mottója lehet János I. le-
vele alapján: „…a mi közösségünk pedig 
közösség Krisztussal…” (1.3.v.)

Rádóczy Kálmánné

A pápa rádiósa

A 135 évvel ezelőtt létrejött Zala-Somo-
gyi Gőzhajózási Részvénytársulat történe-
tét összegző kiadvány megjelentetése mel-
lett „Régi pincék nyomában” településtör-
téneti sétát, ismeretterjesztő előadások és 
honismereti kiadványbörze szervezését, 
valamint a Villa Filip honismereti közle-
mények megjelentetését tervezi a Révfülö-
pi Honismereti Egyesület 2007-ben.

Az egyesület vezetősége május 18-án tar-
tott közgyűlésén adott számot az elmúlt év 
eredményeiről. Miklós Tamás elnök többek 
között szólt az év során megjelentetett hon-
ismereti kiadványok és a Révfülöpi Honis-
mereti Gyűjteményben „1956 októberének 
emlékei” címmel rendezett dokumentum 
és könyvkiállítás sikeréről. Kiemelte a Nagy 
Lajos (1886-1978) révfülöpi írástudó, pa-
rasztköltő születése 120. évfordulója alkal-

mából rendezett verses-zenés emlékest fi a-
talokat is megmozgató jelentőségét.

Az egyesület munkáját és gazdasági 
helyzetet ismertető beszámolók és jelen-
tések elfogadása után került sor a négy-
évenkénti tisztújításra. A választások iz-
galommentesen alakultak, hiszen a he-

lyi lokálpatrióták egyhangúlag az eddigi 
öttagú elnökségnek – Miklós Tamás el-
nök, Müller Márton titkár, Simonné La-
kosi Erzsébet pénztáros, Hajdu Margit 
és Török Péter – szavaztak bizalmat.

Ezt követően, a titkos szavazás és sza-
vazatszámlálás aprólékos munkáját fü-
löpi borral öblítve és pogácsával lefojtva 
élénk beszélgetés alakult ki az egyesület 
előtt álló feladatokról. Felmerült a közel-

múlt történeti vizsgála-
tának igénye, a Révfü-
löpi Digitális Képarchí-
vum további bővítése, a 
Révfülöpi Honismereti 
Gyűjtemény új helyének 
keresése, a „Balaton kul-
tusz egyik úttörőjének”, 
Czigány Károlynak állí-
tott emlékmű áthelyezé-
sének kérdése.

-miklós-

Számvetés és tisztújítás
– Révfülöpi lokálpatrióták közgyűlése –
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A „PÉLDA EREJE” címmel Europa Nostra 
díjas építészeti alkotások fotóiból nyílt kiállí-
tás a Tóparti Galériában. A vendégeket Mik-
lós Tamás polgármester köszöntötte, míg a ki-
állítás anyagát Papp Zoltán, Tapolca város 
Podmanitzky-díjas főépítésze mutatta be.
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Fürdőegyesületté átalakuló partszépítők

A trianoni békeszerződést követő évti-
zedben felismerték a magyarországi bel-
földi üdülési lehetőségek, a belföldi tu-
rizmus kihasználásának alapvető nem-
zetgazdasági jelentőségét. A lehetőségek 
kiaknázásában a hazai gyógyfürdők mel-
lett a Balaton, mint különleges üdülési 
lehetőséget nyújtó „magyar tenger” fej-
lesztésének ügye is előtérbe került. Gya-
korlati megvalósításához azonban már 
egységes jogi szabályozásra volt szükség, 
amire a századelőtől nem került sor! 

Hiába vetették fel a Balaton-part sa-
játos problémáit már 1908-ban is Da-
rányi Ignác akkori miniszternek, mi-
szerint: „… csak akkor fejlődhetik ki itt 
a fürdőélet, ha a fürdőegyesületek részére 
kisajátítási jogot biztosítják, mert a hitbi-
zományok kötött birtokok, közbirtokossá-
gok soha nem állanak a vállalkozás szolgá-
latába.” E megállapítást az elkövetkező 
két évtized igazolta, hiszen gyakorlati-
lag csak ott épültek ki tóparti fürdőhe-
lyek, ahol a helyi fürdőegyesületeknek 
sikerült a parttulajdonosokkal valami-
lyen megállapodásra jutniuk.

