
Háromszázötven meghívott idõs polgár
számára rendezte meg hagyományos ka-
rácsonyi ünnepségét az önkormányzat
december 21-én a révfülöpi Általános
Iskolában, ahol Miklós Tamás polgármes-
ter és Török Péter alpolgármester pezsgõ-
vel köszöntötte az érkezõ nyugdíjasokat. 

A találkozások, beszélgetések számunk-
ra önmagukban is ajándékot jelentenek -
mondta Miklós Tamás polgármester kö-
szöntõjében - a karácsonynak különleges
varázsa van az ünnepek között, mert ez a
legszeretetteljesebb. A felhõtlen gyermeki
öröm soha nem múló emlékeit mindenki

szívesen idézi, de szeretteink mindig azt
kapják-e tõlünk, amire legnagyobb szüksé-
gük lehet? Esetleg - megvásárolt drága hol-
mik helyett - egy kicsit több figyelmet, egy
mosolyt jobban szeretnének! A polgár-
mester beszéde végén név szerint köszön-
tötte Révfülöp legidõsebb polgárait, azo-
kat, akik már 85 karácsonyt is megértek:
Aladics Imrénét, Áros Lajosnét, Burucs
Árpádot, Burucs Árpádnét, Csóbor Jenõ-
nét, Dr. Hadnagy Bélánét, Fejes Lászlót,
Ferenczi Józsefnét, Horváth Istvánt,
Müller Jánosnét, Nagy Károlynét, Novák
Károlyt, Novák Károlynét, Sebestyén
Juliannát, Szilágyi Gábornét, Török
Jánosnét, Török Józsefet és a település leg-
idõsebb polgárát, a 96 éves Dr. Bartucz
Lajosnét. 

Nagyon fontos számukra a család, a tár-
sadalom, a kis közösség figyelmessége,
szeretete - mondta Domonkos Aladárné,
az Õszirózsa Nyugdíjas Klub elnöke - soha
ne érezzék azt, hogy velük már nem
törõdik senki.         

Folytatás a 7. oldalon...

Révfülöpi Képek
2010. január        XX. évfolyam 1. szám

Az eredményes mûszaki átadás-átvétel
után december 10-én befejezõdtek a Sze-
pezdi utca burkolat-felújítási munkái.

Az útépítés mûszaki kivitelezését a
legkedvezõbb árajánlatot adó Magyar
Közút Nonprofit ZRT Tapolcai Üzem-
mérnöksége végzete el. A 7.000.000,-Ft
költségû beruházás finanszírozása 50%-
ban az önkormányzat saját pénzeszkö-
zébõl, 50%-ban - eredményes pályázat
révén - a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács támogatásával történt.
Az építési munkálatok során a 420 méter
hosszúságú utca teljes hosszában 5 cm
vastagságú aszfalt burkolaterõsítést
kapott, továbbá több helyen szélesítés és
jelzõtáblák kihelyezése történt a bizton-
ságos közlekedés érdekében.

Évtizedek óta gondot okozott az autó-
val közlekedõk számára a Halász utca
belsõ részén, a korábban magasra megé-
pített forgalomlassító küszöb. Bár az épít-
mény szerepét betöltve jótékony hatással
bírt a forgalom lassítására, de több eset-
ben kisebb károkat okozott a gépjár-
mûvekben. Az út december hónapban
aszfalt kiegyenlítõ réteget kapott, így ja-
vultak az utca közlekedési feltételei. 

Az útfelújításhoz kapcsolódóan az
önkormányzat dolgozói saját kivitelezés-
ben a településen lévõ összes forgalom-
csillapító elem jelzõ, fényvisszaverõ fes-
tését is elvégezték. Müller Márton

Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

Megújult 
a Szepezdi utca

– Burkolat-felújítási, forgalom-
technikai beruházások 

településünkön –

Idõsek karácsonya

Die Zukunft
braucht nicht unsere Angst

sondern unsere Hoffnung
nicht unsere Resignation

sondern unseren vernünftigen
Optimismus

nicht unsere Gleichgültigkeit
sondern unsere produktive Neugier

A jövõnek
nem a félelmünkre van szüksége
hanem a bizalmunkra
nem a megalkuvásunkra
hanem az ésszerû 
bizakodásunkra
nem a közönyünkre
hanem a termékeny kiváncsiságunkra.

Fotó: Miklós

Fotó: Herceg

Fotó: Herceg
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alkonyatkor
kilengõ távolságokon
végigcsendül a zord tó
s a hegyeken 
lidércfény sugárzik 
hidegen

már csak araszol 
az esti szél
a nádas mesebeli hangja
óriás halakról regél

a szétszakadó felhõk
vad cinóbere ég
míg fakutyát cipelünk
jégpengés zenél

a fürdõ kihalt homokján
játszótér csöndje
csörgõ nyárfalevelek
téli szellemek mormolása

fadémonok arca
fagyba mered

a házak
hóval festett ékszerek
mély csöndben
csillag árnya éled
meghitten bong az estharang

még sokáig nézzük
az öltözõbódék
s fûzfák ágain át
az ég kopár holdját

Tarr Miklós: A császtai strand télen

Ajánlatkérõ: Révfülöp Nagyközség Önkor-
mányzata. Ajánlat tárgya: hasznosítási
pályázat. Révfülöp, Halász u. 7. (1276.
hrsz.), volt Idõsek Napközi Otthona épü-
letének építési engedély szerint kereske-
delmi szálláshelyként történõ hosszú távú
hasznosítása, magában foglalva annak
megépítésének finanszírozását is. 
Az Önkormányzat rendelkezésére áll az épü-
let bontási és építési engedélyes tervdoku-
mentációja és érvényes az építési engedélye.
Az ingatlan jelenlegi állapotának megte-
kintésére helyszíni szemlét tartunk. Helyszí-
ni szemle idõpontja: január 29. (péntek) 11
óra. Találkozás: Révfülöp, Halász u. 7. elõtt.
További információk: 
Müller Márton fõtanácsos Tel: 87-563-335
A hasznosítási pályázat követelményei: A
benyújtás határideje: február  26. 12.00 óra
Kiírónak lehetõsége van arra, hogy
pályázókkal - a pályázati határidõ lejártát
követõen, a döntés meghozatala  elõtt -

azonos feltételek biztosítása mellett tár-
gyalást folytasson az önkormányzat szá-
mára legkedvezõbb pozíciók elérése érde-
kében. 
A részletes ajánlati felhívás olvasható a
település honlapján (www.revfulop.hu) és a
kábeltelevízió képújság teletex oldalán. 

Hamarné Szöllõsy  Emília

Pályázati ajánlati felhívás
– Önkormányzati üdülõház hosszú távú hasznosítására ajánlat kérése –

Véget ért a 2009. év, ezzel végéhez ért a Fe-
rences Család ünnepi éve is. Az Assisi
Szent Ferenc eszméit vallók közösségének,
azaz testvéreinek életszabálya, regulája
800 esztendeje kapta meg a pápai jóvá-
hagyást.

A Ferenceseket a történelem folyamán
mindenki ismerte, ismeri ma is, hiszen õk a
„barátok”. E családnak a férfi rend mellett
a nõi rend, - az Assisi Szent Klárát követõk,
azaz a Klarisszák - és a Ferences Világi
Rendi testvérek is tagjai. A világi rend
Révfülöpön is jelen van, a Sienai Szent
Bernardin Közösség, a Római Katolikus
Plébánia területén mûködik. Fogadalmat
tettünk „megtartani a mi Urunk Jézus
Krisztus evangéliumát, követve Assisi Szent
Ferenc példáját, aki Krisztust választotta az
Istennel és az emberekkel együtt élt
életének középpontjául és inspirálójául.”

Ferenc úgy is élt, magát a teremtett világ
kis részének tekintve és lángolva a szeretet-
tõl minden embertestvére és Isten minden
teremtménye iránt. Így a természetvéde-
lem védõszentje, halálának napja október
4. az állatok világnapja. Prédikált a mada-
raknak, s hallgattak szavára, megszelí-
dítette a gubbio-i farkast. Minden embert,
s még az élõ és élettelen természetet is
mélységes tisztelettel és szeretettel vett
körül. Õ a példaképünk és a ferences lelki-
ség értelmében ki-ki a maga helyén,
családban, munkahelyen, közéletben tö-
rekszünk csendben szolgálni az evangéliu-
mi szeretet parancsa szerint immár 20 esz-
tendeje, 1989 óta.

Most, a karácsony elmúltával nem feled-
kezhetünk meg a betlehemi jászolba
közénk szállt Jézusról. A karácsonyi betle-
hem állítás, a pásztorjátékok eseményidé-
zésének szokása is Szent Ferenctõl eredez-
tethetõ. Õ akarta láttatni a Greccióban be-
rendezett betlehemi barlang-istállóval a
környékbeli embereknek, földmûvesek-
nek, mesterembereknek - szamárral, ökör-
rel körülvéve - az Úr világra jövésének ese-
ményét. Onnét terjedt el elõször Európá-
ban, késõbb másutt is ez lett az egyik jel-
képe a karácsonynak. Greccióban az év
365 napján karácsony van, minden nap
karácsonyi szentmisével.

