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Országos és Balatoni turisztikai helyzet-
kép a legfrissebb adatok szerint

Révfülöp a Balaton egyik kedvelt
üdülõhelye, innen nyílik „a világ egyik
legszebb tája” hirdetjük magunkról. Az itt
élõk, a vállalkozók, nem utolsó sorban az
önkormányzat is elsõsorban a turizmus-
ból meríti bevételeinek jelentõs részét,
melynek fenntartásáért, mûködtetéséért
és fejlesztéséért sok áldozatot is hoz. 

A napokban jelent meg a Központi
Statisztikai Hivatal elsõ három negye-
déves turisztikai évértékelése. E szerint
Magyarországon, a kereskedelmi szállás-
helyeken az idei év elsõ kilenc hó-
napjában a vendégek és vendégéjszakák
száma egyaránt 8,4%-kal csökkent az
elõzõ év azonos idõszakához képest. A
Balatonnál ugyanekkor 3,69 millió ven-
dégéjszakát töltöttek el a turisták, amely
8,2%-os csökkenés a tavalyi hasonló idõ-
szakhoz képest. A vendégek száma 6,6%-
kal csökkent a magyar tengernél ebben az
idõszakban.  

Mint turisztikában kiemelkedõen érde-
kelt település közérdeklõdésre tarthat
számot, hogy: Milyen volt településünk
turisztikai teljesítménye? Hogyan alakult
a vendégforgalom Révfülöpön?

Révfülöpi turisztikai „eredmények”
A fentiek jegyében szervezte meg a

Polgármesteri Hivatal az Attacca Deluxe
Music Clubban november 12-én a
Turisztikai Idényzáró Tájékoztató és
Eszmecsere rendezvényét, amelyre a leg-
jelentõsebb helyi turisztikai vállalkozókat
és szolgáltatókat hívta meg. A hagyo-
mányteremtõ szándékkal tartott össze-
jövetelen a nyári idényre vonatkozó vál-
lalkozói szubjektív vélemények, észre-
vételek összegzése után Miklós Tamás
polgármester ismertette a helyi 1-9 havi
turisztikai tényadatokat és tendenciákat. 

E szerint Révfülöpön a vendégek száma
28,4%-kal, a vendégéjszakák száma
11,4%-kal emelkedett az elõzõ év hasonló
idõszakához képest! Azaz településünkön
nem következett be a hazai és a balatoni
turizmus jelentõs visszaesése! 

A statisztikai adatok mellett az önkor-
mányzati idegenforgalmi adó (IFA) bevé-
tel növekedése és strandforgalom adatai is
alátámasztják a helyi turisztikai forgalom
bõvülését.  A 2009. évi helyi IFA bevétel
22%-kal nõtt az elõzõ évhez képest, míg
strandi forgalmunkban 9%-os növekedést
regisztráltunk!

Folytatás a 3. oldalon...

30 év után…
Elkészült a Tavasz utcai

csapadékvíz elvezetõ
Eredményes mûszaki átadást követõen
október 30-án befejezõdtek a Tavasz utca
csapadékvíz elvezetési munkái. 

Mint ahogyan elõzõ számunkban is
közöltük, a beruházás a Balaton Fejlesz-
tési Tanács támogatásával 9,9 millió fo-
rint összértékben valósult meg. A vízjogi
engedélyes terv készítõje a Víz-Környe-
zet Kft, a kivitelezési munkákat a tapolcai
Balavíz Kft végezte el. A 300 méter hosz-
szúságú zárt csapadékvíz elvezetõ rend-
szer az elõzetes várakozásoknak megfele-
lõen hosszú távú biztonságos megoldást
jelent az érintett ingatlantulajdonosok
számára.                            Müller Márton

Fotó: Müller

Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

Fotó: Herceg

Kiss Zoltán: A Ciklus!
Mindig várunk valamit. Természetesen
jobbat, többet, szebbet, biztonságosabbat. 

Közben rohan az idõ, elmúlnak és jön-
nek ilyen- olyan ciklusok, és új vagy már
ismert régi emberek. S mi az eredmény?
Akik éppen hatalmon vannak, azok
szerint - az adott körülmények között -
mindíg minden rendben van, amit sokan
lehet ugyan, hogy nem hisznek el, de
érdekükben áll elfogadni, a nagy többség
szerint viszont már az sem igaz, amit
kérdeznek. Csoda tehát nincs, nem is
lesz, elveszett viszont közben az emberek
bizalma, az életminõség pedig biztosan
nem emelkedett annyit, amennyit az
adott lehetõségek alapján a demokrá-
ciától reméltünk és vártunk. 

Folytatás a 6. oldalon...

Bõvülõ turizmus Révfülöpön
Szenzációs révfülöpi szezon



(November)
Rovatunkban Révfülöp Nagyközség Ön-
kormányzata és a Polgármesteri Hivatal
tevékenységérõl és eredményeirõl adunk
hírt. Idõrendben sorakoztatott tényada-
tokkal tájékoztatjuk a végzett munkáról és
erõfeszítéseinkrõl olvasóinkat.

Az idegenforgalmi adó költségvetési
kiegészítése témájában 2009. november
4-én a Magyar Fürdõvárosok Szövetsége,
a Balatoni Szövetség elnöke, Hajdúszo-
boszló város polgármestere társaságában
Miklós Tamás polgármester a Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társaság
Turisztikai Bizottsága elnökeként önkor-
mányzati és pénzügyminisztériumi állam-
titkári egyeztetésen vett részt az Önkor-
mányzati Minisztériumban.

Rendkívüli ülést tartott 2009. november
9-én Révfülöp Nagyközség képviselõ-
testülete. A képviselõk egyetértésben ha-
tároztak a Révfülöpi Vállalkozók Egye-
sülete turisztikai infoterminál pályázatá-
nak elvi támogatásáról, valamint az ön-
kormányzat Települési Önkormányzatok
Szövetségébe való belépésérõl.

Révfülöp Önkormányzata eredményesen
pályázott az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériumnál (településõr alkalma-
zása közcélú munka keretében) téma-
körben. Így 2009. novemberétõl a köz-
terület-felügyelõ munkáját 2 fõ, Molnár
László és Rádóczy Péter településõr
fogja segíteni. 

2009. november 20-án a kistérség pol-
gármestereivel találkozott a Magyar Or-
szággyûlés elnöke, Dr. Katona Béla. A
Tapolcán tartott találkozón Miklós Ta-
más polgármester felvetette az idegen-
forgalmi adóhoz kapcsolódó állami tá-
mogatás drasztikus csökkentésének és
egyéb kormányzati intézkedések önkor-
mányzatokra és az itt élõ emberek életére
és munkavégzésére gyakorolt várható
rövid és hosszú távú negatív hatásait.

Révfülöp Önkormányzat az Oktatási és
Kulturális Minisztériumhoz szakmai és
informatikai fejlesztési feladatok kereté-
ben benyújtott pályázatán a Révfülöp és
Térsége Napköziotthonos Óvoda
számára 500.000,-Ft támogatást nyert. A
pályázati támogatásból számítógép (lap-
top), nyomtató, iratszekrény és óvodai
fektetõ beszerzésére kerül sor.
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Községi - hivatali
események A Földmûvelési és Vidékfejlesztési Mi-

nisztérium határozata alapján Révfülöp
Nagyközség Önkormányzata az egykori
Rózsakert, park és játszótér  felújítására
beadott pályázat szerint 39.227.630 forint
támogatást nyert. Ez a teljes beruházás
nettó költségének 100%-a. Végre, több
évtizede tervezett Balatoni partrendezés
valósulhat meg Európai Uniós pályázati
támogatással.

Helyi kivitelezések, saját erõbõl.
A Településgazdálkodási Csoport saját
kivitelezésében elkészült a Császtai
strand irányában a kerékpárutat szegé-
lyezõ kb. 400 méter hosszúságú lánckor-
lát felújítása, festése.
Jelenleg is folyik a Halász utcai vízel-
vezetõ árok mellett a Szigeti strandra
vezetõ 90 méter hosszúságú gyalogos
járda szakasz önerõs felújítása.

- Az ingyenes lakossági szemészeti szû-
rõvizsgálaton huszonkilencen vettek
részt a védõnõi tanácsadóban. A vizs-
gálatot Dr. Raák Endre szemész-fõorvos
végezte november 4-én. 
- A babaklubban Kelemen Helga men-
tõtiszt tartott elõadást az otthoni balesetek
szakszerû ellátásáról november 12-én.
- Az oktatási intézményekben tiszta-
ságvizsgálatot végeztem, az iskolában öt,
az óvodában egy felvilágosító elõadást
tartottam. A H1N1 elleni védõoltást 70-
en kapták meg az iskolában és az
óvodában. 
- November 26-án babamasszázs tanfo-
lyam indult a tanácsadóban, a körze-
temhez tartozó három településen 108
szaklátogatást végeztem.

Tervezett decemberi programok: 
- szülésfelkészítõ tanfolyam, 
- babamasszázs, babaklub vezetése. 
- Az általános iskolában orthopédiai szû-
rõvizsgálatot szerveztem. A szûrést Dr.
Horváth Balázs orthopéd szakorvos
végezte, az Egészségünkért Alapítvány
pedig anyagilag támogatja.

Zsifkovics Szilvia védõnõ

Településünkön az elmúlt évek soroza-
tos beruházási munkáinak köszönhetõen
korszerû anyagok beépítésével több utcá-
ban is megújult az ivóvíz vezeték gerinc-
hálózata. A korábbi idõszakban jelentõs
gondot és bosszúságot okozott a lakosság-
nak, hogy az 1960-1970-es években épült
hálózat egy-egy utcában rendszeresen
meghibásodott. Gyakoriak voltak a csõ-
törések és az ebbõl adódó útfelbontások.

Az önkormányzat rendszeresen jelezte a
szolgáltató felé a településen jelentkezõ
üzemeltetési problémákat és 2007-2008-
ban kezdeményezte a rekonstrukciós mun-
kák mielõbbi megkezdését. A DRV ZRT
teljes gerincvezeték cserét hajtott végre
tavaly a Kõvirág és Jancsi utcákban, majd
az idén szeptembertõl tovább folytatódtak
a munkák az Ecséri, az Óvoda, a Szilva, és
a Sellõ utcákban. 

A november 27-i mûszaki átadással
ebben az esztendõben eredményesen befe-
jezõdtek a rekonstrukciós munkák, mely-
eknek bekerülési költsége megközelítõleg
30 millió forint. Az újonnan kiépített ge-
rincvezeték hossza 735 méter, ezen kívül
183 méter hosszúságban bekötõvezeték, 3
föld feletti tûzcsap, továbbá 12 db tolózár is
beépítésre került.

A kivitelezõ az érintett utcákban a fel-
bontott útfelületet véglegesen - a talajsül-
lyedés elkerülése miatt - a jövõ tavasszal
fogja helyreállítani. 

Az önkormányzat a mûszaki átadás-
átvételnél több hiányosságot (közlekedési
táblák visszaállítása, útpadkák rendezése
stb.) feltárt és kifogásolt, amelyeket a
kivitelezõ rövidesen pótolni fog. A téli
idõszakra a megbontott útfelület ideigle-
nesen felületi betonréteget kap. A jövõ évi
tavaszi garanciális felülvizsgálat után kerül
sor a beruházással érintett utcák végleges
helyreállítására. Ezúton is köszönjük a
beruházási területen élõ lakosok kivite-
lezési idõszak alatti, mindnyájunk érdeké-
ben viselt türelmét.

Müller Márton

Felújított révfülöpi
ivóvízhálózat

Megújuló Rózsakert

Védõnõi Szolgálat

Fotó: Herceg
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Tendencia, avagy fellángolás?!
Pillanatnyi siker-e ez - az általános tu-

risztikai visszaesés idõszakában -, vagy
következetes erõfeszítéseink beérõ gyü-
mölcseként értékelhetjük e kiemelkedõ
adatokat (és a vendégeket)? 

Nézzük elõször, hogyan alakult az utol-
só három év helyi kereskedelmi szálláshe-
lyi vendégszám és az itt töltött vendégéj-
szaka száma (1. ábra) Az elmúlt három
évben évrõl évre emelkedett a Révfü-
löpre érkezõ vendéglétszám, mint látható
mindösszesen 56%-kal, míg az itt töltött
vendégéjszaka szám összesen 28%-kal.

Másodszor lássuk, hogyan alakultak az
idegenforgalmi adóbevételeink (2. ábra)
Az utóbbi négy évben bevételeink itt is
évrõl évre emelkedtek, a 2006. évihez ké-
pest idénre 50,5%-kal nõtt meg. (Közben
az IFA mértéke csak kb. 18%-kal
emelkedett!)

Harmadszor lássuk, hogyan alakult az
utóbbi években a révfülöpi strandokon fi-
zetõ vendégek létszáma (3. ábra). Ez is
folyamatosan emelkedett! 2006-hoz ké-
pest közel egynegyedével (24,4%-kal)
emelkedett meg strandjaink fizetõ ven-
dégeinek száma.