Darányi miniszter törvényjavaslata 
el is készült, de végül csak 1929-ben 
fogadták el a gyógyfürdőkről és üdü-
lőhelyekről stb. szóló 1929. évi XVI. 
tc.-t, azaz közismertebb nevén a für-
dőtörvényt. Ez ugyan nem biztosította 
a fenti kívánságként megfogalmazott 
kisajátítási jogot, de lehetőséget nyúj-
tott a fürdőegyesületek számára a fej-
lődés tempójának diktálására.

Révfülöp vonatkozásában a helyi 
egyesület által irányított fürdőtelep és 
kővágóörsi közbirtokosság tagsága kö-
zött is többször támadt nézeteltérés an-
nak ellenére, hogy az utóbbiak is a für-
dőegyesület tagjai voltak. A Kővágóörs 
község közigazgatási részeként működő 
fürdőtelepen élők az évek során egyre 
inkább nehezményezték, hogy rendkí-
vül jelentős nagyságú adóbefi zetéseikből 
a község a tóparton fejlesztéseket nem, 
vagy alig fi nanszíroz, s mellesleg a tópar-
tot is csak rövid időre szóló és előnytelen 
szerződéssel adták nekik bérbe.

A növekvő feszültség és a fürdőtör-
vény országgyűlési elfogadása vezetett 
oda, hogy törvény passzusaira hivat-
kozva dr. Handlery Gyula járási tisz-
tiorvos a Révfülö-
pi Fürdő- és Part-
szépítő Egyesület 
1930. augusztu-
si közgyűlésén in-
dítványozta Rév-
fülöp üdülőhellyé 
nyilvánítását. Erre 
azonban akkor – a 
törvény végrehaj-
tási utasításának 
hiányában – nem 

kerülhetett sor, de a közgyűlés előre-
látó módon a fürdőtörvény elvárásai-
nak megfelelően már ekkor módosítot-
ta alapszabályait, valamint nevét Révfü-
löpi Fürdőegyesületre változtatatta.

Révfülöp, mint üdülőhely (1933)

A már többször említett fürdőtörvény 
végrehajtási utasításának megjelenése 
után a törvény 1931 áprilisától életbe lé-
pett. A rendelet intézkedett többek kö-
zött az üdülőhely megnevezéséről és ha-
tárainak megállapításáról, a kiadó laká-
sok nyilvántartásáról, az üdülőhelyi bi-
zottság szervezéséről és az üdülőhelyi 
díjakról stb. 

1931 nyarán a tapolcai járás körjegy-
zőinek értekezletén megtárgyalták a ren-
deletből következő helyi tennivalókat, és 
hat Balaton-parti fürdőtelepet – köztük 
Révfülöpöt – üdülőhellyé nyilvánítottak. 
Ez azzal az előnnyel is járt, hogy a fürdő-
egyesületek megkapták a községektől a 
befi zetett házadó jelentős részét, amelyet 
helyi beruházásaikra költhettek. 

Most már csak a hivatalos procedú-
rát kellett kivárni. A Révfülöpi Fürdő-
egyesület alapszabályainak 1933 májusá-
ban történt belügyminiszteri elfogadása 
után, az egyesület kérésére a m. kir. Bel-
ügyminisztérium 1933. augusztus 24-én 
kelt 217.546/1933-XV. sz. BM rendele-
tével „Kővágóörs területének egy részére 
a „Révfülöp üdülőhely” megnevezését” 
engedélyezte, és az üdülőhelyi bizottság 
feladatkörének ellátását a Révfülöpi Für-
dőegyesület választmányára ruházta.

P. Miklós Tamás

Sorozatunk előző részét a Révfülöpi Képek korábbi lapszámában azzal zártuk, hogy 
az 1930-as évekig bezárólag bemutattuk a „Rév-Fülöp minden irányban való fölvi-
rágoztatása” céljából megalakult Révfülöpi Fürdő- és Partszépítő Egyesület tevékeny-
ségét, a helyi fürdőkultúra fejlődését. A következőkben az 1930-as évek turizmusfej-
lődési tendenciáit vizsgáljuk.

Adalékok a balatoni és révfülöpi üdülőhelyi 
fejlődés történetéhez

III. rész. A Révfülöp fürdő- és üdülőhelyi fejlődése az 1930-as években

Honismeret
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Az ember saját maga által létrehozott alkotásánál mi le-
het szebb, mint „tiszta forrásból” meríteni. A régmúlt 
motívumait megőrizni, felhasználni és bemutatni, átad-
ni a jövő nemzedéknek gyönyörű kötelesség.