Karácsonyt még az ateisták is a szeretet
ünnepének tekintik. Ne merüljön ki szere-
tetünk az ünnep multával sem. Legyen
minden napunk karácsony, szeressük em-
bertársainkat, környezetünket tettel, szó-
val, ne zárkózzunk be a „csak én, a mi kö-
zöm hozzá /hozzád, hozzátok/ páncélozott
ajtója mögé az esztendõ további napjaiban
sem, de szeretettel szolgáljunk mind-
nyájunk örömére, mozdítsuk elõ javát.

Boldog új esztendõt kívánunk Révfülöp
minden lakójának!                                

Kristó Judit
Sienai Szent Bernardin Testvéri Közösség

800 év

2

Nyugdíjas találkozó
Az Õszirózsa Nyugdíjas Klub január 20-
án (szerdán) 14.30 órakor tartja össze-
jövetelét, melyre szeretettel várja tagjait.

Vezetõség

Kedves Véradók!
Beteg embertársaink nevében kérjük
Önt, hogy vegyen részt véradó napunkon.
A véradásra január 16-án (szombaton) 9-
13 óráig lesz lehetõség Révfülöpön az
Általános Iskolában. Önzetlen segítségét
minden beteg nevében köszönjük!

Magyar Vöröskereszt Vezetõség
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Az 1980-as évek közepén, utóján ismertem
meg a szikár, egyenes tartású, ráncokkal
barázdált arcú, de mosolygós szemû, nyu-
galmazott iskolaigazgató urat.

A kis révfülöpi faházban rejtõzõ honis-
mereti gyûjtõszobába keveredtem be, s
találkoztam vele. Lassan, akadozva beszélt,
s gyakran megpihent. Infarktus és agyér-
görcs - mondta, de ez sem akadályozta
személyiségének sajátos, derûs kisugár-
zását, s a történelmi relikviák közötti
bõbeszédûségét. Minden tárgyról, doku-
mentumról hosszasan, érzelmekkel átélten
beszélt, kézbe adta õket, s többszöri láto-
gatás után, „vizsgáztatott”. 

S mennyi minden volt a szebb napokat is
megért gyûjteményben! Az egyik napilap-
ban Székely János újságíró a „kulturkincsek
milliomosának” nevezte Õt, nem véletle-
nül. Sokan emlékeznek ma is Benke László
tanár, iskolaigazgató, helytörténészre. Im-
már 11 éve, hogy elment…

1914. augusztus 22-én született a Nagya-
tádhoz tartozó Bodvicán. A négy polgárit
Nagyatádon, az állami tanítóképzõt 1928
és 1933 között a nagyhírû csurgói iskolában
végezte. Tanítói oklevele megszerzése után
némi szerencsével kishivatalnokként jutott
munkához egy takarékpénztárban. A lab-

darúgásnak köszönhetõen 1938-ban Nagy-
kálló római katolikus iskolájába nevezték
ki állami kisegítõ tanítónak. Itt ismerte
meg jövendõ feleségét, Plávenszky Erzsé-
betet is, akivel 1942. március 21-én keltek
egybe. 

1945-tõl a római katolikus, majd 1948-tól
az államosított iskola igazgatója lett. A
közéletben is szerepet vállalt, járási szak-
szervezeti titkár, késõbb járási tanácstag.
Újabb szakképesítést szerezve rövidesen
biológia-földrajz szakfelügyelõ. Feleségé-
vel 1951 nyarán költöztek Révfülöpre és a
helyi általános iskola tanára lett. 1953-54-
ben megyei szakfelügyelõ biológia-földrajz
szakterületen, majd 1954-tõl a révfülöpi
általános iskola igazgatója volt két évtize-
den át, nyugdíjaztatásáig. 

Révfülöpre kerülve az 1950-es évek ele-
jétõl a helyi Balaton-felvidéki, a Káli- és
Nivegy-völgyi települések múltjának kuta-
tását, értékeinek megmentését végezte
tanítványaival, kollégáival. Az 1960-as évek
közepére neves révfülöpi honismereti
gyûjteménye már jelentõs szakmai talál-
kozók színtere lett. Öregkorára teljes gyûj-
teményét Révfülöp nagyközségnek aján-
dékozta 1991-ben. Tevékeny életútját, több-
irányú - nevelõi, iskolairányítói, honis-
mereti kutatói, szakszervezeti - mun-

kálkodását nemcsak tanítványai, kollégái,
de az állami és szakmai szervezetek elis-
merése is övezte. 1999. január 7-én, éle-
tének 85. évében csendesen hunyt el Bu-
dapesten. 

Emlékét nemcsak a Révfülöpi Honis-
mereti Gyûjtemény, a honismereti írá-
saiból megjelent kis füzet, több száz hon-
ismereti cikke és tanulmánya, több ezer
oldalnyi kéziratanyaga, hanem a család-
tagok mellett a sok-sok barát, tanítvány
és a révfülöpiek is õrzik. 

Miklós Tamás

Emlékezés „a kulturkincsek milliomosára”
– Invitáló Benke László emlékkötetének bemutatójára –

MEGHÍVÓ
A Révfülöpi Honismereti Egyesület
szeretettel meghívja az érdeklõdõket
Február 5-én, pénteken 17.00 órakor

a Tóparti Galériában rendezett

„A kulturkincsek milliomosa”
Benke László emlékkötet

könyvbemutatójára.

A kiadványt ismerteti
Miklós Tamás szerkesztõ.

Vetítettképes emlékezés Benke Lászlóra.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

Benke László révfülöpi végzõs diákok körében Rhosóczy Rezsõ tanárral (1950-es évek)

Révfülöpi Képek
Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

Felelõs kiadó: Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának megbízásából Kalmár György
Szerkeszti: a Szerkesztõbizottság (Bogdán Katalin, Dianovics Béla, Domonkos Aladárné, Kondorné Pintér Zsuzsanna, 

Kovács Péter, Miklós Tamás, Rádóczy Kálmánné, Slemmer József, Szegi János, Török Péter, Varga Márta, 
Vókó László, Zsitnyányi István) Felelõs szerkesztõ: Kalmár György (+36/309 016 194); 

Fotó: Herceg Zoltán Szerkesztõség: 8253 Révfülöp, Halász u. 6. Telefon: 87/563-080
E-mail: revfulopikepek@revfulop.hu Internet: www.revfulop.hu Készült a Kölcsey Nyomdában 600 példányban 

(Ingyenes kiadvány) Lapzárta: január 20. Megjelenik havonta.



December 4-én, pénteken az iskolába
is ellátogatott a Mikulás. Minden osztály-
ba bekopogott, és egy kis gyümölccsel
kedveskedett mindenkinek. De az idei
Mikulás-buli más volt mint az eddigiek,
mert a délutánt az ATTACCA  Discoban
tölthették a diákok (köszönet érte Pupos
Norbertnak), ahol a Diákönkormányzat
felsõ tagozatosai készültek meglepetés-
sel az alsósoknak, majd a Mikulás levele
után egy fergeteges disco-party követ-
kezett. A legkisebbektõl a legnagyob-
bakig mindenki ropta a táncot a régi és új
slágerekre.

Kissné Hajdu Gabriella 
Diákönkormányzat vezetõ

Eisenstadti tanórák
Iskolánkban lehetõség nyílott arra,

hogy német nyelvbõl a legügyesebbek,
akik egyben felvételiznek is ebbõl a tan-
tárgyból, a határtól nem messze fekvõ
Eisenstadti 8 osztályos gimnáziumban 4
napig részt vegyenek a tanórákon.

4 nyolcadik osztályos tanulónak (Molnár
Lúcia és Nikoletta, Kiss Ágnes, Kardos
Klaudia) jutott ez a lehetõség, hogy február
15-18-ig korosztályuknak megfelelõ, de
külön osztályokban aktivizálják magukat.

Idegen nyelvi tudásukat kipróbálhatják,
gyakorolhatják, ill. kedvet kaphatnak
nyelvtudásuk további gyarapításához. Az
élményekrõl, tapasztalatokról a követke-
zõ számban írunk. 

Felkészítõ és kísérõ tanár: Török Péterné

Hittanosok kirándulása
December 16-án a katolikus hittanra

járó tanulókkal Aradiné Steiner Erika
hitoktató és Csizmazia Sándor plébános
úr vezetésével a Zala megyében található
Vörsre tettünk kirándulást, ahol az
ország legnagyobb templomban felállított
betlehemét tekinthettük meg.

A templomban bemutattuk a betlehemi
játékot.

Ezután a kultúrházba látogattunk el,
ahol megnéztük a több mint 1500 db-ból
álló szappangyûjteményt. Az elsõsöktõl a
legnagyobbakig mindenki nagyon élvezte
a kirándulást.

Hazafelé a buszon vidám dalokat
énekeltünk. Köszönjük Erika néninek és
Sándor Atyának ezt a csodálatos utazást,
hogy elvittek minket Vörsre.

Dressel Fruzsina 8. osztályos tanuló
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Karácsonyi ünnepségsorozat
A karácsony elõtti napokban nagy sikerû
ünnepi fellépéssorozaton vettünk részt a
révfülöpi általános iskolában tanuló
gyermekek közremûködésével.