Összegezve Révfülöpön az elmúlt há-
rom évben jelentõsen emelkedett a ven-
dégforgalom és a turisztikai bevétel, mi-
közben a Balaton régió kereskedelmi
szálláshelyein eltöltött vendégéjszakák
száma csökkent. (Az elõzõ1 évihez képest
2007-ben +1,7%, 2008-ban -1,8%, 2009-
ben -8,2%) 

A helyi vállalkozók fejlesztései, a Bala-
tontourist Napfény kempingjének kiemel-
kedõ munkája és teljesítménye mellett ön-
kormányzatunk az utóbbi években tudatos
erõfeszítéseket tett a nyári rendezvények
számának növelésére, látnivalók létrehozá-
sára (pincekiállítás), a strandok fejlesztésé-
re, a Révfülöpi Kártya turisztikai kedvez-
ményrendszer kiépítésére stb. A strandbelé-
põk árát alacsonyan tartottuk, az idei ÁFA
emelést nem hárítottuk át vendégeinkre.
Mindezek együttesen eredményezték azt,
hogy az általános hazai és balatoni turiszti-
kai forgalom visszaesés közepette ebben az
évben Révfülöp által fogadott vendégek szá-
ma jelentõsen növekedett! 

Örülhetünk eredményeinknek, ugya-
nakkor közel sem lehetünk elégedettek!
Szükséges a strandok környezetének és
szolgáltatásainak fejlesztése, bõvítése, a
parkok, a játszóterek felújítása, a kilátó-
hoz vezetõ gyalogút kiépítése. A nyári prog-
ramkínálat bõvítése, a vízi turizmus fej-

lesztése, igényes szálláshelyek építése. Ezek-
re pályázatokat nyújtottunk be, s itteni si-
kereinkrõl a lapban már olvashattak, az
önrészeket pedig biztosítottuk. E nehéz
gazdasági környezetben elõre kell lépnünk!

Az idényzáró turisztikai eszmecserén-
ket kötetlen beszélgetéssel zártuk, amely-
nek során szót ejtettünk a helyi vál-
lalkozók eddiginél nagyobb  összefogásá-
nak lehetõségeirõl.

Miklós Tamás
1. ábra Révfülöpi vendég és vendégéjszaka
szám 2007-2009 között (Forrás: KSH)

2. ábra IFA bevétel alakulása (2006-2009)

3. ábra Révfülöpi fizetõ strandlátogatók
száma (2006-2009)

A Tapolcai Rendõrkapitányság Bûnügyi
Osztálya lopás vétség megalapozott
gyanúja miatt eljárást folytat ismeretlen
tettes ellen, aki 2009. november hó 04-én
17.50 és 18.00 óra közötti idõben a
Tapolca, Ady Endre utca 8. - Stark Patika
- melletti átjáróban a sértett kézitáskáját
annak kezébõl kitépve azt eltulajdonítot-
ta. A bûncselekménnyel okozott kár
25.000 Ft.

A rendelkezésre álló személyleírás
alapján az elkövetõ: kb. 180 cm magas,
zömök, erõsebb testalkatú, feltûnõen
egyenes testtartású férfi személy aki az
elkövetés során egy jellegzetes sötétkék
alapszínû - pufi - kabátot viselt, melynek
gallérvonalában „V” alakban három  (kö-
zépen fehér) színû csík húzódik. 

Ugyancsak lopás vétség megalapozott

gyanúja miatt indult eljárás a Tapolcai
Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztályán
ismeretlen tettes ellen, aki 2009. novem-
ber hó 12-én 18.50 és 19.00 óra közötti
idõben Tapolca, Ady Endre utca 18/1
szám elõtti útszakaszon a sértett válláról
annak válltáskáját letépve azt eltulajdoní-
totta, majd a helyszínrõl távozott.

Az elkövetõ személyleírása az elõzõ
esetben megjelölt személyével hasonló,
az elkövetéskor egy világos-drapp színû,
fél combig érõ egyenes vonalú kabátot
valamint sötét színû nadrágot viselt.

A Tapolcai Rendõrkapitányság
Bûnügyi Osztálya várja mindazon szemé-
lyek jelentkezését a 107-es illetve a 06-
87/412-322 telefonszámon, akik a fenti
két eset elkövetõjével kapcsolatban infor-
mációval, adatokkal rendelkeznek!

Tisztelt  Olvasók!
Köszönjük a gratulációkat és a 

felajánlásokat. Olvasói javaslatra
lehetõvé tesszük, hogy a Révfülöpi

Képek megjelenését önkéntes 
támogatásukkal elõsegítni tudják.
A lap nyomdai elõállítására szánt

támogatásukat a következõ 
számlaszámra utalhatják:
OTP Bank NyRT. Tapolca

11748052-15427580
Kérjük, a közlemény rovatban

jelöljék meg a jogcímet: 
„Révfülöpi Képek”

Köszönettel: a Szerkesztõbizottság

Rendõrségi felhívás!

Bõvülõ turizmus Révfülöpön

Tisztelt Olvasók!
A Révfülöpi Képekben elhelyezhe-

tik hirdetéseiket az Önök által megha-
tározott formában és méretben. A tel-
jes (A4) oldalnyi reklám ára bruttó
30.000,-Ft/megjelenés, a méret csökke-
nésével arányosan csökken a fizetendõ
díj mértéke is. Apróhirdetést 20 szóig
teszünk közzé 1000 forintos áron. 

Megrendeléseiket személyesen lead-
hatják a könyvtárban, vagy e-mailben
elküldhetik a konyvtar@revfulop.hu
címre (utalási számlaszám: OTP Bank
NyRT. Tapolca11748052-15427580.
Kérjük, a közlemény rovatban feltét-
lenül jelöljék meg a jogcímet: „Rév-
fülöpi Képek Hirdetés”.) Csak az elõre
kifizetett hirdetések jelenhetnek meg. 

Tisztelettel: Kalmár György szerkesztõ
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A német nyelvterületekrõl ismert
Márton napi ünneplések a Tours-i Szent
Márton legendájához fûzõdnek.

Márton 317-ben született a pannóniai
Saváriában, a mai Szombathelyen.

Sok jót tett az emberekkel, ezért
püspökké akarták választani. Õ méltat-
lannak tartotta magát eme hivatásra,
elbújt egy liba ólba mikor jöttek érte,
hogy felszenteljék. A libák gágogása árul-
ta el hollétét. Mártont 371-ben püspökké
szentelték.

Márton halálának évfordulóján novem-
ber 11-én minden évben nagyon sok
helyen emléknapot tartanak. 

Eleink úgy tartották: „Aki Márton
napon libát nem eszik, egész évben
éhezik.”

Az aznapi idõbõl is jósoltak: „Ha
Márton fehér lovon jön, enyhe lesz a tél,
ha barnán kemény tél várható.”

Baranyában azt tartják, hogy a Márton-
napi idõ a márciusi idõt mutatja.

Az óvodában két napig tartott a
Márton nap, kedden a néptánc foglal-
kozáson Márton napi libás táncokat rop-
tak a gyerekek. Másnap pedig libáról
szóló verssel, énekkel körjátékokkal, liba-
kereséssel,  liba készítéssel és a Ludas
Matyi c. mesével tettük emlékezetessé a
napot.             

Õszi munka.

Az óvoda udvarán nyáron árnyat adó
hársfák és juharfa õszre sok munkát adott
az óvodásoknak. A gyerekek nagy
élvezettel gereblyézték és dömperjeikkel
szállították a színes faleveleket.

Nagyon boldogok voltak, hogy széppé
varázsolták az udvart, és lehetett egy ki-
csit ugrálni a nagy levélkupacokban. 

Közelednek az ünnepek!

Az óvodában már hagyománnyá vált,
hogy november közepén az óvónénik és a
szülõk közösen ajándékot készítenek
Mikulásra, adventre és karácsonyra a
gyerekeknek.

Az idei évben is jó hangulatú volt ez a
közös délután, ahol elkészültek az öt-
letes, szép meglepetések. Köszönjük a
résztvevõ szülõknek és nagypapának a
segítséget. 

Az igazi öröm az lesz, mikor csillogó
szemû boldog gyerekek veszik át a Miku-
lástól a közösen készített ajándékainkat.

Vókóné Bognár Ibolya

Márton nap az oviban Tarr Miklós

Õszi hullámzás II
õszi hullámzás lombon és vízen
de a lomha nyár még visszajár
borzongó hajnalokat megtölti
meleggel
s csontsovány betegekre balzsamot
lehel

õszi visszfény hullámokat söpri
remegve
s a sárguló nyár szélfosztott ágait
izzó levelek aranyba lobbanak át
mely koppanó gesztenyék bontott
gubójára tûz
s a fasorban páraezüstös ködök
átderengõ hajába

a kihalt tóparton a vízi hüvölvény
ijesztõn rámnevet
de tündérálarcban csókolja
elvarázsolt szememet

szívemmel zúg a szél
sziklák bolyongó szakálla
kishalakat eltemet

holdfényben szálló álmaim felett
az univerzum obeliszkje
fölvésem
lakhelyem ölelõ helyeket

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, Kapronczai Kinga,

Kondorné Pintér Zsuzsanna, 
Kovács Péter, Miklós Tamás, 

Rádóczy Kálmánné, Slemmer József,
Szegi János,  Török Péter, Varga Márta, 

Vokó 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 

500 példányban 
(Ingyenes kiadvány)

Lapzárta: december 20. 
Megjelenik havonta.

Fotó: Vókó

Fotó: Vókó

Fotó: Vókó
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Az elmúlt esztendõ az évfordulók éve
volt! Ennek kapcsán engedjék meg, hogy
felidézzem azon jeles közéleti szemé-
lyeket, akikrõl a Révfülöpi Honismereti
Egyesület méltó módon - de sajnos szûk
körben - megemlékezett, illetve rövidesen
még emlékezni fog.

Elsõként említeném Süle Sándort
(1908-1996), Veszprém megye jeles
pedagógus személyiségét, neveléstörténé-
szét, honismereti kutatóját, aki aktív
nyugdíjas éveit Révfülöpön élte le.
Életútjáról és munkásságáról tavaly -
születése 100. évfordulója alkalmából -
november 14-én szerveztünk elõadást, és
mutattuk be az egyesületünk által kiadott
és a Tourinform irodában ma is
megvásárolható Révfülöp földrajzi nevei
c. kötetét.

Május 23-án kis ünnepség keretében
emlékeztünk meg Fonay Tiborról (1911-
1999), ahogy Révfülöpön ismerték, Tibor
bácsiról, aki 10 éve ment el! Emléke
máris fakul, bár önmaga által összegzett,
teljes életmûvet hagyott hátra 1999.
április 26-án - 89. életévében -
bekövetkezett halálakor. Volt Révfülöp
községbírója, a helyi általános iskola
megalapítója, a népnevelés és közmû-
velõdés megszállottja, a Balaton sze-
relmese és Egry József ismerõje. Élet-
kedv, humorérzék és szódásüvegszerû
magas dioptriaszámú szemüveg jellemez-
te. Az évforduló jegyében Németh István
Péter költõ által vele készített utolsó
riportot adtuk közre Villa Filip honisme-
reti közlönyünkben és dr. Tölgyesi József
fõiskolai tanár személyes hangvételû

elõadását hallgathatták tisztelõi. 
A közeljövõben, (már a következõ év

januárba átcsúszva) szervezzük a 10 éve -
1999. január 7-én, életének 85 évében
elhunyt - Benke László (1914-1999)
tevékeny életútjára való emlékezésünket.
Laci bácsi nevelõi, iskolairányítói, honis-
mereti kutatói munkájára elõadással és
az életutat összegzõ Benke László emlék-
kötet kiadásával készülünk. 

Településünk múltjának részesei és
ismerõi tudják, hogy mindhárman tanítók
voltak. Évfordulóik jegyében a rájuk való
emlékezéssel egyesületünk arra a menta-
litásra, arra a hozzáállásra is szeretné fel-
hívni a figyelmet, amely az egyénnek a
közösséghez (település, haza, nemzet)
való olyan viszonyulását méltatja, amely
egyre ritkább kis hazánkban. Emlékez-
zünk a tanítókra, hiszen: „A tanítói
hivatás és sors: küldetés. Névtelenek
ezrei, és mellettük az emlékezetekben,
írásokban megmaradtak voltak a magyar
szellem, a valamikori kisiskolák ember-
nevelés-õrzõi. Õk voltak azok, akik több-
ségükben névtelenné válva évtizedeken át
a katedrán állva küzdöttek azért, hogy
megmaradjon a nemzet, hogy minden
mozdulatuk, szavuk, tekintetük az
ígéretes jövõt sugallja: a sors kényszere
ellenére a lélek, a gondolat szabad szár-
nyalása legyen az útravaló. Önnön
életüket gyémántkristályokként adták
oda tanítványaiknak, akikben évtizedek
múltán is ott csilloghat valami abból a
szellemi fényözönbõl, ami a tanítókból,
tanítónõkbõl áradt.”

Miklós Tamás

Lendületben...
Remélhetõleg a tisztelt olvasónak is
feltûnik, egyesületünk tagjai folyama-
tosan növekvõ aktivitással kívánják
közösségi céljainkat megvalósítani.
Amennyiben valamennyi tervezett prog-
ramunk sikerül, ez évben tizenhárom lesz
a sikeres akciók száma. Megítélésünk
szerint ez a szám, de fõleg a programok
jellege, tartalmassága bármilyen összeha-
sonlításban megállja a helyét!

November 14-én 30-35 fõvel, immár
második alkalommal került sor a „Te-
gyünk a minõségi turizmusért!” elneve-
zésû terepnapunkra. Az aktivisták a Káli-
medence 3 pontján - Felsõ-tüskésben,
Bocskor-kúti árokban, illetve Mindszent-
kállai Kõtengerben tevékenykedtek.
Bozótirtással, hulladékgyûjtéssel, nyom-
vonal javítással igyekeztünk közhasznú
vállalásainknak eleget tenni. 2008-ban
egyesületünk írásos szándéknyilatkozatot
juttatott el a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatósághoz. 
Ebben a Mindszentkállai Kõtenger
„örökbe fogadásával” vállaltuk, hogy a
geológiai, természeti értéket évente rend-
szeresen ápoljuk. Megkeresésünket ked-
vezõen fogadták. Ennek megfelelõen
erõinket ide koncentráltuk, a helyieken
kívül a révfülöpiek és a balatonsze-
pezdiek is itt töltöttek el egy kellemes
délelõttöt. 