Szép példa mindkettőre a május 19-én, a Tóparti Galéri-
ában nyílt kiállítás. A 30 éve fennálló Nemesgulácsi Hímző-
kör asszonyai hozták el legszebb munkáikat, bemutatva a ma-
gyar, főleg a dunántúli gazdag motívumkincset, a csodálatos 
mintákat, nagyon szép kivitelezésben. Órákig lehet nézelőd-
ni és rácsodálkozni a szebbnél szebb terítőkre, párnákra. A 
hímzések előtt puritán, a falusi élet szereplőit ábrázoló, naiv 
szépségű faszobrok – Sulyok János, népi fafaragó alkotásai – 
népszokást idéző jelenetek és robosztus paraszti fi gurák, lágy 
vonású, fi noman kidolgozott Madonnák láthatók.

A hímzés finomsága, és a szobrok elnagyoltsága szin-
te összekapaszkodik a kiállításon, egyik kiemeli a mási-
kat, akarva-akaratlanul együvé tartozva csodálatos han-
gulatú, egységes kiállítást alkot.

Köszönet érte a nemesgulácsi asszonyoknak, élükön 
Maróti Imrénének és Sulyok János fafaragónak. Sokan 
jöttek el a kiállítás megnyitójára, amelyet Nagy Ru-
dolfné nemesgulácsi polgármester asszony és Pál Lász-
lóné, művelődésszervező nyitottak meg. Sokan látogat-
ták, örömmel nézegették a kiállítást. Jó látni, tapasz-
talni, hogy igény van a tiszta népművészetre, és sokan 
nem felejtik el gyökereiket.

Pálné

Kettős tárlat: hímzés és fafaragás

Megdöbbenve értesültünk a révfülöpi nyári élet évtizedek óta 
elválaszthatatlan alakja, Lisziák Elek 2007. május 19-én, Bu-
dapesten bekövetkezett elhunytáról. E helyt életrajzának ha-
marjában összegyűjtött száraz adataival emlékezünk Lexyre.

A képzőművész és fi lmrendező LEXY-Lisziák képzőmű-
vészi, Alexio del Fabro pedig színművészi művészneve volt, 
míg alkotásait xi, Lexi szignóval jelölte. 

Pécsett született 1939. december 30-án. Szülei Lisziák 
Elek főszolgabíró és Gera Edit voltak. A pécsi Nagy Lajos 
Gimnáziumban érettségizett1958-ban, majd a Pécsi Szí-
niakadémián (Németh Antalnál) szerzett oklevelet1960-
ban. Ügyelőként dolgozott a Magyar Televíziónál 1961-
től, illetve kiállítás-rendező, grafi kusként a Képzőművé-
szeti Alap Kiadóvállalatnál. Tervező, majd rendező volt a 
Pannónia Filmstúdiónál 1970 és 1997 között. A Tallér és 
Társa Stúdió és a Lexy Művészeti Stúdió művészeti veze-
tője, Budapesten 1993-tól.

Fest, rajzol 1961-től, önálló kiállításokat 1965-től rendez, 
és csoportos kiállításokon vesz részt. 1970-től fi lmrendezéssel 
is foglalkozik. Nyarait Révfülöpön tölti, ahol több kiállítása 
is látható volt. Művészi munkásságát 1983-ban a Szocialista 
Kultúráért kitüntetéssel, 1988-ban a Művelődési Minisztéri-
um dicséretével ismerték el. Fontosabb fi lmes díjai: Splindre-
luv Mlyn I. díj. Nyugat-Berlin Prix ITB. Th essaloniki a zsű-
ri különdíja, Teherán különdíj, Kereskedelmi és Tájékoztató 
Filmfesztivál III. díj. Várna, Film- és Tv-kritikusok díja. Bp., 
diplomák, oklevelek Bilbao, Tampere, Melbourne stb.

Fontosabb kiállításai: Petrigalla Pál Szalon, Bp. 1965, 

No. 1. Csoport kiállítása, Bp. 1970, Le Journal Performan-
ce Weöres Sándorral, Bp. 1979, Filmrajzok és illusztrációk, 
Bp. 1980, Hommage á Franz Kafka, Bp., 1986, Nyugat-
Berlin, 1987, Impressziók, Bp. 1990, Impressziók, Révfü-
löp 1990, Új impressziók, Révfülöp 1996, Lexy Bárkája, 
Révfülöp, 1999, Művész-tanárok kiállítása, Bp. 2000. 