Az elsõ fellépésünk a révfülöpi
óvodában december 17-én volt. Köves-
kálon és Kõvágóörsön 18-án, Balaton-
rendesen és Ábrahámhegyen 19-én a
mûvelõdési házakban léptünk fel.
December 21-én Révfülöpön délelõtt az
iskolásoknak, délután a nyugdíjasoknak
adtuk elõ színvonalas mûsorunkat. A 40
tanuló a hét fellépés alatt türelmesen
kitartott, még a nagy havazás sem állha-
tott útjába a mûsoroknak. Ezúton is
szeretnénk köszönetünket nyilvánítani a
szülõknek, akik biztosították gyermekeik
jelenlétét a fellépéseken. A mûsorokat
nagy érdeklõdéssel és készülõdéssel
fogadták a falvakban, ahol telt házak
elõtt szerepelhettünk. Az elõadást be-
tanították Blázsi Ibolya, Szabó
Zsuzsanna, Pálné Rácz Rita, az énekkart
Szõkéné Nyizsnyánszky Nóra készítette
fel. Mindenhol süteménnyel, üdítõitallal
kedveskedtek a gyermekeknek.

A mûsorunk két részbõl állt, az elsõ
részben az adventi készülõdést mutattuk
be, a második részben Jézus születését
jelenítettük meg korhû jelmezekben,
melyeket az imént felsorolt tanárok állí-

tottak össze a szereplõ tanulók segít-
ségével. Végül, de nem utolsó sorban
szeretnénk kifejezni köszönetünket gyer-
mekeinknek, akik az Iskola Fenntartó
Társulás szinte minden településérõl
képviseltették magukat. Kitartó és
fegyelmezett munkájukkal bearanyozták
az ünnep fényét, a karácsonyt meghitté

tették. 
Az ünnepi mûsoron résztvevõ vala-

mennyi tanulónk hozzájárult az
intézmény hírnevének öregbítéséhez a
megható és szívhez szóló elõadásokkal,
ezért az iskolánk vezetõje mindnyájukat
igazgatói dicséretben részesítette.

Pálné Rácz Rita

Fotó: Herceg

Fotó: Iskola

Mikulásnapi diszkó parti
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Fotó: Iskola



December 1-én a Kabóca bábszínház
elõadásában megtekintették a gyerekek a
Betlehem csodája címû elõadást, mely
nagy sikert aratott az ovisok körében. 

December 4-én megérkezett a
Mikulás. Énekkel, verssel várták a kicsik
a jó Mikulás bácsit, aki nagyon elfáradt a
hosszú úton, ezért egy kicsit megpihent a
gyerekek körében.

Az óvodába csak jó gyerekek járnak,
hiszen senki sem kapott virgácsot. 

Megígérte a kedves Mikulás, hogy
jövõre is ellátogat az ovisokhoz.

Elérkezett Advent, a várakozás ideje. 
A gyerekekkel közösen elkészítettük az

adventi koszorút, karácsonyig minden

héten meggyújtottunk egy gyertyát, és
minden nap kapott egy gyermek egy kis
ajándékot. 

Köszönjük az iskolásoknak, hogy itt az
óvodában is elõadták karácsonyi
mûsorukat, nagyon kedves, meghitt
hangulatot varázsoltak ide az oviba.

Az óvodások karácsonyi mesével, tánc-
cal kedveskedtek Ábrahámhegyen  és
Révfülöpön is az Idõsek karácsonyán a
nagymamáknak, nagypapáknak.

Az óvodai ünnepély után vidáman
játszhattak a gyerekek a szép és hasznos
játékokkal. 

A csodálatos babakonyhaszekrényt
Bicó József : Dodi bácsi varázsolta ujjá a
kicsiknek. Köszönjük szépen. 

Vókóné Bognár Ibolya

Matematika verseny
Ebben a tanévben novemberben vet-

tünk részt elõször a Bolyai Matematika
Csapatversenyen. A nyolcadikosok csa-
pata megyei 3. helyezést ért el. A csapat
tagjai: Kiss Ágnes, Molnár Lúcia,
Székely Ádám, Zámbó Szilárd. Felké-
szítõ tanár: Székelyné Burgyán Rita

Newton Kupa
A keszhelyi Vajda János Gimnázium a

2009/2010.-es tanévben immár 17. alka-
lommal rendezte meg Newton Kupa el-
nevezésû versenyét nyolcadikos tanulók
részére matematika, fizika, informatika
tantárgyakból. A versenyen  17 iskola vett
részt Keszthely vonzás körzetébõl
(Keszthely, Tapolca, Marcali, Zalaszent-
grót, Balatonlelle, Vonyarcvashely, Bada-
csonytomaj, Baltonszemes, Révfülöp
általános iskolái). Iskolánk csapata holt-
versenyben 4.-5., Székely Ádám fizikából
2., Zámbó Szilárd informatikából 6.
helyezést ért el. Felkészítõ tanár:
Székelyné Burgyán Rita

Széchenyi Tudás Kupa
December 2-án került sor a tapolcai

Széchenyi István Szakképzõ Iskolában a
8. osztályosok részére megrendezett
Széchényi Tudás Kupára. A versenyen
iskolánk csapatát Zámbó Szilárd, Molnár
Lúcia és Székely Ádám tanulók kép-
viselték, akik immár második alkalom-
mal hozhatták el az elsõ helyezésért járó
kupát. Egyéniben Molnár Lúcia szintén
elsõ helyezést ért el. Felkészítõ tanár:
Székelyné Burgyán Rita

Székelyné Burgyán Rita

Minden napra egy alma
minden alsósnak

Január 4-étõl iskolánk részt vesz egy
országos kezdeményezésben, mely biz-
tosítja, hogy minden alsó tagozatos tanu-
lónak jusson egy alma minden tanítási
napra.

A kiváló minõségû, jó ízû, garantáltan
magyar terméket szívesen fogyasztják
gyermekeink.

Ortopéd szûrõvizsgálat
December 17-én az „Egészségünkért

Közalapítvány” anyagi támogatásával az
iskola 126 tanulójánál ortopédiai
szûrõvizsgálat történt. A vizsgálatot a
veszprémi Dr. Horváth Balázs ortopéd
szakorvos végezte Zsifkovics Szilvia
védõnõ, és Mauer Tamásné segítségével.

Verseny eredmények
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Egy olyan színes egyéniséget mutatok be önök-
nek, aki a nehézségek ellenére is élõ példája
az optimizmusnak és annak, hogy a fiatalos
lélek nem kortól függ. Szekeres Béláné, Ka-
tival ültünk le Új Év napján egy hangulatos
beszélgetésre.

Ez esetben kérdésekre nem volt szükség,
kerek egész történetet hallgathattam végig
sok színes „képpel”: 

Szerencsés korban születtem, éppen vé-
get ért a háború, s az ötvenes éveket leszá-
mítva békében élhettünk. Szép ifjú korom
volt, négyen voltunk testvérek, én legkisebb-
ként édesanyám ölébõl figyelhettem a vilá-
got. Õ osztrák származású volt és gyakran
dúdolt nekünk keringõket. Talán ennek kö-
szönhetõen szerettem volna tíz évesen pör-
gõ-forgó balett táncos lenni. Természetesen
nem vettek fel, aminek igazán örültem,
mert így nem kellett tovább koplalnom. Ké-
sõbb egy zongorát kaptam édesapámtól,
amin mindenki élvezettel játszott, csak ép-
pen én nem tanultam meg zongorázni. A
zongora viszont még ma is meg van. Idõsebb
testvéreimmel sok kalandot éltünk meg e-
gyütt, nõvéremmel például stoppal men-
tünk el Lengyelországba, de jártunk a Fe-
kete tenger partján is. Talán ennek köszön-
hetem, hogy férjemmel késõbb annyira sze-
rettünk utazni. Európát egészen jól beba-
rangoltuk. Férjemet egyébként Szentbék-
kállán a kultúrházban ismertem meg, ahová
egy káposztával a hónom alatt néztem be, s
láttam nagy készülõdést az esti programhoz.
„Tessék este eljönni, „Katalin bál” lesz”,
mondta a jövendõbelim, s én el is mentem.
Sajnos csak éjfél után kerültem sorra a tánc-
rendjébe, de így engem kísért haza, s aztán
házasság is lett belõle. A mostani Káli úti
„Csécs” bolt helyén volt egy családi telkünk,
ahová váratlanul egy épület került, s mi cse-
rébe a Kossuth utcában kaptunk egy másik
területet, ahol építkezni kezdtünk. Kevés
pénzünk volt, a barátaink segítettek kétkezi
munkájukkal, s volt, aki zenészként az épít-
kezés alatt hangszerével a jó hangulatot
szolgáltatta. Közben megszülettek a lánya-
ink is, akiknek a nevelésében édesanyám so-
kat segített, különösen a hit átadásában. Ké-
sõbb én magam is a lányaimtól kaptam visz-
sza a hitemet. Nagy boldogsággal tölt el, hogy

hét unokánk közül sokaknak sikerült meg-
valósítani azt, amit nekem nem. Táncolnak,
zongoráznak, sõt vitorláznak is, amirõl mi
csak álmodoztunk gyerekként, mikor gyalog
lejöttünk a Balatonra fürdeni, s irigykedve
néztük a vízen suhanó vitorlásokat.

A hivatásomat fiatalon édesapámtól kap-
tam, akit egy baleset ért, s nekem kellet segí-
teni, hogy el tudja látni hivatali kötelezett-
ségeit. Õ elõbb segédjegyzõ, majd tanács-
titkár volt. 1965-ben kezdtem el dolgozni, ak-
kor Ilike férje, Szarka István segített a szak-
mai munkában. Elõbb egy képzésen vettem
részt 1967-68-ban, majd levelezõn elvégez-
tem az Államigazgatási Fõiskolát. Szép em-
lék, hogy akkoriban mindenki mindenkit
„elvtársazott”, de engem csak kisasszonynak
szólítottak. Ez jól esett. Késõbb, mikor Rév-
fülöpön voltam már vezetõ beosztásban,
Futó Juditkát én is kisasszonynak szólítot-
tam. Itt 1973 és 1989 között dolgoztam,
majd 2002-ig Köveskálon voltam körjegyzõ.