Célunk a természeti értékek védelmével
egyidõben azok bemutathatóságának,
látogathatóságának biztosítása. Meggyõ-
zõdésünk, hogy immár hagyománnyá váló
kezdeményezésünkhöz évrõl évre többen
csatlakoznak! Ezúton is köszönjük az
önkormányzatok és a Nemzeti Park Igaz-
gatóság támogatását.
Sajnos a november végi túra betegség
miatt halasztást szenvedett, a hagyomá-
nyos évbúcsúztató kirándulás azonban
nem maradhat el. Részletek idõben a
Képújságban, illetve a 30/4910074-es
telefonszámon!                  

Vókó László

Fotó: Herceg

Fotó: Vókó

Évfordulók jegyében 
- Emlékezések Révfülöp nagyjaira -
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Folytatás az 1. oldalról...

A bizonytalanság és megbízhatat-
lanság vált uralkodóvá az élet szinte min-
den területén, már pedig ezek a tenden-
ciák kizárják a normál körülmények
kialakulását és a gazdasági fejlõdés
fokozatosságát.  

Van-e pozitív kivétel? Valószínûleg
igen, de csak ritkán és véletlenszerûen,
nem pedig evidens módon, természete-
sen jönnek létre és valósulhatnak meg a
jobbra való emberi törekvések elgondo-
lásai, tervei. 

Megváltozhat-e ez a meglehetõsen
pesszimista helyzetkép? A 2010. év a par-
lamenti és az önkormányzati választások
éve, minden bizonnyal rendkívüli vál-
tozásokat fog eredményezni. Azt remélik
sokan, hogy két elvesztegetett évtized
után olyan ciklus következik, amelyben a
tisztességes munka lehetõsége és meg-
becsülése, valamint a korrupciómentes
vezetés és hatékony gazdaságpolitika
igénye fokozódik, s ezzel párhuzamosan
hátérbe szorulnak az alkalmatlan
vezetõk, a megélhetési politikusok, s
mindazok, akik bizonyíthatóan közreját-
szottak a problémákkal teli helyzet
kialakulásában. A tiszta, átlátható
helyzet és körülmények megteremtése
elengedhetetlen és már önmagában is
megnyugvást és nagyobb biztonságot
jelenthet az országban, és garanciát
nyújthat a folyamatos gazdasági fejlõdés
elindulásához.      

Az elõzõ gondolatok és eszmefuttatás
már sokszor és sok helyen elhangozhat-
tak, de joggal merül fel a kérdés, hogy a
polgárok konkrétan hol, mit tegyenek,
illetve mit tehetnek a közös és saját cél-
kitûzéseik megvalósítása érdekében.
Gyakori válasz erre, hogy semmit….. el
sem megyek szavazni, szavazok, de nincs
értelme, mind egyforma, független
vagyok, ...nem szavazok senkire, stb.
Ezzel kapcsolatosan, úgy gondolom,
hogy az „öntudatos polgár” titulus csak
azt illeti meg, akinek van véleménye az
õt körülvevõ dolgokról, ezt meri vállalni,
adott esetben kinyilvánítani és
választáskor szabad akarata szerint
szavazni. 

Szerencsére a többség ilyen. Nem min-
degy azonban, hogy ki hol lakik,  mert a
helyi közéletben tevékenykedni  - elvileg
- a kisebb közösségekben hatéko-nyab-
ban lehet, mint nagyobb helyeken. Ez azt
is jelenti, hogy a demokratikus jogok job-
ban érvényesülhetnek és a helyi ügyek

közösségi ellenõrzése is jobban meg-
valósítható. A kisebb településeken ezért
hamar kiderül, hogy ki milyen is
valójában. 

Ebbõl az következhetne, hogy olyan
településen például, mint Révfülöp
nagyközség, - amely elismerten kiváló
adottságokkal is rendelkezik -, átlagon
felüli körülményeket és életminõséget
lehetne teremteni az itt élõ polgárok,
üdülõtulajdonosok és az ide látogató
vendégek számára. Ez részben és
idõnként így is van, erre büszkék
lehetünk, de a jogos dicséret sem homá-
lyosíthatja el az elkövetett hibákat és az
elszalasztott lehetõségeket.   

Öt hónap múlva új parlamenti ciklus,
tíz hónap múlva pedig új önkormányzati
ciklus következik. A hátralévõ idõszakot
ajánlatos lenne jól kihasználni és
felkészülni a változásokra, amelyek
Révfülöpöt érinthetik. Az elõzõ és a
jelen választási idõszak eseményeibõl
egyértelmûen következik, hogy 2010.
évtõl konzervatív kormányzás fog meg-
valósulni, tehát érdemes kezdeményezni
vezetõ politikusaik Révfülöpi fórumát és
terveik megismerését.

Önkormányzati választási szempont-
ból ajánlatos lenne, ha a jelenlegi
képviselõk írásos beszámolót
készítenének saját, jelen ciklusban
végzett tevékenységükrõl, eredetileg
kitûzött programjuk teljesítésérõl és
további elképzeléseikrõl, s ezt publikál-
nák a Révfülöpi Képekben. A
Polgármester úr tevékenysége megle-
hetõsen közismert, ennek ellenére
hasonló, átfogó beszámoló és
önértékelés elkészítése és megjelen-
tetése rendkívül hasznos lehet a
révfülöpiek tájékoztatása céljából.

A beszámolókból jó lenne megismerni
azokat a jelen ciklusban tervezett, vagy
új és még megvalósítható, vagy elindí-
tandó és a következõ ciklusra áthúzódó
beruházásokat, fejlesztési terveket.
Figyelemmel a Semsey major haszno-
sítására, és a Miniszterelnöki Hivatal
kikötõ és üdülõkomplexumának az
aktuális révfülöpi fejlesztésekbe való
harmonikus bekapcsolási lehetõségeire
is.

Jövõre a változó körülmények min-
denkivel szemben magasabb követel-
ményeket fognak támasztani. Növelni
kell az Önkormányzat saját gazdasági
szervezõ tevékenységét, mert egyre nyil-

vánvalóbb, hogy az Állam szerepvállalása
már nem elegendõ a kívánatos színvonal
biztosításához. 

Elengedhetetlen lesz az Önkormány-
zat mûködésében az ésszerû és takarékos
gazdálkodás mellett növelni a saját
tevékenységébõl eredõ bevételi forrá-
sokat. 

Törekedni kell arra, hogy a szakértõi,
tervezési, kivitelezési munkálatokat
révfülöpi vállalkozók, szakemberek
végezzék, továbbá, hogy a révfülöpi
munkahelyeken lehetõség szerint helybe-
liek dolgozzanak. Emelni lesz célszerû a
közmunkák volumenét, továbbá az ön-
kormányzati önként vállalt feladatok
saját megoldásának és a társadalmi,
önzetlen szakértõ tevékenységnek résza-
rányát.     

Révfülöpöt múltja, helyzete, szerepe
és lehetõségei arra kötelezik, hogy a
2010-ben kezdõdõ választási ciklusban a
révfülöpiek közremûködésének fokozá-
sával, szellemi és anyagi erõforrásai jobb
kihasználásával, nagy és komoly célokat
kitûzve, hatékony, eredményes település-
fejlesztést folytasson, s mint nagyközség
magasabb fejlõdési fokozatot érjen el.

Kiss Zoltán

Emlékeztetõ
Révfülöp, Aranyhíd utca: közlekedési-
leg és minõségileg elfogadhatatlan bel-
területi út. Állandó, tényleges baleseti
forrást jelentõ, az útra belógó vil-
lanyoszlopokkal, az utat még jobban
lekeskenyítõ kerítéssel, légkábelek
tömegével, elhanyagolt, nem hasznosí-
tott önkormányzati telekkel, rajta
áthúzódó rossz állapotú földúttal. 
A húsz egynéhány lakóingatlan tulaj-
donosa két évtizede sérelmezi az
Aranyhíd utcai állapotokat. Az ígé-
retek ellenére a megoldás még mindig
várat magára, ezért tisztelettel kérjük a
Képviselõ-testületet, hogy a 2010. évi
költségvetésben szíveskedjenek az
Aranyhíd utca rendezéséhez a költ-
ségeket betervezni, és - a Polgármester
úr ígéretének megfelelõen - az önkor-
mányzati ciklus végéig a szükséges
munkálatokat elvégeztetni. 

Tisztelettel: 
Aranyhíd utca polgárai
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Atyai jó barátom Fonay Tibor, Zala
megye egykori tanfelügyelõje, állami
díjas pedagógiai közíró még halála elõtt
egy tartalmas disputa közben kérdezte:
„Barátom! - Te néhány évig elöljáró
voltál Zalakaroson, vajon milyen
ismereteid vannak az egykori névtelen
kis falu, névtelen néptanítójáról:
Huszár Gyõzõrõl?” 

Pironkodva ugyan, de jeleztem, hogy a
név számomra ismeretlen. Majd így
folytatta: „Bele lehet-e nyugodni, hogy
csak úgy a szemünk elõtt, tõlünk szinte
karnyújtásnyira vesszen, pedig „lám-
pásként”, példaként, értékként kellene
bemutatnunk az utódoknak? Arra kért,
hogy hívjam fel Zalakaros - akkor még
nagyközség - polgárainak és Zala megye
helytörténészeinek szíves figyelmét e
kivételes néptanítóra és buzdítsam õket
kivételes munkáságának megismerésére.
A 2000-ben kiadott Zalakaros monográ-
fia „Adattár” címet viselõ fejezete -
egyébként más vonatkozásban is igen
szelektív módon - csupán a néptanító
nevét említi, munkásságáról nem tesz
említést, pedig példamutatóan értékes
és termékeny volt az életútja.

Az akkor még sárba süppedt kis zalai
faluban l918-1940-ig volt és maradt
egyszerû néptanító. Tanítói állomáshe-
lyei: Divényoroszi, Kisnána, Csorna,
Nagyrada. Hogy zseni-e? És mennyi-
ben? Ítélje meg az olvasó és az értékeket
oly hamar temetõ kései utókor. 

1881. január 10-én született Nagy-
szombatban. Meghalt l956. február 18-
án Zalakaroson. A nagyszombati Simor
árvaházban nevelkedett. Apja cipész és
csizmadia. Szülei korán elhaltak. Az
elsõ négy gimnáziumot Nagyszombaton
végezte. Tanító oklevelet az esztergomi
tanítóképzõben szerzett 1899-ben.

Bizonyosan tudós ember volt. Nyelv-
ismerete: magyar, szlovák, német, fran-
cia, olasz, latin és görög. Tudományos
munkássága: neveléstan, filozófia, al-
gebra, felsõfokú matematika. Elsõ
nyomtatásban megjelent munkája az
l933-ban kiadott három kötetes, vaskos
neveléstan. Elsõ kötet: Általános
neveléstan, 542 oldal. Második kötet:
Különös neveléstan, 542 oldal. Harma-
dik kötet: Tanítástan a népiskolák és
tanítóképzõ intézetek számára, 312
oldal. A kötetek a szerzõ kiadásában és

költségén jelentek meg Budapesten, a
Korda Kiadó bizományában.

Az l940-es években már nyomtatásban
könyvpiacon van hét kötetes Bölcselete,
összesen 1658 oldalal. (Bölcselet I.
Kötet: Logika 334 oldal, II. Kötet:
Megismeréstan 247 oldal, III. Kötet:
Metafizika 216 oldal, IV. Kötet: Különös
metafizika, természetbölcselet, koz-
mológia 220 oldal, V. Kötet: Lélektan
252 oldal, VI. Kötet: Teodicea 91 oldal,
VII. Kötet: Erkölcsbölcselet 292 oldal.)
Kiadója ugyancsak a Korda, mint
bizományos. Megjelent munkáiba -
nemcsak szellemi energiáit, izmos stúdi-
umait, hallatlan munkabírását álmodja
bele, de anyagi erejét, a szûkös tanítói
fizetés sokszor utolsó fillérjét is.  

1940-ben, nyugdíjazása után látogatta
meg Fonay Tibort kõvágóörsi
otthonában, és néhány napig vendége
volt. „Beszélgettünk, azaz inkább Õ
beszélt, s én hallgattam. Pedig alapjában
kevés beszédû volt. Írásban egészen
más.” - eleveníti fel emlékeit Fonay
Tibor, majd hozzáteszi, utána kaptam
Tõle egy terjedelmes levelet, ebbõl
idézek. „Felsõbb mennyiségtanom elsõ
kötete: Differenciálszámítás a kétvál-
tozós függvényeknél/600 oldal/; II.
kötet: Differenciálszámítás a három és
többváltozós függvényeknél; III. kötet:
Integrálszámítás. Most a felsõbb meny-
nyiségtan IV. kötetén dolgozom, az ún.
Differenciálegyenleteken. Jobban mond-
va ez a kötet is készen van, csupán a
jegyzetek rendbe szedése és a lemásolás
van még hátra. Sajnos, hogy a másolás-
ban senki sincs segítségemre…. a
munka, a szakadatlan munka az, amely
megédesíti az életet, és kívánatossá teszi
a hosszú életet. Jó társaságban vagyok,
bár testileg csak magam vagyok a
szobában. A szellemóriások a professzo-
raim… Mivel foglalkozom most?”- írja
Fonaynak… „mint már mondottam a
felsõbb mennyiségtan negyedik kötetét
másolom és hozom rendbe a jegy-
zeteket. Ezután rögtön megkezdem írni
az analitikai síkmértant két kötetben. 