Életművének jelentős részét képezik a három évtized alatt 
készített animációs és televíziós fi lmjei, amelyekben mindig 
festői törekvések domináltak. Fontosabb fi lmjei: Ősz Ma-
gyarország (1972), Kisztihand Budapest! (1974), Muzsikáló 
Magyarország (1974), A Helység Kalapácsa (1975), Köny-
ves Krónika (1975), Anno 1526 (1976), Budapesti Napló 
(1976), Delfi nia (1976 - társrendező), Th e Bridge (1978), 
Fürdőshow (1982), Riportré (1982 - társrendező), Virágének 
(1985), Forget-me not… (1988), Hommage á Imre Cserép-
falvi! (1993), Napéjegyenlőség - Equinox (1997). Televíziós 
sorozatai: Orbis Pictus 1-7. (1977), Vezetni tudni kell! 1-7. 
(1981), Magyar Népmesék 1-13. (1981 - társrendező), Pár-
beszéd (1988 - társrendező), Százévesen megújhodni! 1-6. 
(1991), A Hipp-Hopp Doktorok 1-6. (1993), Arany Könyv-
klub 1-52. (1993-1994), Leveli Béla 1-3. (1994). 

Mintegy 250 kereskedelmi referencia- és reklámfi lmet 
készített. Képei, illusztrációi folyóiratokban - Élet és Iroda-
lom, Valóság, Jelenkor stb. - és könyvekben jelentek meg. 
Ő jegyezte a Révfülöp turisztikai értékeit és érdekességeit 
bemutató ezredfordulón készített fi lmet is.
Búcsúzunk Tőled!

(-m-)

Lisziák Elek (Lexy) (1939-2007)
Nekrológ helyett

MŰVÉSZET–KULTÚRA–IRODALOM RÉVFÜLÖPI KÉPEK XVII. ÉVF. 3–4. SZÁM

12

revfulop3_4_jav.indd   12revfulop3_4_jav.indd   12 2007.06.18.   15:55:542007.06.18.   15:55:54



RÉVFÜLÖPI KÉPEK XVII. ÉVF. 3–4. SZÁM IFJÚSÁG-NEVELÉS-SPORT 

13

A Magyar Tartalékosok Szövetségének 
Veszprém Megyei Szervezete április 13-
án rendezte meg az V. Kuruc Vitézek 
nyomában terepfutó versenyt.

A helyszín idén is a Veszprém Jutas-
puszta-Várpalota gyakorló lőtér volt. A 
versenyen általános iskolák alsó és felső 
tagozatosai (öt általános iskola közel 100 

tanulója), középiskolások, felsőfokú tan-
intézmények hallgatói, sportklubok ver-
senyzői és a fegyveres erők testületeinek 
tagjai vettek részt.

Az alsó tagozatosok 1707 méteren, a 
felsősök 2007 m-es távon versenyeztek. 
Iskolánk tanulói idén is kiválóan szere-
peltek, megnyerték az iskolák közötti csa-

patversenyt és elnyerték a legeredménye-
sebb iskolának járó díszes szalagot is. Az 
egyéni versenyben I. helyezést ért el Sar-
kanti Vivien 8. osztályos tanuló, máso-
dik lett Csonka Szabina és Vókó Gábor 
szintén 8. osztályos tanulók. Harmadik 
helyet szerzett Cséplő Márton 8., és Tor-
da Gergő 4. osztályos tanulónk.

A futóverseny mellett történelmi totó 
kitöltés, honvédelmi bemutató és lövész-
verseny is színesítette a programot.

Eitner József

Ebben a tanévben is remek eredménye-
ket értek el iskolánk tanulói atlétika és 
leány kézilabda sportágakban.

Vókó Gábor 8. osztályos tanuló Veszp-
rémben a megyei diákolimpia döntőjén tá-
volugrásban 560 cm-el I. helyezést ért el, így 
ő képviseli Veszprém megyét a június 11-én 
Budapesten rendezendő döntőn. Vókó Gá-
bor 300 m-es síkfutásban a 4. helyet szerez-
te meg, míg az ötpróba egyéni összetett ver-
senyben (100 m: 12,7 mp, távolugrás: 544 

cm, súlylökés: 966 cm, kislabdahajítás: 47 m, 
800 m-es síkfutás 2:21,3 mp) a harmadik he-
lyezést érte el. Szegi Vince 3. osztályos tanu-
ló miután első lett a tapolcai városi döntőn, 
Veszprémben remek versenyzéssel 76 indu-
ló közül a 16. helyet szerezte meg.