Nyugdíjasként nagyon jól érzem magam,
rengeteg feladatom van. Az „Õszirózsa
Nyugdíjas Klub”-ban sokat találkozunk, éne-
kelünk, és úgy érzem, mások örömére tu-
dunk lenni, például az énekkari szereplé-
sünkkel. Karácsony elõtt az utcánk béli
Slemmer Balázs, akivel nem éppen egy ko-
rosztály vagyunk, buzdított felszabadult ö-
römmel a szereplésre. Az egyházközség éle-
tében is szívesen segítek, tagja vagyok a „Fe-
rences Világi Rendnek”, ahol lelkileg sokat
segítünk egymásnak. De ha csak egyszerû-
en itthon vagyok, akkor sem unatkozom, hét-
végén az unokák adnak feladatot, hétköz-
ben pedig sokszor jönnek utcabéliek. Dal-
mai Kamilla óvodás korú kis barátnõm,
Horvát Fanni, Horváth Dani és mások is
meg szoktak látogatni. Szívesen látok min-
denkit, mert szeretem az embereket, bárki
legyen is az. Ellenségem nincs, aki volt azzal
is kibékültem. 

Van egy hobbym is. Családi múzeumot
hoztam létre Szentbékkállán, melyben sok
írásos, tárgyi emléket és fényképet õrzök a
családunk múltjáról. Itt édesapám sám-
fájától a tehénfejõ zséterig minden megta-
lálható. Szeretem a múltat, mert ez jelenti
számomra a gyökereket, ami nélkül nem le-
het élni. Egész életem ide köt a Káli
medencéhez és Révfülöphöz. Sajnálom
azokat, akik gyökértelenül élnek a világ-
ban. Én szerencsésnek tartom magam, és
nagyon sokat jelent számomra, hogy itt
élhetek. Még akkor is, ha nem sok mindent
tudtam elsajátítani az élet nagy dolgaiból.
Kis unokám szavai jutnak eszembe
ilyenkor: „Nagymama te egy valamit tudsz
nagyon: szeretni.” Ez a gondolat mindig
megnyugtat. 

Köszönöm a szép gondolatokat! Engedd
meg, hogy a szavaidból áradó szeretettel sze-
retettel és optimizmussal kívánjak Boldog
Új Évet minden kedves olvasónknak.

Fotó: Török

Török Péter: Fülöpi találkozások
Idézetek a Révfülöpi Képek XIX. évfo-
lyam 3. számában, a „Buenos Aires! Jó le-
vegõ!” címmel megjelent cikkbõl:
„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 lehetõséget
kihasználjuk és avarégetéssel szennyezzük
a levegõt. Jó levegõt! Ne szennyezzük!”

Talán így?
Örömmel kísértem figyelemmel az ön-

kormányzat alkalmazottainak õszi munká-
latait. A strandokat, a Rózsakertet, a ke-
rékpár utakat, a parkokat rendszeresen és
kifogástalanul megszabadították a lehulló
levelektõl, letöredezett gallyaktól. Az õszi
hulladékot elõször kupacokba gyûjtötték,
majd késõbb elszállították. A zöldhulladék
sorsáról többet nem tudok.

A kertemre gondoltam, ahol szintén sza-
porodott a gondosan összegyûjtögetett
zöldhulladék, de további sorsának eldönté-
se nem egyszerû feladat, mert nem szere-
tek égetni. Annál inkább szeretem a jó leve-
gõt, a kiterített ruha friss illatát és szeretem
a környezetemet, amire megpróbálok vigyázni.

Egy séta közben ismételten a problé-
mám megoldásán gondolkodva egy ötle-
tem támadt: Milyen jó lenne, ha a kerti zöld-
hulladékomat ott leadhatnám, ahol a gon-
dosan összegyûjtött, elszállított kupacok
sorsukra várnak. Talán még jobb lenne, ha
mindenki odavihetné, egy központi gyûjtõ-
helyen a kerti zöldhulladékát leadhatná.
Még akkor is jobb megoldás lenne ez, - ha
jobb híján mégiscsak égetni kellene - mert
akkor legalább összegyûjtve, csak egy he-
lyen, egyszerre rontaná a levegõt. Nem úgy,
mint most, amikor gyakran naponta több
helyrõl száll a füst. 

Sokkal jobb megoldást jelentene a kom-
posztálás, ráadásul milyen jó lenne a leadott
zöldhulladék fejében valamikor egy zacskó
komposztot kapni, vagy pedig a település
virágágyásaira felhasználni. Ez nem csak
nagyobb rendet és a gyakoribb jó levegõt
jelentené, hanem a hulladék eltakarítási
költségeinek csökkenését is. Nem az önkor-
mányzat alkalmazottainak kellene a telepü-
lés területén, különbözõ helyeken lerakott,
kiszórt zöldhulladékot összeszedni, hanem
meghatározott napokon, egy központi he-
lyen azokat csak átvenni. A környezet védel-
mében tett lépéseivel így az önkormányzat
elsõként mutathatna jó példát - Révfülöp
határain túl is. Gergely Éva 

Tenni a jó levegõért

6

Fotó: Herceg



RÉVFÜLÖPI KÉPEK XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR 

7

Közismert, a képviseleti demokrácia lé-
nyege, hogy a megválasztott tisztségvise-
lõknek a többségi döntése alapján dõlnek
el a dolgok.

Így van ez az országos és a települési
önkormányzatok testületeinél egyaránt, s a
rendszer elvileg zavarmentesen mûködik,
amíg a döntések nem vetnek fel különféle
gazdasági, morális összeférhetetlenségi
problémákat, vagy okoznak etikátlan
helyzeteket. A többségi döntés törvényes
és jogszerû persze akkor is, ha rossz és attól
függetlenül, hogy kinek mi a véleménye, ki
és hogyan értékeli a döntést. A  kialakuló
konfliktus helyzetekben a civil oldal kri-
tikai észrevételei a képviseleti demokrácia
abszurditásai ellen általában jogosak.

Arra a kérdésre viszont, hogy mit lehet-
ne tenni, ki fogja megoldani a problémát, a
vélemények megoszlanak. A tapasztalatok
alapján sokan azt állítják nincs megoldás, a
hatalom ellen nincs mit tenni. Valóban, a
nagypolitikában a polgárok szerepe, a
négyévenkénti parlamenti választásokon
kívüli idõszakban, passzivitásra korlá-
tozódik, és tehetetlenségre kárhoztatva
figyelhetik a társadalmi gondoktól messze
elszakadt, de még döntési helyzetben lévõ
hatalmi erõk ténykedéseit. 

A helyi önkormányzati választásokon
létrejövõ képviselõ testületek és a vá-
lasztópolgárok közötti kapcsolatok, a kis-
közepes települési körülmények között tel-
jesen másképpen mûködnek, mint városi
viszonylatban. A közvetlenebb személyes
kapcsolatok, az átláthatóbb testületi mun-
ka, a nagyobb nyilvánosság és a visszafo-
gott politikai ambíciók elvileg kedvezhet-
nek a képviseleti demokrácia mûködé-
sének és jó hatással lehetnek az emberek
mindennapi életének alakulására. A
lehetõségek tehát a települések egy
részénél jobbak, csak ki kellene használni.

Természetes, hogy a hatalomra aspiráló
és bekerülõ személyek, mûködésük elején
fõképpen, igyekeznek megfelelni a vá-
lasztási ígéreteiknek és a különbözõ elvárá-
soknak. Együttmûködve a testületben,
konstruktív többségi döntésekkel ered-
ményeket is produkálnak. Sajnos elõfordul,
hogy a kezdeti összhang, a szavazások köl-
csönös lojalitása nyomán idõvel lazul és
olyan elképzelések, igények is elõtérbe
kerülhetnek, amelyek már nem a közér-
dek, hanem vitatható célok, vagy saját
érdekek érvényesítésére irányulnak. A
megalkuvás eredményezte szavazattöbbség
ilyen esetekben is garantálja ugyan a
törvényességet, a jogszerûséget és a dön-
tések megtámadhatatlanságát, de ez már
nem demokrácia.. A kezdeti együttmû-
ködés tehát változhat, érdekharcok zavar-
ják meg a testületek tevékenységét, ame-
lyek törvényszerû következménye, hogy

többségi döntések is korrupció gyanússá
válhatnak.   

Az önkormányzati demokráciákban a
vázolt jelenség gyakori. Nem állítható,
hogy ez alól a révfülöpi képviselõtestület
kivétel lenne, mert idõnként itt is adódtak
olyan esetek, amelyek a többségi döntés
ellenére, valamilyen szempontból sértették
a képviseleti demokrácia szabályait.
Szerencsére eddig a fontosabb dolgokban
mindig akadt civil szervezet, önkormányza-
ti szakbizottság vagy polgárok és
képviselõk, akik felhívták a figyelmet az
anomáliákra, végsõ fokon megakadályozva
az immorális vagy a közérdekkel össze nem
egyeztethetõ testületi döntéseket. Az
önkormányzati döntésmechanizmus civil
kontrolja tehát mondhatni jól mûködik
Révfülöpön, s ez így van rendjén. Ennek
köszönhetõen sikerült többek között a
multik által célba vett balatoni partszakaszt
is megmenteni a település számára, amely
közös vagyon racionális önkormányzati
hasznosítása elengedhetetlen Révfülöp
gazdasági prosperitása érdekében.