Ha ezzel végeztem, körülbelül 5-6 év
alatt, akkor hozzáfogok az egyes
nevezetesebb görbékhez, s ezeket 80-
100 oldalas kisebb könyvekben akarom
kiadni. Ilyen görbék az egyes trigonome-
triai görbék, a logaritmusi görbe, a

csavarvonalak, szívvonal stb. Mindez
körbeül még 30 évet vesz igénybe. Tehát
észreveheted, hogy én még soká akarok
élni, a nyugdíjalapot ki akarom böjtölni.
Nagyon természetes, hogy ez csak vágy
az én részemrõl, mert életem határát
nem én szabom meg, hanem az, akit mi
Istennek nevezünk… mindenesetre dum
spirio, spero, a tollat nem dobom el…”

Mindezt írja 1940-ben. Még 16 évet
élt, és dolgozott magát nem kímélve,
ûzve-hajtva, egyre nehezebb külsõ
körülmények között. Háborús évek, s az
azokat követõ megszorítások. Anyagi
nehézségek tömkelege. Világnézeti kor-
látok. Egyetemi tanár lehetett volna? -
Maradt egyszerû néptanító.

Dr. Pfeifer János professzor, a
Katolikus Hittudományi Akadémia
egykori rektora, Zalakaros szülötte
1981-ben elhunyt. Kívánsága szerint
szülõfalujában -temetésén maga Lékai
László és késõbbi utódja, Paskai László
bíboros-hercegprímások vettek részt; a
helyi tanácsot én képviseltem; szülei
mellé temették. Azok mellé a szülõk
mellé, akik élete utolsó évtizedeiben
Huszár Gyõzõt gondozták, akiknél
lakott. 

„Azt szoktam mondani a katedrán
hallgatóimnak - írja Pfeifer János Fonay
Tiborhoz írott levelében - két igazi
zsenivel találkoztam életemben, az egyik
Huszár Gyõzõ volt. Õ volt egykori
tanítóm és jótevõm. Aki elindított
hivatásom útján… Az Õ sorsa is az
agyonhallgatás magyar bûne lett, pedig
egyetemi katedrán lett volna a helye…”

Fonay Tibor végakaratát teljesítve
Huszár Gyõzõ életének és munkásságá-
nak rövid, vázlatos bemutatásával fel
szeretném hívni az utódok figyelmét egy
nagyszerû, egykori néptanító életére és
munkáságára, a két néptanító önzetlen
barátságára. Az életmû feldolgozása
még hátra van. Dr. Pfeifer János a már
említett Fonayhoz irt levelében arról ír
„… nekem is szándékom van a kéziratait
valahol illetékes helyen deponálni az
utókor számára…”. A kutatás számára
ez fogódzót jelenthet. Addig is egy
intézmény vagy utca elnevezése Huszár
Gyõzõrõl méltó fõhajtás lenne a
zalakarosi polgárság részérõl egykori
néptanítójuk emléke és tudományos
munkássága elõtt.      Dr. Mihovics István

Néptanítók - Fonay Tibor emlékére



Olimpiatörténeti 
vetélkedõ Tapolcán

Október 15-én rendezték meg Tapol-
cán a Tamási Áron Mûvelõdési Központ-
ban a Tapolcai Általános Iskola által
szervezett Olimpiatörténeti vetélkedõt.
A versenyen, melynek fõvédnöke volt
többek közt Aján Tamás, a Magyar
Olimpiai Akadémia elnöke is, a kistérség
iskoláiból 14 csapat indult 80 versenyzõv-
el.

A felkészülést segítette Nádori László
professzor egy színes olimpiatörténeti
elõadással. A gyerekek egyéniben és csa-
patban is megküzdöttek egymással.

Iskolánk csapatban 2. helyezést ért el,
egyéniben Papp Dóra 7. osztályos tanuló
elsõ lett.

A csapat tagjai: Antal Vanda Rebeka 8.
osztályos, Dobai Dominika, Nagy Bog-
lárka, Papp Dóra, Szepesvári Alexandra
7., osztályos tanulók voltak.

Az oklevél mellett értékes könyvjuta-
lomban részesültek, melyeket november
7-én, ünnepélyes díjkiosztón vehettek át
Tapolcán.

Felkészítõ tanár: Miklósné Szabó
Erzsébet

Almaszüret
Balatonrendesen

Bódis Lajos nagyszülõ és családja
meghívta a révfülöpi Általános Iskola
tanulóit almaszüretre. Ezzel a lehetõ-
séggel örömmel éltek a 7-8. osztályos

fiúk, akiket Hajdu János és az Ábrahám-
hegyi Önkormányzat kisbusza szállított
át Balatonrendesre Pálné Rácz Rita
tanár néni kíséretével.

A november 3-i kedden már elég hûvös
volt, de a szorgalmas kezek még ha fáz-
tak is, szaporán szedték a sok szép
mosolygós, piros gyümölcsöt. Az alma-
kordonok között a 24 fiú a bendõjükön
kívül még 11 ládát, és négy zsákot is
megtöltöttek almával. Az iskolában azóta
is mindenki számára biztosítva van a
lehetõség a mindennapi almafogyasztás-
ra.

Mi komolyan vesszük a közmondást,
mely szerint: „Minden nap egy alma az
orvost távol tartja!” 

November közepén Balogh Károly,
révfülöpi nagyszülõ is felajánlotta a
kertjében termett almáját, amivel szintén
minden nap megkínáljuk a gyermekeket.

Ezúton köszönjük meg Bódis
Lajosnak, valamint Balogh Károly bácsi-
nak az önzetlen felajánlást, a sok-sok
gyümölcsöt a gyermekek részére. Ezzel is
hozzájárultak, hogy ebben a betegeskedõ
idõszakban pótoljuk szervezetünk szá-
mára az amúgy nélkülözhetetlen vita-
minokat.

Pálné Rácz Rita

Elsõsegélynyújtó elõadás

A 7. és 8. osztályos tanulóknak
Kelemen Helga mentõtiszt tartott gya-
korlati oktatást a bõr és a mozgásszervek
elsõsegélyérõl biológia órán.

Bemutatta, hogyan kell ellátni a vágott,

égett, fagyott sérüléseket, majd ezeket a
gyerekek is gyakorolhatták. Modelleken
ismerkedtek meg a különbözõ sebekkel,
azok jellemzõivel, ellátásuk módjával.
Néhányan már nagyon ügyesen kötözték
be társuk kezét, fedõ- és nyomókötéssel,
mutatták be a stabil oldalfekvést, és a
mesterséges légzést.

A 6. osztályosoknak egészségtan órán
Mauer Tamásné egészségfejlesztõ tartott
elõadást a leggyakrabban elõforduló
gyermekbalesetekrõl. Megtanulták,
hogyan kell orvost és mentõt hívni. Az
egyes baleseteknél, sérüléseknél
megbeszélték azt is, mit tud egy hasonló
korú gyerek segíteni anélkül, hogy önma-
ga testi épségét veszélyeztetné.

Eitnerné Rózsa Ágnes

Bárdos Kupa 

A Tapolcán megrendezésre kerülõ
leány kézilabdatornán a III. és IV. kor-
csoportos csapataink remek eredménye-
ket értek el.

A hat csapatos III. korcsoportos
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Töklámpás készítõ
verseny

Iskolai események

Az õszi szünet után került sor az immár
hagyományosnak tekinthetõ „Töklám-
pás” készítõ versenyre.

A sok szép és ötletes töklámpás napokig
díszítette az iskola auláját, amit még a hoz-
zánk átlátogató kis óvodások is megcsodál-
hattak. A közel 30 elkészített tök közül a
gyerekek és pedagógusok titkos szavazással
dönthették el a végleges sorrendet.

A diákönkormányzat által meghirde-
tett versenyen elsõ helyezést ért el Piros
Sándor 5. osztályos tanuló, második Jan-
zsó Patrik, 3. osztályos, harmadik helye-
zett pedig Szabó Friderika, 4. osztályos
tanuló lett, akik a december 4-i Mikulás
ünnepélyen vehették át oklevelüket.

Pálné Rácz RitaFotó: Iskola

Fotó: Iskola



küzdelmekben leányaink (Horváth
Fanni, Péringer Martina, Pálmai Diána,
Siffer Klaudia, Szilágyi Patrícia, Horváth
Petra, Koncz Brigitta, Koncz Ramóna,
Kondor Klaudia, Veress Virág, Hajba
Mirjam) 2 gyõzelemmel és 1 vereséggel a
harmadik helyezést érték el.

A IV. korcsoportosaink (Szepesvári
Alexandra, Antal Vanda, Molnár Lúcia,
Takó Tünde, Meleg Bettina, Papp Dóra,
Dobai Dominika, Kiss Ágnes, Molnár
Nikolett, Sárvári Barbara, Orbán Laura,
Nagy Boglárka) az 5 csapatos versenyen
második helyezést értek el 2 gyõzelem 1
vereség és 1 döntetlen eredménnyel. A
torna legjobb kapusa Szepesvári
Alexandra lett

Felkészítõ tanár: Németh László

Virtuális kirándulás

Vókó László a Gázló- Természet és
Környezetvédõ egyesület szervezésében
„virtuális kirándulásra” vitte az iskola
felsõ tagozatosait a Káli-medencébe.

A sok szép fénykép a tájról, a benne
található élõhelyekrõl, párosult egy
környezettudatra és természetvédõ élet-
módra felhívó elõadással.

Az érdekfeszítõ és sok információt tar-
talmazó percek végén a 8 csapatból álló
felsõ tagozat egy kis szellemi vetélkedõn
vett részt. Vókó László elnök Úr öröm-
mel nyugtázta azt a tényt, hogy elõadásá-
nak információit a gyerekek megértették
és ezáltal mind a 8 csapat nagyon szép
eredményt ért el. A helyezésekért kapott
szép és értékes könyvek az iskola
könyvtárát gyarapítják.

Németh László

Pályaválasztás

A pályaválasztás igen nehéz feladat a
mai világban, fõleg egy 13-14 éves diák
számára. - Mi leszek ha nagy leszek? - a
leginkább feltett kérdés a továbbtanulási
papírok beadása elõtt.

Ezen gondok enyhítésére kíván tevõ-
legesen segítséget nyújtani a Révfülöpi
Általános Iskola. Technika órák kereté-
ben elsõsorban a 8. osztályosok, de alkal-
manként a 7. osztályos tanulók is részt
vehetnek olyan tanulmányi órákon, ahol
a különbözõ szakmákkal ismerkedhetnek
meg „üzemlátogatás” jelleggel.

Legutóbb Kõvágóörsre, a Szõke és
Társa Fa és Építõanyag Kereskedésbe
látogattunk el. A diákok betekintést
nyerhettek a tüzépen végzett munkába.
Pálmai Zsolt, 7. osztályos tanuló téglát
rendelt, figyelembe véve a teherautó
teherbírását. Mezei Gábor kiszámolta az
áru nettó és bruttó árát. Cséri Zoltán
rögtön munkához látott a cement pako-
lásánál. A legizgalmasabb a targoncával
való ismerkedés volt, mely után a fiúk
többsége természetesen targoncavezetõ
szeretne lenni.

A finom Capuccinot és péksüteményt
sem felejtjük el, mellyel a tüzép vezetõje
kínált meg mindannyiunkat.

Cséplõ Lajos, a Csépcsõ Kft. Révfülöp
üzletében tartott épületgépészeti okta-
tást. Nemcsak a víz- gáz-, fûtéstechnika-,
klímaberendezésekrõl beszélt, hanem
érdekes feladatokkal is igyekezett a szak-
mát bemutatni. A megújuló energiafor-
rások használatának fontosságára is ki-
tért. A 8. osztályosok az elhangzottakkal
kapcsolatos kérdésekre ügyesen válaszol-
tak. Cséplõné Csekõ Éva ajándék sapká-

val és csokoládéval lepte meg a tanu-
lókat.

Ezúton köszönjük mindkét vállalkozó-
nak a szívélyes vendéglátást, a tartalmas
elõadásokat.

Pálné Rácz Rita tanár

Katalin-bál

November 21-én tartotta a Révfülöpi
Általános Iskoláért Alapítvány és az
Iskolaszék hagyományos Katalin-báli ren-
dezvényét.

Bár most sem voltunk annyian, ahányan
szerettünk volna, de akik itt voltunk,
kellemes estét tölthettünk el egymás tár-
saságában.

A mókás vetélkedõk, a hangulatos
beszélgetések, a tombolasorsolás és a
kellemes zene az idén is emlékezetessé tet-
ték a résztvevõknek a mulatságot.
Köszönetünket szeretnénk mindazoknak
kifejezni, akik jelenlétükkel, ill. a báli
belépõk megvásárlásával hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez. 

Külön köszönetünket fejezzük ki azon
Önkormányzatok, vállalkozók, ill. magán-
személyek felé, akik tombolatárggyal támo-
gatták e jótékonysági estet.

A Révfülöpi Általános Iskoláért Alapítvány
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Eredményes
grundbirkózók

November 28-án iskolánk 3-4. osztá-
lyos fiútanulói részt vettek az elsõ alka-
lommal megrendezett „Tapolcai Judo és
Grundbirkózó Bajnokságon.”

Az ország minden részérõl érkezõ
judosok és birkózók nagy küzdelmet vív-
tak. A grundbirkózók csapatversenyében
iskolánk csapata a II. helyezést érte el.