Leány kézilabdában a IV. korcsoportos 
leányok Ajkán a megyei döntőn az alábbi 
eredményeket érték el: Révfülöp-Úrkút 
14:8, Révfülöp-Ősi 23:4. Ezzel megnyer-
ték a megyei döntőt és kivívták a részvé-
telt a június 22-24 között Zalaegerszegen 
rendezendő országos döntőre.

Eitner József

Ragyogó tanév végi
sporteredmények

„Kuruc Vitézek nyomában”
Kiváló eredmény a futóversenyen

A Világ gyermekszemmel kiállítás meg-
nyitója
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Úgy tűnik több mint fél éves előkészítő 
munka után iskolánk szeptembertől fo-
gadja a megszűnő Kővágóörsi Általános 
Iskola tanulóinak nagy részét.

Mint ismeretes Kővágóörsön az egyre 
csökkenő gyereklétszám és a központi tá-
mogatások fokozatos csökkenése már-már 
fi nanszírozhatatlanná tette az intézmény 
fenntartását. Mindig fájó, ha egy intéz-
mény megszűnik, de sajnos világosan lát-
ni kell, hogy manapság a leépítések, a meg-
szüntetések, az intézmények bezárásának 
idejét éljük, aminek sajnos az ilyen kis lét-
számú iskolák is közvetlen áldozatai.

A révfülöpi iskola mind tárgyi adott-
ságaival, mind személyi feltételeivel szí-
vesen fogadja a kővágóörsi gyerekeket. 
Az év folyamán bemutattuk a kővágó-

örsi szülőknek iskolánkat, bemutatkoz-
tak nevelőink, és betekintést nyertek az 
iskola pedagógiai munkájába.

Sok területen hasonló képzés folyt a 
kövágóörsi intézményben, ilyen a nép-
tánc, a zene vagy alapfokú művészetok-
tatás. Azt szeretnénk, ha a hozzánk ér-
kező tanulók a legkisebb törés nélkül 
beilleszkednének új közösségeinkbe. A 
Tapolca Környéki Többcélú Kistérségi 
Társulás segítségével megoldjuk a gyer-
mekek iskolabusszal történő szállítását. 
Az eddig hozzánk jelentkezett tanulók-
nak megrendeltük a diákigazolványokat, 
és folyik a tankönyvek rendelése is.

Kérjük azokat a szülőket, akik még nem 
döntöttek gyermekük további iskoláztatásá-
ról válasszák a mi iskolánkat, biztos vagyok 
benne, hogy jó döntést hoznak. Azért, mert 
megszűnik egy településen az iskola, azért az 

ott élő gyermekek lelkében nem szabad, hogy 
megszűnjék a lakóhelyük iránti szeretet, az 
ott élők iránti tisztelet, a község múltjának, 
értékeinek megbecsülése, hagyományainak 
ápolása. Erre szeretnénk továbbra is nevelni 
a hozzánk érkező gyerekeket. Szeretnénk, ha 
soha nem felejtenék el a gyökereket, ahol elő-
deik generációkon keresztül megőrizték köz-
ségük kultúráját, óvták épített és szellemi ér-
tékeiket. Az év bármely időszakában szívesen 
megyünk tanulóinkkal műsort adni, hogy 
színesítsük a község rendezvényeit.

Úgy gondolom, az elmúlt hónapok 
munkája eredményeként sikerült úgy 
előkészíteni és lebonyolítani a kővágó-
örsi iskola tanulóinak fogadását, hogy 
szeptembertől minden különösebb zök-
kenő nélkül tudják folytatni tanulmá-
nyaikat immár új iskolájukban.