A cikk címében feltett kérdésre „Ki fogja
megoldani” t.i. a képviseleti demokrácia
hibáinak kijavítását konkrét esetekben a
településeken, általános érvényû,
egyértelmû választ lehet adni: Maga a
képviselõtestület. A hogyanra pedig egy-
szerû a válasz: A képviseleti demokráciát
nem szabad elrontani! Aki mégis elrontja,
annak hiányzik a demokrácia érzéke és a
közérdek felismerési képessége, ennélfog-
va alkalmatlan települési közösség képvise-
letére.

A választópolgárok a felelõsök tehát, ha
mégis olyan jelölteket juttatnak hatalmi
funkciókba, akik nem rendelkeznek
azokkal az alapvetõ emberi tulajdonsá-
gokkal és tudással, amelyek közfunkció
felelõs betöltéséhez szükségesek.

Révfülöpön az átlagosnál kedvezõbb
adottságok és viszonylagosan jobb helyzet
mellett, jó lenne remélni, hogy a min-
denkori települési önkormányzati vezetés
és tagság, az igazi képviseleti demokrácia
szellemében, az érdekeltekkel történõ
nagyobb összefogással, képes lesz a
jövõben dinamikusabb gazdaságpolitika
kezdeményezésére, Révfülöp általános
fejlõdése és polgárainak elvárható,
tisztességes boldogulása érdekében. Erre
azért lenne szükség, mert a helyi gondokat
és problémákat kívülrõl soha senki nem
fogja megoldani, s a bizonytalan
kimenetelû támogatások, pályázatok, segé-
lyek, és egyéb praktikák tucatjai sem érnek
önmagukban semmit, ha hiányoznak a
saját erõfeszítések, a saját munka és, ha
nem sikerül a kellõ mértékû társadalmi
közremûködés biztosítása.

K.Z.

Kiss Zoltán: Ki fogja megoldani?

Fotósuli
Fotókészítõ tanfolyamokat és fotóverse-
nyeket szervez 2010. tavaszán Manfred
Kannacher és a NapSzem Kulturális
Egyesület Révfülöpön. 

Kezdõknek, akik az elsõ digitális
fényképezõgépet karácsonykor kapták,
haladóknak sok gyakorlati feladattal a
következõ témákban:

- digitális fényképezés alapjai
- út a jobb fényképhez
- fényképezés stúdióban
- portrékészítés

A fotóversenyt érdekes feladatok és
nyeremények kísérik.

További tájékoztatást a Révfülöpi Képek
következõ számában, Révfülöp honlapján

(www.revfulop.hu), a révfülöpi
Televízióban kaphatnak.

Az önkormányzat évek óta szervezi a sike-
res eseményt, amelyre mûsoraikkal a helyi
óvodások, iskolások is mindig nagy odafi-
gyeléssel készülnek. Az idén tehetséges
fiatalokkal együtt lépett színpadra az
idõsek kórusa, még szebbé varázsolva az
aszófõi musical csoport és Ihos József fel-
lépésével, vendéglátással záruló estet.    Ky

Idõsek karácsonya

Fotó: Herceg

Fotó: Kannacher

Fotó: Herceg



Egy csepp emberség
Es war Ende Oktober. Ich war abends mit
dem Bus von Dunaujvaros nach Budapest
unterwegs. Schlechtes Wetter, es war am reg-
nen, draußen war es ungemütlich, dunkel
und kalt. Eine Melodie ging mir durch den
Kopf, ein Lied von Kormoran, „Egy csepp
embersegg”. Gehört habe ich dieses Lied zum
ersten Mal in der Toparti Galerie in Revfülöp.
Die Gruppe Dallamvilágmusical sang es
anläßlich der Feierlichkeiten zum 23.
Oktober. Es war eine ergreifende
Veranstaltung, mit vielen Emotionen.
Damals, im Bus, beschloß ich, einen Artikel
für die Revfülöper Zeitung zu schreiben.
Einen kurzen Rückblick auf 2009. Doch es
war ja erst Ende Oktober und für einen
Jahresrücklick war es eigentlich noch etwas
zu früh.
2 Monate später. Es ist der erste
Weihnachsttag. Wieder sitze ich im Autobus,
wieder auf der Fahrt von Dunaujvaros nach
Budapest. Es regnet, Hagel prasselt gegen die
Scheiben, draußen ist es kalt und
ungemütlich. Die Fahrt dauert noch etwa
eine Stunde, genug Zeit für einige,
wohltuende Erinnerungen.
Was war das für ein Jahr in Revfülöp. Anfang
Mai habe ich das für mich erste Konzert von
Philip Peace auf der Mole gehört. Ein gelun-
gener Auftakt einer Saison mit vielen kul-
turellen Höhepunkten, die folgen sollten. Ob
vom Kulturamt, von den Vereinen oder von
privaten Investoren geplante und durchge-
führte Veranstaltungen, ein Höhepunkt nach
dem anderen. Ergo, Magnacumlade,
Schramlimusik, Philip Peace, Latintanz aus

Veszprem, Dallamvilág, alle anderen mögen
es mir verzeihen, wenn ich sie hier nicht
aufgeführt habe. Alleine auf der Réfülöper
Homepage sind 37 Veranstaltungen der Stadt
fotografisch dokumentiert. Vom
Malwettbewerb für die Kleinsten, Superstar
für die Jugend, Schramli für die etwas
Älteren, bis hin zur Weihnachtsfeier für
unsere Senioren, ein bunter Korb an gelun-
genen Aktivitäten.
Rückblickend auf die kulturelle Szene in
Revfülöp kann man nur sagen: Was hatten
wir für ein tolles Jahr 2009 ! Tiefen Respekt

und Dank für alle, die dies mit viel
Engagement, Leidenschaft, geopferter
Freizeit und auch finanziellem Risiko
ermöglicht haben.
Mit dem „Mindenki karacsony” fand die
Kulturarbeit für dieses Jahr einen würdigen
Abschluß. Schöner und harmonischer kann
man ihn eigentlich nicht gestalten. Und wenn
man die Leute, die dies alles mit emöglicht
haben, fragt :„Was habt ihr denn davon,
wenn ihr euch solche Arbeit macht ?”,
möchte ich antworten „Egy csepp emberség”.

Október vége volt. Este buszon utaztam
Dunaújvárosból Budapest felé nagyon
rossz, barátságtalan, esõs, hideg idõben.
Egy melódia keringõzött a fejemben, a
Kormorán együttestõl: „Egy csepp ember-
ség” a címe. Révfülöpön a Tóparti Galé-
riában hallottam elõször ezt a dalt. A Dal-
lamvilág Musical Csoport énekelte az ok-
tóber 23-i ünnepségen. Az elõadás megra-
gadott, rengeteg érzelmet kavart fel bennem.
A buszon eldöntöttem, hogy egy cikket írok
a Révfülöpi Képek számára, egy rövid visz-
szapillantást a 2009-es évre. Október vége
volt, az év értékeléséhez valójában még túl
korán.
Azóta eltelt két hónap. Ma karácsony elsõ
napja van. Megint a buszban ülök, szintén
úton vagyok Dunaújvárosból Budapest
felé. Jeges esõ veri az ablakokat, kint az idõ
hideg és barátságtalan. Az út még körül-
belül egy órát tart, elegendõ kellemes
emlékek felidézésére.
Micsoda év volt Révfülöpön! Számomra a
Philip Peace együttes koncertjével kezdõ-
dött a mólón május elején. Egy sikeres sze-
zonkezdés, amit még sok kiemelkedõ kul-
turális esemény követett. Akár az önkormány-
zat által tervezett és végrehajtott, vagy a
különbözõ civil szervezetek, klubok illetve
magánbefektetõk által szervezett kiváló
rendezvények egymást követték, mint
például az Ergo és Philip Peace együttesek,
Magna Cum Laude, sramlizene, latin tánc
Veszprémbõl, Dallamvilág Musical Cso-
port... bocsássanak meg a többiek, ha most
itt õket nem soroltam fel. A révfülöpi hon-
lapon 37 esemény van fényképekkel doku-
mentálva. Rajzverseny a legkisebbeknek,

szupersztár a fiatal gyerekeknek, sramli-
zene a korosabb gyerekeknek, karácsonyi
ünnepség a szenioroknak, egy nagy színes
csokor sikeres rendezvényekkel.
Visszatekintve Révfülöp kulturális életére
csak azt lehet mondani: rendkívüli 2009-es
évünk volt! Mélységes tisztelet és hála min-
dazoknak, akik ezt odaadással, szenvedél-
lyel, sok szabad idõ feláldozásával és anya-
gi kockázattal lehetõvé tették!
A „Mindenki Karácsonya” rendezvénnyel
az év kulturális tevékenysége méltóan zá-
rult.
Szebben és harmonikusabban nem lehetett
volna megrendezni. És ha megkérdeznék
azokat, akik ezeket lehetõvé tették: „mi
hasznotok van ebbõl, hogy ennyi munkát
magatokra vállaltatok”? én csak annyit
válaszolnék „Egy csepp emberség”.