A csapat tagjai: Bereczki Ákos, Samu
László, Dalmai Dániel, Kiss Richárd,
Kardos Bence, Kirnbauer Tamás.

Felkészítõ tanár: 
Eitner József

Iskolai események

Fotó: Iskola

Fotó: Iskola
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Rövidesen ránk köszönt a tél és elérkezik
az összezúzott jégszilánkok csilingelésé-
nek ideje.

A nyugalom és a háborítatlanság ebben
az idõszakban is csak látszólagos. Eleven,
nyüzsgõ madársereg vette birtokába a
tavat, a Ramsari terület megmutatja igazi
arcát. A part menti nádasokban most
többnyire nem a nyáron itt fészkelõ nádi
énekesmadarak szöszölnek, hanem elsõ-
sorban cinegecsapatok és a közéjük ve-
gyült néhány áttelelõ erdei madárfaj. Éle-
lem után kutatva vizsgálják végig szálan-
ként a nádasokat. Közben finom, szipogó
hangon tartják egymással a kapcsolatot.
Szinte kimeríthetetlen táplálékforrás ez
számukra. A különbözõ ízeltlábúak, ro-
varok, pókok áttelelõ formái a nádszálak
belsejében, az összeszáradó avas levelek
fonákán vagy a levél és a nádszál talál-
kozásánál várják a tavaszi felmelegedést -
már amennyiben megérik. Ebbe nem csak
a madarak szólnak bele, hanem az ember
is. A jég beálltával beköszönt a nádvágás
ideje. 

Fontos bevételi forrás volt ez korábban
is az itt élõ emberek számára, nap-
jainkban is így van. Mint minden emberi
tevékenység, az idõk során ez is átalakult.
Megváltozott a célja, megváltoztak a nád-
vágási módszerek. Egy azonban mégsem
változott: az ott élõ növény és állatfajokra
gyakorolt hatása. Télire a nád visszavonja
értékes építõelemeit a nádszálból, a téli
avas nád szinte csak cellulóz, ez azonban
semmit sem csökkent ökológiai értékén.
A nádvágás minden idõben gyökeresen
megváltoztatja az élõhelyet. A learatott
nád eltávolítása nem csupán szerves anyag
kivonását jelenti, hanem idõszakosan egy
élõhely fontos szerkezetét, térbeliségét
szûntetjük meg. Olyan ez, mintha tarra
vágnánk az erdõt, azzal a különbséggel,
hogy a megújulás itt évrõl évre bekövet-
kezik. A nádas az aratott területeken
többnyire megerõsödik, szálai sûrûbbé
válnak, gazdasági hasznosításra alkal-
masabb, mint az avas foltok. Mégis mi az,
ami változik, ami nem ismétlõdik ilyen
rövid idõn belül, mi az oka annak, hogy a
nádvágást évrõl évre tervezni, kiszámít-
hatóvá kell tenni. 

Talán elfogadták már a Kedves Olvasók,
hogy a Balaton vonatkozásában inkább a

tó szemüvegét helyezem fel, ez tapaszta-
latom szerint az emberi szem idõbeni
rövidlátását hosszú idõre korrigálja. A nád
aratása során a föld ill. a vízszint feletti
területrõl teljesen eltávolítjuk a nádat a
nádasból, mindazzal együtt, ami a felszí-
nen élõhellyé teszi. Az sem mindegy, hogy
vágják vagy égetik a nádast. A vágás során
csak összehordják a nádszálakat a parton,
ahol az elsõ tavaszi felmelegedés során a
telelõ rovarok egy részének van esélye a
kirepülésre. Az égetés azonban a felszínen
mindent elpusztít. Sokan és sokat vitat-
koztak a két módszer ütköztetésérõl, egy
azonban tagadhatatlan: az égetés után az
élõhely regenerációja sokkal lassúbb.
Látszólag megerõsödik a nádas, azonban
a nádast alkotó növény és állatfajok
megújulása, visszatelepülése hosszabb
idõt vesz igénybe. Jól jelzik ezt a nádasban
fészkelõ énekesmadarak, az aratott terü-
leteken szinte biztosan kimarad a tavaszi
elsõ költésük. Ezt pótolni nem tudják,
annyit tehetnek, hogy várnak a nádas
megerõsödésére, struktúrájának kedvezõ
alakulására. Közben azonban sok-sok idõt
veszítenek. A nád nem éri el azt a magas-
ságot és sûrûséget, ami a biztonságos
fészkelés lehetõségeit megteremtheti.
Hasonlít ez ahhoz, mint amikor a ház
lakói messzi útra indulnak, körbejárják a
világot és hónapok után hazaérkezvén
nem találnak mást kis portájukon, mint a
lerombolt házuk újra rakott, csupasz
falait. A falakat már emelik, de ezek
sehogy sem hasonlítanak a régihez, épül
az új ház, de lehet, hogy semmi sem olyan,
mint a jól megszokott, a lakók kialakult
igényeihez igazított régi. Beköltözésrõl
szó sem lehet. Tudom, hogy sántít egy
kissé a történet, de a nádi énekesmadarak
ezeket a tüneteket mutatják. A nádasokat
nem elsõsorban az ott élõ madarakért
védjük, õk a számukra alkalmas élõhe-
lyeket megtalálják és elfoglalják. Tollas
barátaink eltérõ igényeik miatt meg-
bízhatóan jelzik élõhelyük mindenkori
állapotát, a mi dolgunk annyi, hogy meg-
tanuljuk jelzésrendszerüket és ennek fel-
használásával próbáljuk a mi igényeinket
is az övékéhez igazítani. A levágott náda-
sok felnövekedésével nem ugyanaz az
élõhely jön létre. Azok a fajok képesek itt
megtelepedni, amelyek tûrik az élõhelyük
bolygatását, alkalmazkodóképesek, vagy
másik oldalról megközelítve, kevésbé
igényesek. A nádirigók alkotják szinte
kizárólagosan ezt az egy madárfajból álló
csoportot. Miért nem jó a felnövekvõ,
friss, erõs nádas a többieknek? Azért,
mert õk igényesebbek az élõhelyükkel
szemben. Fészkük elrejtéséhez szükségük
van az avas nádra, az ott megbúvó gazdag
táplálékra. Ez azt is jelenti, hogy a külön-

bözõ madárfajok, különbözõ korú avas
nádasokban találják meg életfeltételeiket.
Tovább is fokozhatjuk, mert mindezen túl
az avas nádas kiterjedése is befolyásolja a
megtelepedett fajok sokszínûségét. A nádi
tücsökmadár legalább 2-3 éves, több hek-
táros nádas foltokat igényel. Csak hab a
tortán, hogy pl. a barkóscinege a csendes
öblök keskenylevelû gyékénnyel szegélye-
zett nyílt vízhez közeli szakaszain fészkel.
Lehetséges, hogy ezt a bonyolult igény-
sokaságot közös nevezõre hozzuk a nád-
vágókéval? Igen, lehetséges, csupán a ren-
delkezésünkre álló ismeretek alapján terv-
szerûen kell kialakítani a Balaton nádasai-
ban a nádvágási munkálatok rendjét.
Hosszú távra tervezünk, mégis fontosak az
adott pillanat kívánságai is. Az elmúlt év
hozta számunkra az egyik szívet melen-
getõ eredményt. A Szigligeti-félsziget ke-
leti oldalán 2008-ban jött létre az elsõ
nagy kócsag telep a Balatonon. Ez a faj a
8-16 év közötti avas nádasokban képes
megtelepedni. Az avas nád ebben a kor-
ban éri el azt a szerkezeti minõséget, ami
alkalmassá teszi a gémfészkek megtar-
tására. Ez az oka annak, hogy a Balatonon
nagyon kevés számú ilyen terület van, de
mégiscsak akad. Ehhez az adott terület
majd egy évtizedes kíméletére volt szük-
ség. Mindez úgy ment végbe, hogy nem
sérültek a nádvágók érdekei sem. A
Tihanyi-félsziget nyugati oldalán húzódó
Bózsai-öböl is ilyen szentély jellegû, foko-
zottan védett nádas. Itt az elmúlt évek
során elõször figyelhettünk meg fiókáit
vezetõ nyári ludakat. Ennek a fajnak is
hasonlóak az igényei a nagy kócsagéhoz.
Szerencsére azonban a legtöbb nádhoz
kötõdõ madárfaj sokkal kevesebbel is
beéri. Ha meghagyjuk a 100 m-nél széle-
sebb keskeny, part menti nádasok nyílt víz
felõli 20-30 m-es sávját, akkor szinte biz-
tosan megmentettük a nádirigók és a cser-
regõ nádiposzáták által fémjelzett élõhe-
lyeket, telelõterületükrõl visszatérve meg-
találják kedvelt nádasaikat. A nagyobb
öblökben vetésforgó szerûen vágásforgót
alakítunk ki, hogy mindig legyen lehetõség
ipari hasznosításra alkalmas nád vágására
és minden évben legyen nagy kiterjedésû,
legalább 4 éves avas nádas is a területen.
Ember tervez, Isten végez, tartja a köz-
mondás és ez napjainkban a szárazodás
idõszakában is fokozottan érvényesül. A
vágásforgókat a jégmentes évekhez kell igazí-
tanunk, mert jég nélkül csak a szárazulat fe-
lõli oldalon dolgozhatnak emberek és gépek.

Mindennek megvalósítása eddig is csak
összefogással és kompromisszumok meg-
kötésével volt lehetséges és bízom abban,
hogy ezt követõen is így lesz.

Dr. Nagy Lajos 
természetvédelmi területfelügyelõ BNPI

A téli Balaton - ember és a nádas

Fotó: Herceg
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A Római Katolikus vallás Jézus életének
alig harminc évét, az Újszövetségben
elmondott történetekbõl ismeri. Ez a vilá-
gon a legelterjedtebb könyv, melyet az
Ószövetségi résszel együtt csak egyszerûen
Könyvnek, azaz Bibliának neveznek. 

Négy evangélista szövegébõl, melyek
egymást kiegészítõ viszonyban állnak, kettõ
elbeszéli Jézus születését, õk Máté és
Lukács, utalnak  gyerekkorára, kettõ, Márk
és János pedig már, mint ifjú felnõttet
mutatják be. E  szépséges, nagyon vallásos
emberi etikát bemutató szövegek, telve
képi nyelvre kívánkozó jelenetekkel, már
korán megihlették a mûvészeket, külö-
nösen a festõket, képírókat. Képírót mon-
dok, hiszen  az elmúlt kétezer esztendõ
egyszerû kétkezi munkásai nem tudtak
olvasni, ezért az igazságra éhes szemük
szívesen elkalandozott a csodás jelenete-
ken. Jézus életének kezdete, tehát a Bet-
lehemhez és onnan elvezetõ út, valamint
földi életének vége, elfogatása, kereszt-
halála és feltámadásának csodája a leg-
gyakrabban ábrázolt képpé vált. A törté-
netek szigorú ikonográfiai szabályoknak
engedelmeskednek, úgy a helyszínek, mint
a szereplõk számának tekintetében. Tar-
talmuk pedig a meghatározott kánont tük-
rözi.

Az évszázadok szentképei azonban arról
is szólnak, hogy a zsinatok és a teológiai
viták tisztítótûzében több evangélium is
elégett, de a szövegeikre utaló jelenetek a
képeken máig is megmaradtak. Ezért nem
meglepõ, hogy újabban szentírás korúnak
tartható, meglelt iratokban a képemlékek
megtalálhatók, szövegként.

A karácsony, Jézus születése, különösen
hálás témája a mûvészeknek. Mivel a kép
tárgya adott, a korok mûvészei a stílus
gazdagításával törekedtek az egyre nagy-
szerûbb templombelsõket képeikkel még
szebbé tenni. Végiggyönyörködve Európa
nagy képgyûjteményeit, néhány érdekes,
mûvészre, korra, vallásososság mélységére
utaló kompozíciós változatra bukkan-
hatunk. 

Jézus és családja  szegények voltak, ezért
jutott csak egy istállócska szülõszobának. A
legkorábbi ábrázolások ezt a szegénységet
híven bemutatják. Giotto freskója, Pádová-
ban a Scrovegni kápolnában a legpuritá-
nabb. Stilizált barlang környezetében, föl-
dön üldögél Szt. József.  A jászol szénáján
feküszik Mária, két tehén és egy birka nézi,
ahogy a kisdedet anyjának átnyújtja egy
személy. Ez a románkori elképzelés, vagy
talán a puszta valóság?

A mûvészetek hallatlan felvirágozása,  a

régi szövegekhez való hozzáférés lehetõsé-
gének hatására gazdagodik a kép. A
Salzburgi mesternek nevezett, anonim fes-
tõ Jézus születése képén már borul tetõ a
jelenet fölét Rajta kismadarak is láthatók,
tehát az éjszaka már elmúlt. A fõ szemé-
lyek a kis Jézuska, Szûz Mária, Szt. József
mellett már megjelenik két, láthatóan  hoz-
záértõ bába is, akik ellátják az újszülöttet.
A bábák személye egy apokrif evangélium
szövegére utal, ami sajnos elveszett. A
képen viszont fennmaradt az utalás, ami
bizonyítja, a négy evangéliumon kívül is
voltak Jézus életérõl szóló írások. Ez a
gótikus mûvészet kora, a katedrálisok
építésének ideje. A reneszánsz elõestéje.