Eitner József

Révfülöp várja a Kővágóörsi 
diákokat

Beszédjavítás
Turcsik Mária logopédus 11 gyermekkel he-
ti két alkalommal foglalkozik, 2006. októ-
ber1-től. Szaktudására nagyszükség van, re-
méljük jövőre is az ovisok segítségére lesz.
Farsang
Az óvodai karneválon, február 8-án reggel-
től délutánig tartó játék, mulatság várta a 
gyerekeket. A szülők, a leendő első osztályt 
tanító nevelő, az iskola igazgatója, és a pol-
gármester úr is megnézte az ovisok jelmezes 
felvonulását. A kicsik farsangi énekekkel, 
versekkel, táncokkal köszöntötték a bált. 
A szülők által készített ötletesebbnél ötle-
tesebb jelmezeiket a gyermekek rövid kis 
verssel mutatták be. A hercegi pár nyitotta 
meg a bált, melyen a Brumi – Maci Band 
zenélt, énekelt ovisoknak kisiskolásoknak 
szóló farsangi dalokat. A meghívott első és 
második osztály is jól érezte magát a zenei 
előadáson. Délután körjátékokkal, bábelő-
adással tettük emlékezetessé a télbúcsúztató 
napot. Természetesen a szülők által hozott 
fi nom sütik, és ajándékok sem maradtak el. 
Köszönjük a szülők aktív közreműködését, 
és Alapi Anikónak a plüss játékokat.

Nyuszi ül a fűben…
Hetekkel húsvét előtt, már nagy volt a 
készülődés, készültek a szebbnél szebb 
rajzok, díszek melyekkel húsvéti han-
gulatot varázsoltak a gyerekek az ovi-
ba. A legjobban a tojásfestés, nyuszi és 
csibe készítés fortélyainak elsajátítása 
tetszett a gyerekeknek. A legélvezete-
sebb és legizgalmasabb az udvaron, a 
piros tojások, és az ajándékok össze-
gyűjtése volt. Az idén a tapsifüles egy 
zsákocskába csomagolva hozott cso-
ki nyuszit, tojást és egy csipeszből ké-
szült vidám nyuszit minden gyermek-
nek. Sárff y Eszter egy kedves, nyugodt 
igazi nyuszival lepte meg a gyereke-
ket, akik nagy élvezettel simogatták a 
kis vendéget. A fi úk sem fejtették el a 
régi hagyományt, így minden kis- és 
„nagylányt„ meglocsoltak.
Beültettem kis kertemet a tavasszal…
A szülőkkel közösen újjá varázsolt virágos-
kertben ismerkednek a gyerekek a növé-
nyekkel. Köszönjük a szülőknek, nagyszü-
lőknek a sok szép évelő növényt. A gyerekek 
nagy örömmel és felelősségtudattal segíte-

nek a virágok és az udvar gondozásában, de 
a dajka nénik virágszeretete, és hozzáértése 
nélkül nem lenne ilyen szép a kertünk.
Madarak- Fák Napja
Nagy sétát tettünk május 10-én a Bala-
ton parton, ahol távcsővel és nagyítóval 
fi gyeltük meg az ott élő növény és állat-
világot, és azok jellegzetességeit. Mon-
dókákkal, énekekkel, találós kérdések-
kel, Puzzle kirakásával, rajzolással tettük 
emlékezetessé és tanulságossá ezt a napot. 
Célunk, hogy gyermekeink megismerjék, 
szeressék és óvják környezetüket.
Ismét úszásoktatás
Az idén immár harmadik éve, hogy úszó-
tanfolyamra jártak az ovisok Veszprém-
be, a Báthory iskola tanmedencéjébe. Já-
tékos formában tanulták a tempó- és le-
vegővételt. A tizedik alkalom végére már 
mindenkinek sikerült keresztben átúsz-
ni a tanmedencét. Köszönjük a szülők, 
nagyszülők segítségét, akik minden al-
kalommal derekasan kivették részüket az 
öltöztetésben és hajszárításban. A szülők, 
és a nevelőtestület köszöni az anyagi és er-
kölcsi támogatást a Fürdőegyesületnek, 
a Horgászegyesületnek, az Önkormány-
zatnak. Anyagi támogatásuk nélkül nem 
valósulhatott volna meg programunk.

Vókóné Bognár Ibolya

„Kicsi vagyok én, majd megnövök én”
– Óvodai programok –
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Családi sportnap az iskolábanÉrtékes eszközökkel gyarapodott isko-
lánk eszközállománya. Gergely Éva és fér-
je Manfred Kannacher egy kerámiaége-
tő kemencét és egy korongozó berende-
zést adományozott használatra iskolánk-
nak. Az adományokat főleg az alapfokú 
művészetoktatásban résztvevő tanulóink 
használják majd. Az agyagozással és ke-
rámiakészítéssel olyan új ismeretek elsa-
játítására nyílik lehetőség, amely tovább 
színesíti az eddig is eredményesen műkö-
dő alapfokú művészetoktatást.