Manfred Kannacher
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Karácsonyi pályázatok
eredménye

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata és
a NapSzem Kulturális Egyesület pályá-
zatainak eredménye. 
A „Tél örömei” rajzpályázat díjazottai          
2-6 éves kategóriában:

I. Czakó Luca
II. Tóth Ivett
III. Németh Réka

6-10 éves kategóriában:
I. Horváth Fanni
II. Halász Evelin
III. Erdélyi  Nagy Anna

10-15 éves kategóriában:
I. Szoukup Eszter
II. Dobossy Heléna
III. Epres Virág

„Esszé a szeretetrõl” címû irodalmi pályázat
I. Tálas Zoltán 

Karácsonyi díszbe, fénybe öltöztetett 
otthonok

I. Rath Jürgen
II. Papp Istvánné
III. Némethné Kovács Katalin

Fotó: Herceg

Fotó: Herceg

Fotó: Kannacher
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A Mindenki Karácsonya néven az önkor-
mányzat szervezésében és a civil szerveze-
tek összefogásával immár második alka-
lommal megvalósult rendezvényt december
23-án tartották a Halász utcában és a Tó-
parti Galériában. A szervezõk mellé felso-
rakozott Révfülöp minden olyan szervezete
és polgára, aki tenni akar a közösségért -
nagyszerû est lett az összefogás eredménye.

A programok délelõtt kezdõdtek a Tó-
parti Galériában, ahol az alkotni vágyó
gyermekek apró karácsonyi díszeket,
ajándékokat készíthettek, díszíthettek hoz-
záértõ segítséggel. 

Szépen fogytak a karácsonyi bögrék, a
rénszarvasos szánt helyettesítõ traktor
pedig körbevitte a gyerekeket a településen
- a szervezõk felkészültek a hó-hiányra is.

Kora délutántól a civil szervezetek, ma-
gánszemélyek sürgölõdtek a különbözõ
edények, tûzrakó alkalmatosságok körül,
hogy elkészüljenek az ünnepre szánt fi-
nomságok a forralt bortól, a sült geszte-
nyéig. Közben a nyugdíjasok kórusa a
Philip Peace Együttes tagjaival kiegészülve
az ünnepkörhöz illõ dalokat adott elõ az
egyre gyarapodó közönségnek. 

Egymásnak és a karácsonynak együtt tu-
dunk most örülni - köszöntötte Hafenscher
Károly lelkész, az Evangélikus Oktatási
Központ vezetõje a hallgatóságot - ezért
reménykedhetünk abban, hogy 2009 nem
lesz a „válság” karácsonya. A válság jelen
van, de ne hagyjuk, hogy üzlet, verseny le-
gyen a karácsonyból, ne tudjunk csendet,
pihenést találni. Isten másképp gondolta

ezt az ünnepet, hiszem, hogy lehet más-
képp ünnepelnünk Révfülöpön, a kisebb
közösségben és a családokban is. Bár sze-
mély szerint mindenkinek mást jelent a
karácsony - mondta Miklós Tamás polgár-
mester köszöntõjében -, de itt Révfülöpön
a közösség, az összetartozás ünnepének je-
gyében szervezzük. Köszönet az ötletért
Kovács Péternek, aki a szervezés fõ fela-
datait is magára vállalta és a civil szerve-
zeteknek a bonyolításért - úgy gondolom,
hogy ez az Õ ajándékuk településünk szá-
mára - a mi feladatunk pedig élni a lehe-
tõséggel, megerõsíteni az összetartozás, a
szeretet erejét egymásban, egy reményteli
közös jövõért. 

A Jó Lacibetyár nemcsak megszokott jó
humorát, hanem népdalénekes leányát is
magával hozta, aki gyönyörû karácsonyi
dalokkal örvendeztette meg lelkünket. 

Ky

A mi Karácsonyunk!?
Sokakban felmerül a kérdés, hogy érde-

mese közösségi rendezvényeket szervezni,
amikor az emberek nagy részét saját prob-
lémáján kívül semmi más nem érdekli.
Felvetõdik bennük a gondolat, hogy fontos-
e, megéri-e egy szûk réteg szórakoztatására
pénzt, idõt, energiát pazarolni. De az így
gondolkodók nem aktív részesei rendezvé-
nyeinknek, õk csak a véleményüket ter-
jesztik, a szeretetüket soha.   

Igen, megérte! - mondják barátaim a Min-
denki Karácsonyán kapott bögrébõl forralt
bort kortyolgatva a Karácsony hangulatát
idézõ, tûleveleit lassan lehullató fenyõfa mel-
lett. Arról beszélgetünk, hogy milyen kár,
hogy egy évben csak egyszer van Karácsony.

Igen, megérte az utolsó percig nyugtalan-
kodni amiatt, hogy vajon az esõ, vagy a fagy
fogja elriasztani településünk együttünnep-
lésre vágyó lakosait, barátainkat, vendége-
inket. 

Igen, megérte az az összefogás, melynek
keretében többször is egy asztalhoz ültek
Révfülöp civil szervezetei azzal a céllal,
hogy önkéntes munkájukat felajánlva a le-
hetõségekhez képest minél színesebbé, tar-
talmasabbá, emlékezetesebbé varázsolják a
II. Mindenki Karácsonyát. 

Igen, megérte! - mondják azok, akik elta-
karították a havat, dekorációt készítettek,
fenyõfát adományoztak, Betlehemet állí-
tottak, gyermekfoglalkozást szerveztek, új
dalokat tanultak, kisállatokat hoztak, gesz-
tenyét-, kolbászt-, sütõtököt-, tócsit-, süte-
ményt sütöttek, forralt bort és teát készítet-
tek, fellépésükkel, mûsorukkal jó hangula-
tot teremtettek.

Igen, megérte! - remélem, ezt mondják
azok a Révfülöpiek, akik velünk énekeltek,
ünnepeltek és huncut, mosolygós szemük
azt sugallta, hogy jó együtt lenni. 

Igen, megérte! - mondom én is. Jó volt
barátokkal, ismerõsökkel találkozni, új
ismeretségeket kötni. 

Sokan szórakoztattak bennünket kará-
csonyi dalokkal, zenékkel, versekkel. A fel-
lépõk között minden korosztály képvisel-
tette magát az óvodáskorúaktól a nyugdíja-
sokig - hála és köszönet érte.

Jobbnál-jobb forralt borokat ihattunk az
erre az alkalomra készíttetett, karácsonyi
emblémával ellátott bögrébõl, kitûnõ sült-
kolbászt és finom sütiket ehettünk.  Jó ötlet
volt a mézeskalácsból készített szívecskék
kíséretében kedves üzeneteket küldeni és
kapni. Sajnálhatják, akik nem tudtak eljön-
ni. Jó érzés, hogy a Mindenki Karácsonya a
Mi Karácsonyunk!

Köszönöm és köszönjük Mindenkinek,
aki segítette munkánkat és köszönet azok-
nak is, akik jelenlétükkel megtiszteltek
bennünket. Köszönöm, Révfülöp! 

Kovács Pepi Péter 

Mindenki karácsonya
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A gombákkal foglalkozó tudomány kutatói
szerint földünkön kb 1,5 millió gobafaj
található és ebbõl a már megismert nagy-
gombák száma közelít a harmincezerhez.

Ami a becsült fajok csupán 2 %-a.
Számunkra, egyszerû gombagyûjtõk szá-
mára, tovább szûkül a már pontosan leírt
gombafajok köre, mert ezek döntõ több-
sége jelentéktelen méretû, étkezési szem-
pontból értéktelen vagy éppen mérgezõ.
Marad tehát egy néhány faj amelynek biz-
tos és tévedhetetlen felismerése nagyon
fontos a gyûjtõ számára. Az ehetõ gombák
ismereténél még fontosabb annak a né-
hány mérgezõ gombafajnak (galóca, su-
sulyka, döggomba stb.) pontos ismerete
amelynek fogyasztása súlyos egészségká-
rosodást okozhat.

A tudományosnak szánt bevezetõ után
az olvasóban felmerülhet a kérdés. Ha ez
ilyen veszélyes foglalatosság akkor miért
keresik olyan sokan a gombát?

A kérdésre többféle választ adhat egy
gombász.

Az elsõ talán a gombafogyasztás gaszt-
ronomiai élvezete. Milyen ízletes is lehet
egy szegfûgomba tojással reggelire, vagy
ebédre finom tejfölös vargánya pörkölt,
rántott õzláb, netán galambgomba és nem
beszélve egy natúr, zsíron piritott császár-
gomba.

A másik válasz a szenvedély. Akit egy-
szer „megfertõzött” a gomba keresése az
egy életre elkötelezte magát a gombászás-
nak. Ide tartozik a természet szeretete is.
Gombászás közben megcsodálhatjuk az
esõ után zöldellõ és virágzó rétet, vagy a
szinesedõ õszi erdõt.

Ebben a foglalatosságban az is jó, hogy
szinte egész évben találhatunk gombát, ha
ismerjük a lelõhelyeket. A téli hónapokban
fínom leves készíthetõ a fagytûrõ téli
fülõkébõl, vagy a fagyálló csigagombából.
Talán a nyári kánikula az egyedüli idõszak,
amikor nehéz a gombász élete, mert a
gomba növekedéséhez elengedhetetlen a
nedvesség, a csapadék, az esõ. A gomba
amit látunk és gyüjtünk ugyanis csak egy
része egy nagyobb szervezetnek amely a
föld felszine alatt a talajban (micélium)
vagy fában (gyökérkapcsolt gomba) él. En-
nek a szervezetnek vízre van szüksége ah-
hoz, hogy a termõtestet, a gombát kifejlesz-
sze és megjelenjen számunkra a föld felett.