A reneszánsz festõk kezén tovább halad
a képek és szereplõk látványi és környezeti
gazdagodása. Nevek százait kellene fel-
sorolni, így inkább a haladást nézzük. A
romos istálló helyett romos palotába
helyezik a születés helyét. A jászol helyett
drága kelmén fekszik a kisded, a család
hiánytalan és szépen öltözött, megsza-
porodnak az angyalok, úgy a levegõben,
mint a környezetben. Ünneplõ közönség is
tolakodik, a környék kíváncsi pásztorai. A
bravúrosan festett táj, a csodás ég, amelyen
még szikráznak a csillagok, a stílus
gazdagodását jelzi. A mûvész láthatóan
örömét leli a bravúros ábrázolásban.

A megkezdett fejlõdés iránya továbbra is
a gazdagodás. A palota kissé romos
architektúrájában a gazdag ruházatú
szülõk, a puha gyolcsba takart csecsemõ,
háttérbe húzódott pásztorok és az angyalok
helyett a csillagvezette, hódoló, három nap-
keleti bölcs van jelen. Már mindenhol
arany fénylik,  az ajándékok, tömjén és
mirha aranyba foglalva, szolgák, lovak,
felvonulása ünnepi díszbe öltözött úri nép-
pel. Minden nagyon szép.

Innen egy lépés a gyõzelmes Egyház
ikonográfiáját kielégítõ barokk képkom-
pozíció. A szülõszoba, a berendezés
minõsége, az ötvösmûvû tárgyak, a drága
kelmék, angyalok, imádó királyok, -és már
nem a bölcsek- hódolnak. Gyönyörû a táj
hegyekkel, folyókkal, kék éggel, virágokkal.
A barokk világa ez, amikor a festõ kezében
a festés teljes mûvészete benne van. A
legfõbb , Szûz Mária megtartott viruló
szépsége, amit Raffaellónak köszönhetnek
a következõ korok. A képi világ ezután már
veszít bensõségességébõl, de gazdagodik
szépséget kifejezõ készségben. A Bibliára
logikus teológia épült, a mûvészetre a min-
dent ábrázolni tudás dicsfénye borult.A mû-
vészetben szépség válik követendõ igazsággá.

Aztán óriási fordulat. Magyar mûvésznél

találtam, Molnár C. Pál festészetében.  A
karácsony témakör visszatér nála a kezdeti,
igazi újszövetségi, bensõséges szegénység
ábrázoláshoz. A Menekülés Egyiptomba
képén a legfeltûnõbb hasonlósága a góti-
kus mûvészethez. Ez így alakulna a többi
huszadik századi reálista irányzatokban is,
ha,  a modern festészet nem veszítette vol-
na el hitét,  érzelemközpontú ábrázolás-
módját, a mindent kikezdõ logika miatt.
De jött a tudomány, és az igazság haj-
szolása a társadalmi folyamatokban is.

Azonban ezt az utat végig kellett járnia a
karácsony témakör összes kompozíciós
megoldásának, az angyali üdvözletnek, a
Szt. Annával való találkozásnak, a születés-
nek, pásztorok imádásának, napkeleti kirá-
lyok ajándékhozásának, Heródes féle
betlehemi gyermekgyilkosságnak, menekü-
lés Egyiptomba címû kompozícióknak. És
a névadás-körülmetélésnek, a circumcísió-
nak, mely a zsidó közösségbefogadás alap
rítusa. A körülmetélést, ma csíziónak em-
legetik a népkönyvek. Január elseje, ezzel
kezdõdik az év, és a csíziónak nevezett ver-
ses naptárak szövege. Ami mindebben a
csodálatos, az a mûvészetek  lényege. Mert,
ha a megfogalmazás a kor stílusához hû, a
technikai megoldás mûvészi, a képi kör-
nyezet ünnepélyes, a nézõ tudja, hogy mit
lát, és csak egy kicsit is képes a ter-
mészetfelettiségre gondolni, akkor kará-
csonyi ajándékként a leggazdagabbat kap-
ja. A mély mûvészi élményt, a katarzist.
Ami már-már utat mutat a jóság felé.

Ugyan van karácsonykor ennél értéke-
sebb emberi erény?              

Dr. Sáry Gyula

Betlehemi szent éj
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A karácsonyra készülve Csizmazia Sán-
dor plébános urat kerestem meg, hogy
ossza meg velünk gondolatait. A plébáni-
án beszélgettünk az ünnep jelentõségérõl.

Az Advent a megváltó születésére való
várakozás csendes idõszaka. A magunk
körüli csend igénye szinte életünk minden pil-
lanatában zavartatást szenved. A konzum-
világ nagy kihívás e téren, nem beszélve az
ilyenkor szokásos vásárlási lázról és az ehhez
tartozó, a legszemélyesebb szférákba is
beférkõzõ tukmálásról. Hogy lehet, hogy kell
ebben a helyzetben helyesen készülni a kará-
csonyra?

Elõször is tudnunk kell, mit jelent pon-
tosan a karácsony. Karácsony a nagy
remény ünnepe. Ez a remény arra bíztat,
hogy van értelme életünknek. Karácsony-
kor nem csak a tényt ünnepeljük, hogy

Jézus megszületik, hanem az üzenetet is,
hogy a Jó Isten szeret minket. Ez az
Evangelium, melybõl megtudhatjuk töb-
bek között, hogy „Boldogok a szegé-
nyek...” A Megváltó születése szegényes
körül-mények között történt, mely arra az
alázat-ra hívja fel a figyelmünket, hogy
nekünk is alázattal kell elfogadnunk, hogy
Isten nélkül nem tudunk boldogok lenni. A
karácsony várása mindig egy nagyobb
reményre mutató vágyakozás. Ha csupán
egymást ajándékozzuk meg, az csak átme-
neti érzés, nem az igazi boldogság forrása.

Az Adventre a csendes várakozás jellemzõ.
A bensõnkben helyet kell, hogy kapjanak
azok a gondolatok, melyekkel saját személyi-
ségünk töltekezni tud. Megosztaná velünk
néhány gondolatát, amelyet a saját életében
fontosnak tart?

Karácsony egyben a család ünnepe is,
hiszen Jézus is családban született. Ez a
házasságot és a családot méltó rangra
emeli. Gyerekkoromban nagyon szép csalá-
di karácsonyaink voltak Tihanyban. Három
testvéremmel együtt vártuk az ünnepet.
Sokat énekeltünk és szívesen jártunk a haj-
nali szentmisékre. A betlehemes játék is
állandó része volt az adventnek, én is
mindig szerepeltem benne. Plébánosként
igyekszem az révfülöpieknek is segítséget
nyújtani, hogy minél több lehetõséget
találjunk a közös várakozás áhitatában.
Karácsonyig, hétközben, reggel hat órakor

szentmisét tartunk, melyben Szûz Máriát, a
„Hajnali Csillagot” köszöntjük, várva az Úr
Jézust, „Felkelõ Napunkat”, aki születésé-
vel beragyogja életünk egét. A megszüle-
tettet pedig, mint igazi valóságos embert,
testvérünkként szerethetjük. Éreznünk kell
azt is, hogy Istenségébõl fakadóan azokhoz
is eljött, akik nem hisznek benne és azokra
is gondol, akik nem gondolnak rá.

Mivel szeretné leginkább inspirálni híveit a
Plébános úr az elkövetkezõ napokban?

A karácsonyt illendõ tisztelettel, biza-
lommal és kellõ alázattal várjuk. A
várakozás fontos része a türelem, melyet
leginkább az egymásra odafigyelésben
gyakorolhatunk. Türelemmel ki kell várni
mindennek a maga idejét. Például magát
az ünnepet is. A karácsonyt, december hu-
szonöttõl, vízkeresztig tartjuk. Ezt is fontos
tudni. Azt javaslom, hogy várakozás és az
ünnep idõszakában énekeljünk, vagy hall-
gassunk együtt adventi, karácsonyi éneke-
ket, hiszen ennek az idõszaknak ezek a
legszebb pillanatai. Az énekekben elme-
rülve ráhangolódhatunk a karácsony igazi
üzenetére.

Köszönjük!

A beszélgetést követõen néhány fénykép
készült a templomban, majd közösen
elénekeltünk egy adventi éneket. „Üdvö-
zítõnk édesanyja, egeknek megnyílt ka-
puja...” 

Fotó: Török

Nagyon nehéz a karácsonyról írni. Ha õszin-
ték akarunk magunkhoz lenni, akkor a
karácsony nagyrészt a költekezéseknek, a
gagyi ízléstelen csillogásának, a mértékte-
len zabálásoknak, az érzelgõs-közhelyes
megnyilvánulásoknak, a nagy jeleneteknek
és kiborulásoknak, majd a jóllakottságnak
és azt követõ csömörnek az egykedvû lán-
colata. Lelketlen biznisz, kiürülõ formasá-
gok. Ez lenne a kárhozat. 

„Az Ige testté lett, és közöttünk élt.” (Jn.
1, 14) Pedig karácsonykor az Isten meg-
testesülését ünnepeljük, megváltásunk
kezdetét. Isten lehajolt hozzánk, sorskö-
zösséget vállalt velünk, kiszolgáltatta ma-
gát nekünk, amivel egyben magához is
ölelt, hogy létünk ne a semmibe tartó célta-
lan esetlegesség legyen, hanem örök élet.
Ha képtelenek vagyunk felülemelkedni az
egyre romló közízlés földhözragadt vilá-
gán, akkor megfosztjuk magunkat az ün-
neptõl, a valódi emelkedettségtõl. Ne fe-
ledjük, a karácsonyfa elhullajtja leveleit, a
bõséges étel elfogy, a jó illatok elszállnak, a
kapcsolatok legkésõbb a halálban megsza-
kadnak, minden megfakul, értékét veszti.
Hiába minden kicsikart, meghitt pillanat,
egy életen keresztül nem bujkálhatunk a
nekünk feszülõ nagy kérdés elõl: „Csak

ennyi lenne az élet? Kevés élvezet, rossz
vagy jólét, némi bölcsesség és sok-sok ha-
lál?” Jézus az örök, teljes életet, magát adta
nekünk. Vajon a nagy karácsonyi felhajtás
nem épp róla vonja el a figyelmünket, ri-
asztja el a jó szándékú keresõket? János
apostol így ír Jézus születésérõl: „Benne az
élet volt, s az élet volt az emberek világos-
sága. A világosság világít a sötétben, de a
sötétség nem fogta fel.” Van nekünk mer-
szünk felfogni az élet világosságát, vagy
megrekedünk a talmi csillogás mélységes
sötétségében? Nem egyszerû kérdés, de
nem odázhatjuk el. Adventkor Jézus
második eljövetelére, az ítéletre várako-
zunk. Az Istennel való szembesülés, a szín-
rõl színre látás csodálatos és borzongató,
éppen ezért az Advent csendes, befelé for-
duló, imádságos és böjtös készülõdés saját
halálunkra, a világ végére, a nagy megmé-
rettetésre. Ahogyan nõ a külsõ sötétség, és
fogyatkozik az anyagvilág, úgy növekszik
szívünkben a hit fényessége. A karácsonyt
nem várhatjuk, mert a születéssel kezdõdõ
megváltás egyszer s mindenkorra megtör-
tént, azóta örök húsvét van, bárki bármikor
részesülhet hite által belõle. És mi mégis
megünnepeljük Jézus születését. A Szüle-
tés, és az arra való sóvárgás, az örök meg-

térés, az elhagyatottság megszûnésének je-
le lett. Amíg emberi életünk ebben a tér-
idõ dimenzióban mozog, amíg az örök ál-
landóságot és az örökös változást a minket
hordozó természet ciklikusságában éljük
meg, addig az emberiség is ciklikusan, az
idõrõl idõre egymást követõ ünnepeiben
találkozik az örök tér-idõn kívüli Istenség-
gel. Az ünnep az Istennel való harmonikus,
bûnbeesés elõtti állapot felidézése, illetve
az eljövendõ örök élet elõvételezése. Ilyen-
kor nagyvonalúan bánunk a ránk bízott ja-
vakkal, bõkezûen adakozunk, gondjainkat
háttérbe toljuk, elszakadunk e világ nyû-
geitõl, hogy figyelmünket és szívünket a
fenn való felé fordíthassuk. Nagy tévedés-
ben vagyunk, ha az ünnep adta emelkedett
könnyedséget könnyelmûen felszínes csil-
logásra és dõzsölésre használjuk, mert az-
zal elfordulunk Krisztus világosságától, sö-
tétségben maradunk, s nem is tudunk ben-
ne újjászületni. Az Isten megtestesülését, a
világosság e világba jöttét a pogányság
fényünnepéhez, a téli napfordulóhoz azért
igazították keresztény õseink, hogy jelez-
zék, az emberiség vágyakozását nem csak
beteljesítette Jézus, hanem felül is írta,
amikor áttörte az ég addig zártnak hitt ajta-
ját.  Németh Áron Csaba, KÉSz  

Krisztus születését ünnepeljük karácsonykor

Török Péter: Fülöpi találkozások
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Egy külföldi révfülöpi
Révfülöpi üdülõtulajdonosként kiváncsi
voltam arra, hogyan érzi magát nálunk
egy külföldi, ezért megkérdeztem
Manfred Kannacher révfülöpi ingatlan-
tulajdonost, német állampolgárt, milyen
benyomásai voltak az üdülõszezonról. 

Hány éve kötõdik Magyarországhoz és
mióta jár Révfülöpre?

Megközelítõen 30 éve járok Magyar-
oszágra. Eleinte évente egyszer, az utób-
bi években több alkalommal és hosszabb
ideig tartózkodom Magyarországon és
természetesen Révfülöpön. 2002-ben
üdülõ ingatlant vásároltam Révfülöpön
és azóta lényegesen több idõt töltök itt.
Ma már nyugdíjas vagyok és ebben az
évben, a teljes üdülési szezonban, itt vol-
tam.