Eitner József

A költészet napja alkalmából az általá-
nos iskolában versdélutánt rendeztünk 
április 19-én. Harminckét tanuló szán-
ta rá magát, hogy megmérettesse elő-
adói képességét, amihez sokaknak nem 
kis bátorság kellett, hiszen először sze-
repeltek nagyobb nyilvánosság előtt. A 
szervezők nem a versenyt hangsúlyoz-
ták, nem is állítottak fel sorrendet, ha-
nem a vers, a zene, a művészet szeretetét, 
fontosságát helyezték előtérbe.

Szép délutánt hozott a rendezvény. 
A meghívott vendégek Puskásné Edit 

néni, Rádóczyné Zsuzsa néni, Tátrai-
né Margit néni nyugdíjas tanárok, il-
letve Pál Lászlóné művelődésszervező 

meghatottan értékelték a mű-
sor után a látottakat, hallotta-
kat. Rádóczy Zsuzsa néni nem 
győzte dicsérni az apróbb gye-
rekek bátor kiállását, a szép elő-
adásmódot. Tátrai Margit né-
ni visszaemlékezett saját diák-
kori élményeire, az első tanító nénije 
meghatározó szerepére, aki örök élet-
re megszerettette vele a költészetet. 
Puskásné Edit néni elérzékenyülten 
köszönte meg a gyerekeknek, hogy 
felidézték benne a szép időket, mi-

kor még ő is aktí-
van részt vett az is-
kola életében. Pál-
né Vera néni külön 
meglepetéssel ké-
szült: egy kapcsos 
kis könyvet ajándé-
kozott annak a sza-
valónak, akinek az 
előadása legjobban 
elnyerte az ő tet-
szését. A választá-
sa Dobai Domini-
ka 4. osztályos kis-

lányra esett, aki Petőfi Sándor Resz-
ket a bokor, mert… című versét korát 
meghazudtoló határozottsággal adta 
elő. Nem csak szavalás, hanem zenés 
feldolgozás is színesítette a palettát, 
ugyanis a 3. és 5. osztályosok ill. Sar-

kanti Vivien 8. osztályos tanuló meg-
zenésített versek előadásával oldották 
az izgalmat.

A versekről szólva elmondható: kel-
lemes meglepetést okozott, hogy nem 
az elcsépelt, mindenki által szinte meg-
unt műveket választották a gyerekek. 
A klasszikus Garay Jánostól a mai fi -
atal kedvenc Varró Dánielig nagy vá-
lasztékot hallhattunk. Természetesen 
elhangzott Tankó Sirató Károly, We-
öres Sándor, Gazdag Erzsi, Romhányi 
József, Szabó Lőrinc, Kányádi Sándor, 
Zelk Zoltán, de Petőfi  Sándor, József 
Attila, Tóth Árpád, Kosztolányi Dezső 
egy-egy költeménye is.

S íme, a sok jó közül a legjobbak: 
Török Julianna (2. o.), Molnár Lucia 
(5. o.), akik könyvjutalmat, valamint 
Balázs Fanni (2. o.), Pálmai Diána (3. 
o.), Antal Vanda (5. o.), akik pedig ok-
levelet kaptak. Ezen a délutánon – kö-
szönet a gyerekeknek – nem csak kint 
a természetben volt tavasz, hanem bent 
a szívekben is.

Miklósné Szabó Erzsébet

Versdélután az iskolában

Idén a hagyományoktól eltérően, sza-
badtüzű főzéssel egybekötve rendezte 
meg az iskolaszék a családi sportnapot. 
A szülői és az iskolaszék tagjaiból ál-
ló csapat marhalábszárból igyekezett 
a lehető legfi nomabb pörköltet készí-
teni, miközben női, férfi  asztalitenisz-
ben és kézilabdában zajlottak a verse-
nyek a révfülöpi és az ábrahámhegyi 
polgármesterek részvételével. A kézi-

labdapályán zajló tréfás sportversenye-
ken szülők, pedagógusok és gyerekek 
együtt vetélkedtek.

A délelőtti versenyeket követően gyor-
san elfogyott a fi nom ebéd. A programot 
az apukák-gyerekek kispályás labdarúgó 
mérkőzése zárta. Jó lett volna, ha több 
szülő vesz részt a programon, de akik el-
jöttek, biztosan jól érezték magukat.