Hogy mikor keressük a gombát arra a
választ megadtam, de a legizgalmasabb
kérdés az, hogy hol keressük?

Nekünk révfülöpi gombászoknak nagy
szerencsénk, hogy nagyon változatos a kör-
nyezetünk. Nemcsak a domborzati viszo-
nyok kedvezõek, hanem a gombák számára
oly fontos növénytársulások is. Itt szûkebb

pátriánkban találunk legelõt, rétet, erdõt.
Az erdõkben lombos és tûlevelû fákat. A
lombos fák közül fontosak számunkra a
csertölgyesek, de találunk borókást, ritkás
nyárast, nyíres ligetet és mohás erdõrészt
is. Külön említést érdemelnek a kéttûs
fenyvesek, amelyek a késõ õszi gombászás
kiváló lelõhelyei lehetnek.

A gombászással kapcsolatban is igaz az a
népi mondás amely így hangzik: „ vadász,
halász, madarász, éhenkórász”. Miközben
hódolunk szenvedélyünknek többször
megélünk kudarcokat amikor egy sütetre
való gombát sem találunk. Mindennek
ellenére egy talált gomba nélküli ered-
ménytelennek ítélt erdei kirándulás is tar-
togathat meglepetéseket, felejthetetlen él-
ményt számunkra. Ha tiszteljük az erdõ
csendjét és lassan óvatosan keresgélünk,
szemlélõdünk találkozhatunk nappali ál-
mából felriasztott vaddisznóval, legelészõ
õzzel, vagy õsszel teheneit terelgetõ bõgõ
szarvasbikával is.

Emlékeim közül a leginkább maradan-
dóak természetesen a különleges élményt
adó, vagy meglepõen eredményes gombá-
szatok. Ezekbõl szeretnék néhányat meg-
osztani a tisztelt olvasóval.

A micologia iránt érdeklõdõk számára
izgalmas lehet egy-egy addig a természet-
ben soha nem talált ritka gombafaj megis-
merése, otthoni azonosítása függetlenül
attól, hogy a talált gomba étkezési szem-
pontból értéktelen vagy éppen mérgezõ.

Emlékszem egy alkalomra, amikor Kõ-
vágóörs határában három szép sötét lila
pókhálós gombát találtam, amit egészen
hazáig lila pereszkének gondoltam. Egy
másik alkalommal, november közepén
légyölõ galócát találtam, amely szinében és
alakjában megszólalásig hasonlított a csá-
szár gombára, de mivel az idõpont gyanús
volt, alaposan utána néztem és rájöttem a
tévedés okára. A nedves, csapadékos idõ-
járás lemosta a gomba kalapjáról a fehér
burokmaradvány pettyeit.

A sikert adó gombászatok emlékei kö-
zött kutatva, eszembe jut egy császár gom-
bához kapcsolodó élményem. Ezt a gyö-
nyörû gombát helyenként népies nevén
Ferenc József gombának is hívják, mert
amikor a gombatojás szétrepeszti a fehér
burkát a színe hasonlít idõs császárunk
borvirágos arcára, a burokmaradvány vi-
szont fehér hajára és szakállára emlékeztet.

Néhány évvel ezelõtt történt meg a Káli
medencében vargánya gombát kutatva,
hogy egy borókás liget mellet cserkeltem és
egy élénkpiros gombát pillantottam meg.
Jobban körbejárva egyre másra találtam
különbözõ nagyságú császárgombákat,
úgyhogy megtelt a kosár. Soha sehol, sem

elõtte sem pedig utána ennyi császárgom-
bát nem találtam, legfeljebb egyet-kettõt.

A mögöttünk hagyott tavalyi esztendõ
szintén különleges élményeket tartogatott
számunkra. A legfrissebb, hogy december
15-én egy ebédrevaló õzlábgombát sikerült
gyûjtenem. Az elõzõ napok egyikén pedig
egy 40 cm-es átmérõjû óriás fiatal kék
laskát találtam egy fatönkön.

A 2009-es esztendõt említve nem szabad
megfeledkeznünk a vargánya gombáról.
Évtizedekre visszamenõleg sem emlék-
szem ilyen tömeges megjelenésre. 

Egy esõs nap reggelén indultunk el uno-
kámmal vargányázni. Mire megtelt a kosár
és a vésztartalék nylon szatyor, átáztunk mi
is mint az erdõ. Hazafelé lépésben jöttem
az erdei ösvényen és a letekert autó
ablakából figyeltem a bokrok alját. Egyszer
csak gombát láttam az avar között. Vissza-
tolatva mutatom az unokámnak aki a kö-
vetkezõket mondta: „De papa nincs már
hely a kosárban”! Nem baj mondtam, majd
kiterítjük az esõkabátot. Tele is szedtük.
Azóta is ezt emlegeti, én viszont reményke-
dem, hogy jó gombász lesz belõle.

Ne menjünk el szó nélkül az un. „tuti”
helyek mellett sem. Ezek a területek nö-
vénytársulások, ahol egyes gombafajok
miceliuma átszõtte a talajt, ide kedvezõ
idõjárási körülmények mellett évek múlva
is visszatérhetünk és szinte biztosra menve
találunk gombát.

Ilyen helyen találok minden évben szinte
rendszeresen lilatönkû pereszke gombát,
amely késõ õsszel nagyon finom pörkölt-
nek, vagy gombalevesnek. 

Sikerekben gazdag új gombás évet
kívánok minden révfülöpi gombásznak.

Zsitnyányi István

A gomba dicsérete
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Az információrendszer, mint téma kimerít-
hetetlen, változhat, lehet jó vagy rossz, min-
denki számára valószínûleg soha nem lesz
tökéletes, de mindig lehet rajta javítani. 

Cikkemben a Révfülöpön kialakult
rendszer egy negatív mûködési sajá-
tosságára kívánok rámutatni, azt remélve,
hogy kijavítása egyszerû szervezéssel és az
önkormányzat vezetésétõl joggal elvárható
kötelezõ odafigyeléssel megoldható.

Úgy gondolom, hogy a közéletnek két
fõszereplõje van, az egyik a települési civil
társadalom, a másik az Önkormányzat. Az
információrendszer e két rész között jön
létre, és mûködik formálisan és informáli-
san. Az információrendszer akkor jó, ha az
információk mindkét irányból, kölcsönö-
sen áramlanak, és az információkra, ami-
kor kell, az érdemi korrekt válaszok is meg-
érkeznek. Ebben a folyamatban helyzeténél
és lehetõségeinél fogva természetesen az Ön-
kormányzat felelõssége és szerepe a nagyobb.

Ennél a pontnál meg kell állni. Én, mint
a révfülöpi civil társadalom talán az
átlagosnál aktívabb tagja, hosszú évek óta
azt tapasztalom, hogy az Önkormányzat
képviselõtestülete lassan és vontatottan
ugyan, de igyekezett javítani Révfülöp
tájékoztatási és információrendszerén. A
fejlesztés közben azonban a rendszer egy
fontos részének a szabályozására, szerve-
zésére, a válaszadási kötelezettségre nem
fordítottak kellõ figyelmet. Több választási
ciklus alatt megszokottá vált, hogy a pol-
gárok írásos és szóbeli megkereséseire
egyáltalán nem, vagy nem kielégítõ módon
reagáltak, sõt nemcsak a civil oldalról jövõ
ügyekben, hanem a testületi, közérdek-
lõdést kiváltó fontos ügyekben is sokszor
elmaradt, vagy hiányos volt a tájékoztatás.
Ez komoly mûködési hiányosság, mert alá-
ássa a bizalmat az önkormányzati appará-
tussal szemben, fékezi a polgárok közéleti
megnyilvánulásait és fokozza a társadalom
közömbösségét. Feltehetõen ezek a körül-
mények játszottak közre abban, hogy az
utóbbi években a közmeghallgatásoknak

alig van résztvevõje.
Felvetésemre egyébként tudom az ille-

tékesek aktuális válaszát is: internet. Ez
igaz! Az interneten feltett kérdésekre ma
már mindenki megkaphatja az internetes
választ, sõt, magától a polgármestertõl. Az
igazán „rázós” témák azonban, egy-egy
kivételtõl eltekintve, a révfülöpi interneten
sem jelennek meg.  A meglátásom egyéb-
ként, hogy az internet egy rendkívül jó
dolog, amely egyre jobban fejlõdik és ter-
jed, de ma még csak kiegészítõ szerepet lát
el, és nem helyettesíti, nem váltja ki a ha-
gyományos hír és információközlési forrá-
sokat. Talán egy 10 éves magyarországi
általános gazdasági fellendülést követõen
ez is be fog következni.