Mi a véleménye a Balatonról, Révfölöp-
rõl és környezetérõl?

A kérdésre csak azt tudom válaszolni,
hogy önmagáért beszél az, hogy itt vet-
tem házat. Természetesen közrejátszott
az is, hogy a feleségem révén családi
kötõdésem is van Révfülöphöz. A családi
kötõdésen kívül motivált még a település
évrõl évre észrevehetõ, jóirányú fejlõdé-
se, az egyre jobb infrastrukturális kinálat,
és a helybéliek példamutató kulturális
törekvései. A döntést nem bántam meg.

A Balatonnal és a környezettel kapcso-
latban pedig az az érzésem, mintha
sokakban nem tudatosult volna meg az,
hogy milyen természeti csoda mellet
élhetnek. 

Hogyan érzi magát itt nálunk?
Eleinte csak a családhoz, a közvetlen

szomszédokhoz volt kapcsolatom. De ma
már az az érzésem, hogy szélesebb kör-
ben sikerkült kapcsolatokat, sõt barátsá-
gokat, kialakítanom. Kétségtelen, hogy
ez a helybéli kultúrális életnek, infra-
struktúra pozitív fejlõdésének, sokolda-
luságának is köszönhetõ. Itt a könyvtár-
ra, bicikliutakra, üzletekre, vendéglátásra
stb. gondolok.

Mi a véleménye a nagyközségi rendez-
vényekrõl?

Ebben az évben majdnem minden
nagyközségi rendezvényen ott voltam.
Meglátásom az, hogy tartalmilag a nagy-
község rendezvényei rendkívül értékesek.
Egy két változást azonban mégiscsak
kívánnék.

Mégis mire gondol?
Egy példa: a Fülöpkertben a helybéli

Philip Peace együttes játszott. A szünet-
ben többen elhagyták a helyszint, hogy
szomjukat oltsák. Sajnos erre a Fülöp-
kertben nem volt lehetõség, így felkeres-
ték a környékbeli vendéglátókat. Voltak

akik vissza is tértek. Egy majdnem üres
helyiség sem az együttesnek, sem pedig a
szervezõknek nem a remélt sikerélményt
jelentette.

Még egy fájdalmas tapasztalat: rendkí-
vûl jó rendezvények voltak, de sajnos egy-
szerre, egyidõben megrendezve.

Mi a javaslata?
A nagyközségi és egyéb szervezetek

programmjainak jobb összehangolása,
szorosabb, egymást támogató, segítõ
együttmûködése a kivitelezésben.

Hogyan van megelégedve a közrenddel, a
közbiztonsággal?

Ha sok rendõrt látok, az mindig egy
érzést vált ki bennem, egy jobb érzést, a
biztonság érzését. Örülök a közterület-
felügyelõi státusz létrehozásának. Ott
érzem magam otthon és jól, ahol rend és
biztonság van. Örülök és kérem a köz-
területfelügyelõ jelenlétét a jövõben is.
Remélem odafigyelésével csökken a vad-
campingezés, az autógumi égetés, az ille-
gális szemét lerakás, valamint a rendõr-
ség együttmüködésével a gyorshajtás.

Van e még valami, amit el szeretne mon-
dani?

Tekintettel a számos német nyelvû
üdülõtulajdonosra, nem beszélve a ki-
kapcsolódást, szórakozást keresõ vendé-
gekre, több németnyelvû (idegennyelvü)
tájékoztatást szeretnék látni. 

Zsitnyányi István 

Buenos Aires!
Jó levegõ!

Szûkebb környezetünknek itt Révfülöpön
is adott az a nagy kincs, amit úgy hívunk
jó levegõ.

A települést északon közvetlenül a
Fülöp-hegyi erdõ, távolabb a Káli-me-
dence, délen a Balaton határolja. Tehát,
minden feltétele adott annak, hogy aki itt
él, vagy hosszabb-rövidebb idõre ide láto-
gat, jó levegõt szívhasson. Sajnos, alkal-
manként a helyi rendelet adta lehetõ-
séget kihasználjuk és avarégetéssel szeny-
nyezzük a levegõt.

A település egy-egy magasabb pont-
járól jól behatárolható, hogy hol égnek a
tüzek, a füst merre száll, vagy éppen a
légmozgás hiánya miatt beszorul a Fülöp-
hegy alatti lankás katlanba, így aztán
hosszabb ideig biztosított a rossz levegõ.
Ami még borzasztóbb!

Egy-egy késõ õszi gyönyörû napsütéses,
szélcsendes idõben, amikor külön aján-
dék az egyre fogyó ilyen napok száma,
egyszer csak felcsap valahol a sötétbarna
sûrû füst, erõltetve égetjük az átázott
éghetõnek hitt anyagot szombaton és
vasárnap. Sietni kell, mert a visszaindulás
elõtt ideje elvégezni az utolsó kerti mun-
kát, hogy rend legyen a kiskertben.

A vonat és az autó az utassal elment, a
tûz krátere, bûzével együtt itt maradt.

A természet tavasszal újjáéled és az
alig várt elsõ gyönyörû tavaszi napon is
még itt-ott felbûzlik az avarfüst, jelzést
küldve egymásnak, TAVASZ VAN!

Mi is itt vagyunk…
Jó levegõt! Ne szennyezzük!

Dianovics Béla

Tisztelt olvasó!
Amennyiben úgy érzi, közérdeklõdésre
számot tartó mondanivalója, javaslata,
kérdése van írja meg és küldje el
nekünk. Bárkitõl elfogadunk közlésre
alkalmas cikket, abban az esetben is, ha
mondandójával nem mindenben értünk
egyet. Helyi közéleti fórumot kívánunk
ily módon biztosítani a különbözõ
véleményeknek. A beküldött írásokon
tartalmilag nem változtatunk, viszont a
nyelvi, helyesírási hibákat kijavítjuk.
Nem közlünk rasszista, kirekesztõ,
gyûlöletkeltésre alkalmas, a jó ízlést és
az alapvetõ emberi jogokat sértõ, vagy
trágár írásokat. Kéziratot nem õrzünk
meg és nem küldünk vissza.    

Kalmár György szerkesztõ

Fotó: Kannacher
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Talán még a legjobb
szakácsok és kertészek
sem tudják, hogy az
egyik zöldségnövényünk
szerepel a híres Korvin-
kódex egyikében. Per-
sze nem hosszan, csak
kurtán pár mondatban.
Ennek ellenére méltán
lehet büszke erre, hi-

szen a többi zöldség még csak meg sincs
említve eme mûben. Szó szerint ez olvas-
ható: „Kihirdetjük az Úr 1482. évének, Jú-
lius havának 15. napján, hogy az eddig
bütykösrépának nevezett növényt ezentúl
karalábénak híjják Királyunk, Hunyadi
Mátyás parancsolatjára!” Ennek pedig a
története a következõ.

Hunyadi János nándorfehérvári diadalát
mindenki ismeri, hiszen a déli harangozás-
kor erre emlékezik minden ember a keresz-
tény világban. Arra azonban nem nagyon
emlékszik senki, hogy eme világraszóló gyõ-
zelemnek a kivívói közül sokan nem élték
túl az ütközetet. És akik túl is élték, azok
közül sem mind úgy tért haza, mint ahogy
elindult otthonról. Sokan nyomorultan élték
le életüket. Csicsói János uram is ezek közé
tartozott. Rajta azonban külsõleg nem lát-
szott semmi sérülés csak akkor, ha levette
süvegét. A feje búbján ugyanis egy jól
látható horpadás éktelenkedett, amelybe
pont beleillett egy janicsár buzogány feje.
Gondolom, már kitalálták, szegénynek az
elméje sérült meg egy kicsit. Testi ereje
megmaradt, dolgozni is tudott. Egyetlen baj
volt vele, hogy néha török harcosnak vélte a
körülötte lévõ tárgyakat. És miután bátor
katona volt ezeknek a tárgyaknak nem sok
esélyük maradt, hogy a János bátyánkkal
való találkozást épen túléljék. Egyszóval
rapityára tört ilyenkor mindent. Persze
ennek az ütközetnek méltó körítést is adott,
sõt még hangos kiáltásokkal tudatta is
környezetével a fejében lejátszódó küzde-
lem pillanatnyi állását. Miután azonban sem
emberre sem állatra nem támadt soha, így
elnézték neki a károkozást már csak a múlt-
jára való tekintettel is. Dolgozni azonban
nagyon szeretett és tudott is, de sajnos néha
több napi jól végzett munka gyümölcsét
tette tönkre egy-egy ilyen néhány perces

küzdelem alatt. Csicsó környékén már senki
sem mert neki munkát adni, ezért elszegõ-
dött Tardosra a kõbányába. Pár hét eltelté-
vel már õ lett a legjobb kõfejtõ, hiszen a
tömböket lehasító ékeket senki sem tudta
olyan tökéletesen fejbe kólintani, mint õ.
Ennek köszönhetõen, mint a nyulak, úgy
megszaporodtak a formás kõtömbök a bá-
nyaudvarban, amelyek nem akárhová kerül-
tek. Ekkor építették ugyanis a visegrádi vá-
rat, oda szállították ezeket a vörös sziklákat.
Persze itt is elõfordult, hogy egy-egy éket
janicsárnak nézett és görbére püfölte, de itt
a bányában ez nem zavart senkit. Sõt örül-
tek is neki, mert ilyenkor János bátyánk sok-
szor három ember dolgát is elvégezte.
Kiváló munkájára felfigyelt a vár építésze is
és felfogadta a palota kõfaragói közé. Csi-
csói uramat hamar megszerették új állo-
máshelyén, mert ugyan néha kissé heves
volt, de az elfogyhatatlan nándorfehérvári
történeteit szívesen hallgatták nemcsak az
építõk, de az egyszerû bámészkodók is, ki-
váltképp a gyerekek. Csicsói János bátyánk
a munka végeztével sohasem a kocsmában
volt megtalálható, hanem ott, ahol nagy ku-
pacba verõdtek a gyerekek. Ennek a kupac-
nak a közepén pedig mindig õ állt, és ahogy
mesélt, a történeteket csak cifrázta a reá
szegezõdõ szemek csillogása. Nem csoda,
hogy Visegrád környékén egyre több nán-
dorfehérvári hõs tûnt fel, akik fakardjaikkal
kergetik ki éppen a török szultán seregét az
országból. Vasárnaponként a kertészetben
segédkezett, hiszen parasztember volt
hiányzott neki a föld szaga. A szakácsok is
tudták ezt, ezért úr napján a konyhai segé-
dekre nem nagyon számítottak, mert akit
kiküldtek a kertbe az egyhamar nem tért
onnan vissza. 

Történt egyszer, hogy egy ilyen vasárna-
pon Mátyás király a kertészet mellett lova-
golt el. Furcsállotta, hogy az ágyások között
egy falkányi gyerek áll a napon és nagyon
figyelnek valakire. Gondolta közelebbrõl is
megnézi a dolgot, ezért a lovát egy fához
kötötte, a nyeregre dobta díszes mellényét
és süvegét, majd kigombolt ingben, mintha
kertész lenne közelebb húzódott. Nagyon
nem kellett bujkálnia, mert senki sem figyelt
rá, mindenki János bátyám történeteit hall-
gatta. Az pedig éppen azt magyarázta el,

hogy hogyan kell a várfal tetején illendõen
fogadni az ostromló törököket.

- Tudjátok, kis vitézeim, egész más úgy
harcolni, hogy a temérdek ellenség alulról, a
fal oltalmából támad. Hunyadi János kapi-
tány úr megmutatta nekünk, hogy mit kell
tenni ilyenkor, amikor a török úgy bukkan
fel, mint földbõl a varangy. A török fejét szo-
rítsd a karoddal az oldaladhoz, és úgy csap-
jál reá! No, látom nem értitek, hát megmu-
tatom! Itt van ez a bütykösrépa sor, ez lesz a
török. Mi itt a barázdában pedig leszünk a
védõk. A gyerekek azonnal felsorakoztak
kétoldalt Csicsói János mellé és feszült tek-
intettel várták az okítást. Ekkor az öreg ka-
tona felrántott egy jól megtermett bütykös-
répát, a fejét a karja alá szorította, majd le-
csapta róla a zöldet a késével. Na, akkor
most együtt próbáljuk! A gyerekek izgatot-
tan követték a vezényszavakat. Rántsd!
Fejet kar alá bé! Vágd!... Rántsd! Fejet kar
alá bé! Vágd! János bátyám szemén ekkor
azonban már látszott, hogy ismét Hunyadi
János katonája a nándorfehérvári fal tetején
és ugyanez elmondható volt a fakardját
magasba emelõ apróhadról is. A csata
elkezdõdött! Csicsói uram kiáltásait vissz-
hangként ismételték kis katonái.

- Éljen Hunyadi János!.. Kar alá bé!... Kar
alá bé! És sorról-sorra haladtak a védõk.
Mátyás azon vette észre magát, hogy õ is fel-
rántott egy répát és együtt kiáltja a töb-
biekkel: karalábé! Az ágyás vége egyben a
csata végét is jelentette.

- Hurrá! Éljen a Király! - ünnepelte a
gyerekhad a gyõzelmet. Uralkodónk meg-
hatottan figyelte a történteket.

- Õk lesznek az én legjobb katonáim! -
gondolta magában.

A vár építõi sem maradtak ki a történtek-
bõl, ugyanis hetekig ették a csatában legyõ-
zött temérdek sok bütykösrépát, így termé-
szetesen a királyi asztalra is került belõle.
Amikor Mátyás meglátta az egyik tálban,
eszébe jutottak a kertben látottak és felkiál-
tott: - kar alá bé! - A lakoma résztvevõi kér-
dõn néztek rá. A király, látván a csodál-
kozást, ellentmondást nem tûrõ hangon így
folytatta: - Amíg magyar ember él a földön,
ennek a növénynek karalábé legyen a neve!