Eitner József

Új eszközök
a művészetoktatásban
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Tizenegy évvel ezelőtt már felvette a jel-
képes „kesztyűt” településünk és bekap-
csolódott a Kihívás Napja világméretű 
sportrendezvénybe. Az idén – hosszú ki-
hagyás után – ismét beneveztünk. A régi 
szervezők közül sokan nosztalgiával em-
lékeztünk az első sportnapra, bár tudtuk 
a feladat nem lesz könnyű.

Az idén is hajnalban kezdődtek a küz-
delmek. A fi atalok körében éppoly sikere 
volt a focinak, mint régen. A délelőtt jó ré-
sze az iskolai és óvodai sportra épült. Futás 
a Császtai Strandtól a Könyvtárig, szülők-
óvodások tornája, játékos sorváltók az is-
kolában, Sarkanti Vivien és Nagy Boglár-
ka több-kevesebb sikerrel megtornásztat-
ta a pedagógusokat, de mozgott a hivata-
li apparátus, a posta dolgozói és ügyfelei, 
az orvosi rendelő egészségügyi dolgozói is 
örömmel sportoltak velünk. Több helyen 
felvetődött, hogy ilyen apró mozgással töl-
tött szünet máskor is jó lenne.

Aki délelőtt Révfülöpre tévedt valószí-
nűleg azt gondolta, valami tisztasági ver-

senybe nevezett a falu, pedig csak a min-
dig aktív Őszirózsa Nyugdíjasklub tagjai 
söpörték – testedzés gyanánt,– utcájukat. 
Két legyet ütve egyszerre: a mozgás is meg-
volt, a ház előtt is tisztaság lett. Természete-
sen a jóból nem maradhattak ki a könyvtár 
látogatói sem. Könyvtárosunk „határozott 
kérésének” senki sem tudott ellenállni. Sőt 
még a Halász utcában dolgozók némelyike 
is bekapcsolódott a mozgásba, élükön Göőz 
Bertalannal, aki a fi atalok gólyalábazásához 
nyújtott biztonságos „támasztékot”. Közben 
a Kossuth Rádió is élőben kapcsolta Rév-
fülöpöt. Az óvodások biciklikkel versenyez-
tek, mondókákkal színesített tornagyakor-
latokat végeztek és kicsit néptáncoltak is.

Délelőtt sportaktivitás jellemezte Révfü-
löpöt, köszönet érte mindenkinek, aki részt 
vett valamely eseményen. A kis ebéd kör-
nyéki pihenő aztán sajnos oly’ mértékben 
ellustított mindenkit, vagy tán a nagy meleg 
lehetett az oka, hogy a délutáni programok-
ra már elfogyott a lelkesedés és az energia. 
Dacára annak, hogy a rendezők mindent 

megtettek, hogy sikeres legyen a program, 
csak kevesen jöttek el. Ők viszont nagyon 
jól érezték magukat a vitorláskikötőnél. Le-
hetett hullahoppozni, kislabdát dobni, re-
pült a gumicsizma és a sodrófa, kötelet húz-
ni, volt lovaskocsikázás hintóval.

Az aktív közreműködésért köszönet il-
leti Szabó Sándort, ifj . Szegi Jánost, Nagy 
Istvánt, és Hajdu Jánost. Külön köszönet 
illeti Németh László tanár urat és Eitner 
József igazgató urat a szervezésben való 
segítségért, valamint az önkormányza-
ti dolgozók közreműködéséért az egyes 
sportprogramok lebonyolításában.

Ugyancsak köszönet illeti az eszkö-
zök beszerzéséhez segítséget nyújtott 
Hajdu Istvánnak a Káli-Ranch-ról,  Ifj . 
Szegi Jánosnak, aki sporteszközöket biz-
tosított a sporteseményekhez, melyek a 
sportjátékok után az iskolai alapítvány 
tulajdonába kerültek.

A nap folyamán településünkről 1203 
fő vett részt a különböző programok-
ban. Felemás érzésekkel zárult a kihí-
vás napja, melynek első fele jó és sikeres 
volt, a második felét nem méltatnám. 
Viszont, igaznak bizonyult az ókori fi -
lozófus mondása, mely szerint soha nem 
lehet ugyanabba a folyóba lépni. Más 
volt ez a nap, mint a 11 évvel ezelőtti. 
Akkor több felnőtt sportolt velünk, má-
ra szinte csak az ifj úság maradt, de leg-
alább ők jót mozogtak.

Pálné

Kihívás Napja

Következő számunk lapzártája: 
2007. augusztus 6.
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