Veres Ágost (12 éves)

Veres Ágost szellemes meséje egyik csúcs-
pontját jelentette a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium által 2008-ban meg-
hirdetett meseíró pályázatnak, amellyel
idén megnyertük az Európa Legjobb Kör-
nyezetvédelmi Kampánya díjat.

Boldogan olvastuk és mutogattuk egymás-
nak munkatársaimmal ezt az igényesen ki-
dolgozott, ötletekkel teli kis gyöngyszemet.
Megdöbbentünk, hogy ezt egy ilyen ifjú em-
berke írta, de az igazi meglepetések még

csak ezután vártak ránk, mikor Ágost el-
kezdte elküldeni nekünk az újabb és újabb,
szebbnél szebb és korát meghazudtolóan
bölcsebbnél bölcsebb történeteit, amelyek
színessé tették, és teszik azóta is az életün-
ket itt a minisztériumban. Hát igen, be kell
vallanunk, hogy így, néha, mesét olvasunk
munkaidõben és ennek Ágost az oka. Mert
higgyék el, nem lehet félretenni ezeket a
történeteket, hogy majd este elolvassuk!
Minden nap öröm mindnyájunknak, ha

Ágosttól levél jön az újabb kis elbeszéléssel.
Meggyõzõdésem, hogy Ágost rendkívüli
tehetség, akinek írásai még sok örömet fog-
nak jelenteni nemcsak nekünk, családjának
és ismerõseinek, hanem az olvasók széle-
sebb körének is, és akire érdemes már most
az irodalmat kedvelõknek felfigyelni. 
Ajánlom tehát mindenki figyelmébe ezt a
mesét és kedves kis íróját!

Dr. Rodics Katalin 
fõosztályvezetõ helyettes,  KVM 

Mióta karalábé a karalábé?

Ajánlás Veres Ágost meséjéhez
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A RIVE Optimist versenyzõi novemberben
a szlovéniai Isolán és a közeli Olaszor-
szágban - Triestben áltak rajthoz. 

Az õszi versenyzés fontos része a jövõ évi
felkészülésnek, így a versenyeket megelõ-
zõen egy-egy napos edzést is tartottunk.
Egyébként, mindkét helyszín a balatoni
viszonyokhoz nagyon hasonló, kivéve a víz

áramlását. A versenyeken nagyszámú kez-
dõ versenyzõ volt jelen magyar színekben
(22), köztük a mi gyerkõceink is. Az õszi
felkészülés nem csak a következõ generá-
ció vitorlázó palántái számára volt fontos,
hanem edzõik is most ismerkednek az opti-
mistezés tudományával. A közös munkát,
mint az Optimist Osztályszövetség edzõje
volt szerencsém irányítani, ami igazán nagy
öröm volt számomra, mert a téma iránti
érdeklõdés a több éve folyó eredményes
munkának köszönhetõ. Az isolai versenyen
egyébként jól szerepeltek versenyzõink,
fölényesen vitorláztak a mezõny elejében.
A kezdõk pedig a tanultakat biztatóan
alkalmazták a nemzetközi mezõnyben. A
triesti versenyen sajnos a szélcsend játszot-
ta a legnagyobb szerepet.

A nõi 420-as egységünk túl van elsõ meg-
mérettetésén. Az olasz nõi bajnokságon
vettek részt Nápolyban. A kezdõk nyugal-
mával vitorlázva futamról futamra jöttek
fel, s az utolsó futamban már az elõkelõ
ötödik helyen értek célba. Péch Fanni és
Héjj Eszter a harminc fõs mezõnyben vé-
gül a tizenötödik helyen végeztek. A követ-
kezõ állomás a spanyolországi Imperia lesz.
Hajrá!

Napi tevékenységeink elvégeztével rendsze-
resen fordulunk meg boltokban, ABC-ben,
piacokon, bevásárlóközpontokban, hogy a
szükségleteink ellátáshoz elengedhetetlen
termékekhez hozzájussunk, esetlegesen
szeretteink örömében járva kisebb-nagy-
obb meglepetéseket vásároljunk számuk-
ra.

Több esetben fordul elõ velünk, hogy -
pusztán kényelmi okból adódóan - nagyobb
összeggel indulunk neki utunknak, melyet
jól-rosszul rejtünk el magunknál, figyelmen
kívül hagyva az avatatlan személyek várat-
lan és bosszúságot okozó „munkálatait”! 

Az így sérelmünkre elkövetett deliktu-
mok legnagyobb része vagyon elleni bûn-
cselekmény. Ezek közül is elsõsorban lopás
(alkalmi lopás, zseblopás, trükkös lopás,
pénzváltásos lopás). Az ismeretlen elköve-
tõk a sérelmünkre elkövetett bûncselek-
mények során azt használják ki, hogy a
potenciális áldozat figyelmetlen, értékeit
nem õrzi kellõen.

Ne feledje, hogy a közvetlen biztonsága
sok esetben nem pénz kérdése, hanem az
Önön múló óvatosság, odafigyelés!

Szerepeljen hát néhány megszívlelendõ
jó tanács a bûnalkalmak megelõzése érde-
kében. Bevásárlását lehetõség szerint
nappalra idõzítse!

- A zsúfolt helyeket kerülje el, mert az
elkövetõk számára ideális terepet biztosít!

- Értékeit belsõ zsebeiben helyezze el,
szorosan testközelben tartsa!

- Bankkártyája mellett a PIN kódot ne
tárolja! Ha bankkártyáját ellopták azonnal
tiltassa le!

- A bankjegykiadó automatából felvett
készpénz mellé csatolt kontroll szelvényt
ne dobja el, mert számos fontos informá-
ciót tartalmaz!

- Ha tetten ér elkövetõt, hangosan kérjen
segítséget az Önt körülvevõ személyektõl!
Ne szálljon szembe a támadóval!

- Vásárlás alatt ne hagyjon értéket gép-
kocsija utasterében, annak ablakait ne
hagyja nyitva!

- Idegen kérésére ne váltson fel pénzt!
- Vásárlás alkalmával ne tegye le

táskáját, pénztárcáját! A vállra kasztható
táskáját ne csapja a háta mögé, tartsa azt
szem elõtt vagy szorosan a hóna alatt!

A másik elkövetõi magatartás, mely sok
állampolgár életét nehezítette már meg, a
trükkös lopás, ahol az elkövetõ - fõként az
idõs korosztály tagjai körében - kihasználja
együttérzésüket, jóhiszemûségüket, segí-
teni akarásukat. Néha viszont apró köny-
nyelmûség, figyelmetlenség is elegendõ az
áldozattá váláshoz.

Biztonsága és a trükkös lopások megelõ-
zése érdekében fogadjon meg néhány aján-
lást. 

- Lakásán ne tartson a szükségesnél na-
gyobb mennyiségû pénzt!

- Ne engedjen be idegeneket udvarába,
lakóházába, lakásába! Ha idegen kér segít-
séget - még ha rosszullétre is hivatkozik -
tegye meg ami Öntõl telik, de ne engedje
be!

- A közüzemi szolgáltatók munkatársai
igazolvánnyal rendelkeznek, az elvégzendõ
munkálatokról elõzetesen küldenek érte-
sítést Önnek!

- Ne engedjen be lakásába házalókat!
- Ha udvarában, ingatlanában szakipari

munkások dolgoznak, a nem használt
helyiségeket zárja be, kísérje figyelemmel
mozgásukat!

- Ha elmegy otthonából az ajtókat, ab-
lakokat minden esetben zárja be, a kulcsot
vigye magával! Lakáskulcsot ne hagyjon
lábtörlõ alatt, virágládában, villanyóra-
szekrényben, postaládában!

- Ne írjon ki üzenetet, hogy nincs otthon!
Ha hosszabb idõre távozik azt csak bizal-
masával ossza meg! Kérje megbízható
szomszédját vagy a helyi rendõrt, hogy fi-
gyelje otthonát!

Molnár András r.fhdgy. megelõzési elõadó

Révfülöpi Iskolai Vitorlázó Vízimentõ és Korcsolyázó Egyesület

Fotó: Török Török Péter

Legnagyobb érték a biztonságunk!

Már a jövõ évi versenyekre készülnek



Karácsonyi pályázatok
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata és a
NapSzem Kulturális Egyesület pályázatai. 
A benyújtás helye, határideje: 
Tourinform Iroda, december 13.
Kérjük a név, a lakcím és a születési év
feltüntetését!

„Esszé a Szeretetrõl” - irodalmi pályázat

Pályázni minden a szeretethez kapcsolódó
írásmûvel lehet, legalább 2 gépelt oldal ter-
jedelemben. Pályázni két kategóriában le-
het, az elsõben a 15. életévüket még be nem
töltött gyerekek alkotásait, a másodikban
pedig a 15. életévüket betöltött fiatalok és
idõsebbek esszéit várjuk.

A „Tél örömei” - rajzpályázat

Szeretsz rajzolni? Indulj Te is rajzpá-
lyázatunkon! Nyerd meg értékes ajándé-
kaink egyikét!
Pályázni a telet, a havat, a tél bármely örö-
mét, szépségét bemutató alkotással lehet.
A pályamunkák tetszõleges technikával,
legfeljebb A3-as méretben készülhetnek.
A rajzversenyre 2-15 éves korú gyermekek
jelentkezését várjuk, a beérkezett mûveket
3 korcsoport szerint kategorizáljuk: 2-6, 6-
10 és 10-15 éves korig. 

„Karácsonyi díszbe, fénybe öltöztetett
otthonok”

Az idei évben is keressük a legszebb ka-
rácsonyi díszbe, fénybe öltöztetett házat!
A karácsonyi dekorációkat zsûri értékeli a
házigazdával elõre egyeztetett idõpontban. 
Nevezni december 13-ig lehet a Könyvtárban. 
Mindhárom pályázat eredményhirdetésé-
re, díjátadására december 23-án, a „Min-
denki Karácsonya” rendezvényének délu-
tánján kerül sor. 
A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb in-
formáció Kondorné Pintér Zsuzsa mûve-
lõdésszervezõtõl kérhetõ a 

06-30/471-461-4-es telefonszámon.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
szervezésében és a civil szervezetek össze-
fogásával december 23-án, már a II. Min-
denki Karácsonyát tölthetjük együtt a Tó-
parti Galériában valamint a Könyvtár
elõtti téren feldíszített karácsonyfánál.

Délelõtt 10.00 és 11.30 óra között vár-
juk a Tóparti Galériába az alkotni vágyó
gyermekeket, akik apró karácsonyi dísze-
ket, ajándékokat készíthetnek, díszíthet-
nek hozzáértõ segítséggel. 

Karácsonyi mûsorunk 15 órakor Hafen-
scher Károly, az Evangélikus Oktatási
Központ vezetõje és Miklós Tamás pol-
gármester köszöntõjével veszi kezdetét.

Az estig tartó programban közremû-
ködnek:

- az Õszirózsa Nyugdíjas Klub kórusa
- a Philip Peace Együttes tagjai
- Mórocz Kálmán
- Juhász Miklós
- a Révfülöpi Betlehemesek
- a Révfülöpi Általános Iskola énekkara
- Földi Szimonetta
- a Jó Laci Betyár

- a Dallamvilág Musical Csoport tagjai.
Természetesen még mindig várjuk ka-

rácsonyi produkciókkal fellépni kívánók
jelentkezését! A délután folyamán kerül
sor karácsonyi pályázataink eredmény-
hirdetésére. A rendezvény ideje alatt
csodálatos karácsonyi zenével, jobbnál
jobb forralt borokkal, teával, finom fala-
tokkal várjuk a település apraját - nagyját. 

Ötleteikkel, fellépési szándékukkal ke-
ressék Kondorné Pintér Zsuzsa mûvelõ-
désszervezõt a 

06-30-471-461-4-es telefonszámon!

Mindenki Karácsonya
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Fotó: Herceg

Fotó: Herceg

Elmarad az
Irodalmi Est 

A december 12-én szombaton 18 órára
tervezett T. Szûcs Iván „Véren vett
ország” címû irodalmi estje, betegség
miatt elmarad. 

Könyvtárlátogatók figyelmébe
A Révfülöpi Könyvtárban december 1-
tõl Kondorné Pintér Zsuzsa mûvelõdés-
szervezõ várja Önöket. 

A könyvtár nyitva tartása:
Hétfõ: 11.00-17.00
Szerda: 11.00-17.00
Péntek: 11.00-17.00

Fotó: Herceg

A Révfülöpi  NSE  Megyei  III. oszt. csa-
pata megnyerte az õszi bajnokságot.
1.Révfülöp 11 7 2 2 23 : 11 23 
2.Káptalantóti 11 6 2 3 28 : 18 20
3.Balatonszepezd 10 6 - 4 25 : 20 18 
4. Szigliget 11 6 - 5 25 : 20 18 
5. Lesenceistvánd 10 3 4 3 16 : 18 13
6. Nemesgulács 11 4 1 6 15 : 21 13 

7. Balatonederics 10 4 - 6 21 : 15 12
8. Monostorapáti 11 3 3 5 21 : 32 12
9. Gógánfa 11 2 2 7 10 : 29 8
GRATULÁLUNK AZ ÕSZI BAJNOKI

CÍMHEZ !!!!!
Megyei IV. osztályú csapatunk  13.
helyen végzett az õszi tabellán.            

Szegi János

Õszi bajnok a Révfülöp