Jelenleg Révfülöpön a Révfülöpi Képek
lehet az a legfontosabb hírforrás, amelynek
segítségével az Önkormányzat és a civil
szféra közötti visszacsatolásos informá-
ciócsere kialakulhat. A kulturális,  társa-
dalmi élet híreit és az önkormányzati tény-
információkat - az utolsó hónapok tapasz-
talatai szerint- a Révfülöpi Képek már
megfelelõ színvonalon kezeli és közli.
Hiányoznak viszont a gazdasági, település-
fejlesztési, társadalompolitikai aktuális
problémákkal és a fejlesztési témákkal, ta-
nulmányokkal foglalkozó szakmai cikkek
az önkormányzati oldalról, de mivel a pol-
gárok sem angyalok, információs kapcso-
lataikat inkább egymás között alakítják ki,
kerülve a közéleti megnyilvánulásokat.
Ennek oka egyes feltételezések szerint,
hogy az emberek még mindig félnek az
esetleges negatív kritikát követõ hatalmi
reakciótól. Bár sokféle kritika érheti a reg-
náló vezetést, véleményem szerint ez a
félelemmel kapcsolatos feltételezés nem
jogos, alaptalan.

Az információs kapcsolatokon úgy
lehetne tovább javítani, hogy elsõ lépés-
ként a Képviselõ-testületben létre kellene
hozni a sajtóreferensi vagy a szóvivõi funk-
ciót. A továbbiakban pedig jobban szorgal-
mazni kellene a képviselõk szakmai elgon-
dolásainak és a civil szervezetek észrevé-
teleinek publicitását a Révfülöpi Képek-
ben, de mindenek elõtt soha nem volna
szabad érdemi válasz nélkül-, vagy füg-
gõben hagyni a polgárok kezdeményezé-
seit és a közösséget érdeklõ ügyeket. Ha
mindezek megvalósulnának, és esetleg
még az olvasókkal „olvasói találkozások” is
létrejönnének, akkor a Révfülöpi Képek
megújulásáról végre már mint tényrõl
lehetne beszélni.

(Remélhetõen erre a cikkre is lesz vala-
milyen válasz az érdekeltek részérõl).

K.Z.

Kiss Zoltán: A válaszadási kötelezettség

Fotó: Kalmár

Vitorlás karácsony

Decemberben a RIVE fiataljai a horvátor-
szági Pulán álltak rajthoz, a Mikulás kupa
háromszázötven fõs mezõnyében. A ver-
senyt megelõzõen egy edzésnapot tartot-
tunk, melyhez igazán szép idõ és kitûnõ szél
társult.

Talán ennek is köszönhetõen sikerült a
csapatot úgy felpörgetni, hogy a verseny
küzdelmeiben a legjobbak között szerepel-
tek. Péch Lóránt közel állt akár a verseny
megnyeréséhez is, ám az erõs mezõny szo-
ros küzdelme a tizedik helyet hozta számá-
ra. Ezzel a helyezéssel a közel húszfõs ma-
gyar csapat legeredményesebb versenyzõje
lett. A folytatás január 3-tól Nápolyban lesz.

A versenyt követõ héten a „Tóth ven-
déglõben” tartottuk meg a szokásos év végi
„RIVE karácsonyt”, ahol szülök, gyerekek,
családtagok mindnyájan együtt voltunk.
Egy rövid évértékelést követõen, elõre
kisorsolt módon megajándékoztuk egy-
mást, majd storyk, fényképek, jó kedv kö-
vetkeztek a folytatásban. (Köszönjük
Józsiék türelmét!)

Az egész csapat nevében Boldog Új Évet
kívánok minden kedves Révfülöpinek!

Török Péter

Révfülöpi Iskolai Vitorlázó
vízimentõ és Korcsolyázó Egyesület

Tisztelt olvasó!
Amennyiben úgy érzi, közérdeklõdés-
re számot tartó mondanivalója, javas-
lata, kérdése van írja meg és küldje el
nekünk (kizárólag géppel készült írá-
sokat veszünk át). Bárkitõl elfogadunk
közlésre alkalmas cikket, abban az e-
setben is, ha mondandójával nem min-
denben értünk egyet. Helyi közéleti
fórumot kívánunk ily módon biztosí-
tani a különbözõ véleményeknek.
A beküldött írásokon tartalmilag nem
változtatunk, viszont a nyelvi, helyes-
írási hibákat kijavítjuk. Nem közlünk
rasszista, kirekesztõ, gyûlöletkeltésre
alkalmas, a jó ízlést és az alapvetõ em-
beri jogokat sértõ, vagy trágár írásokat.
Kéziratot nem õrzünk meg és nem
küldünk vissza.

Kalmár György szerkesztõ

Fotó: Török



MEGHÍVÓ!

Révfülöp Nagyközség Képviselõ-
testülete 

a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990 évi LXV törvény 

13. §-ában foglaltak szerint

Január 25-án (hétfõn) 17.00 órakor
KÖZMEGHALLGATÁST tart 

a helyi Polgármesteri Hivatalban.

Kérjük, hogy kérdéseiket és javaslataikat
a rendezvény megtartása elõtt akár tele-

fonon (87/464-244), akár e-mailben
(hivatal@revfulop.hu), 

vagy postai úton 
(8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.) 

juttassák el a Polgármesteri Hivatalba. 
Tisztelettel hívjuk és várjuk személyesen is

a közügyek iránt érdeklõdõ polgárokat.
(A közmeghallgatást a helyi televízió

élõben közvetíti.)

A december is a Gázlóé volt….
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Az év utolsó hónapjához kötõdõ ünnepek
lehetõségeit kiaknázva egyesületünk e-
gész éves aktív tevékenységét igazi hajrá-
val zárta.

December 5-én a Gázló Mikulás a zán-
kai általános iskolába látogatott.  Immár
hagyományos vidám, ismeret átadó prog-
ramunkkal szórakoztattuk a tanulókat. A
nyolc állomásos vetélkedõ során termé-
szeti értékekkel, ezek védelmének fon-
tosságával, a környezettudatos életmód
alapvetõ szabályaival ismerkedtek a jól
felkészült, lelkes nebulók. A jó hangula-
tot fokozta a határozók, szakkönyvek
sora, melyet a nyertes csapatoknak nyúj-
tottunk át.

December 6-án immár harmadízben
rendeztünk Mikulás bált a Tóth vendég-
lõben. A Magyar-Finn Baráti Társsággal
karöltve vártuk a kikapcsolódni vágyókat.
Szórakoztatásukról a kitûnõ zenén túl a
kõvágóõrsi gyermekek betlehemes játék-
kal gondoskodtak Újváriné Handó
Melinda vezetésével. A 100 fõt megha-
ladó vendégsereg számtalan tombolajegy
vásárlásával támogatta egyesületeinket.
Tisztelettel köszönjük mûködési terüle-
tünk önkormányzatainak, illetve vala-
mennyi magánszemély és vállalkozó tá-
mogatónak a tombola nyereménytárgy
felajánlásokat! 

December 23-án a NapSzem Egyesület
által lebonyolított nagyszerû programon,
a „Mindenki Karácsonyán” segítettünk a
Révfülöpi Horgászegyesülettel közösen.
Finom forralt borral, sült tökkel, és gesz-
tenyével vártuk a példaértékû rendez-
vényen megjelent ünneplõket.

December 29-én hagyományos évzáró
túránk majd ötven fõ részvételével
Szentbékkálla településrõl indult. Nagy-
szerû kiránduló idõben kapaszkodtunk
fel a szõlõhegy pincéi közül a Fekete-
hegyre, az immár teljes egészében felújí-
tott Eötvös kilátóról pedig páratlan
panorámában gyönyörködhettünk. A
vidám társaság a fennsíkon bandukolva,
majd a Bocskor kúti árokban leeresz-
kedve ismerkedett egyedülálló termé-
szeti csodáinkkal. A faluba visszaérkezve
a vendéglátó önkormányzat forralt borral
és zsíros kenyérrel várta a készletekbõl
addigra már kifogyott kirándulókat. Az
Istvándi háznál lehetõségünk nyílt kiváló
helyi borok kóstolására, illetve megejtet-
tük a túrákon már elengedhetetlen isme-
ret átadást nyomatékosító, lezáró tudás-
próbát is. Barangolók számára kiválóan
hasznosítható térképekkel, kiadványok-
kal történõ jutalmazás itt sem maradt el.

Minden alkalommal, így most is hang-
súlyozzuk, a támogatások nélkülözhe-
tetlenek egész éves aktív tevékenysé-
günkhöz! Ezeket tisztelettel megköszön-
jük, az elszámolásokat a támogatási szer-
zõdéseknek megfelelõen elkészítettük, és
azt a patronálókhoz - így a Révfülöpi
Önkormányzathoz is - eljuttattuk.

Kérem bízzanak a civil szférában,
támogassák a valós eredményeket felmu-
tató szervezõdéseket a jövõben is!

Ennek jegyében egyesületünk vala-
mennyi tagja nevében Boldog Új Évet
kívánok.                                

Vókó László

Fotó: Vókó

Fotó: Vókó

Fotó: Kalmár

Programajánló
• Január 16-án 9 órától 
az ATTACCA Clubban 
I. Kolbásztöltõ verseny 

az „Aranykolbász” díjért. 
Este Pótszilveszteri bál 

az SMS együttessel.

• Január 23-án 18 órától 
Zenebarátok Klubja 

a Tóparti Galériában.
Élõ rock múzeum: Rolling Stones

Szerkesztõ: Kovács Pepi

• Február 6-án 14 órától 
a Halász utcában 

IV. Révfülöpi Rianás 
(forraltbor fõzõ és farsangi 

sütemény készítõ versengés)
Mûsorvezetõ: A Jó Laci Betyár

Jelentkezésüket várja: 
Kondorné Pintér Zsuzsa
Telefon: 06-30-471-461-4

E-mail: konyvtar@revfulop.hu,
muvelodes @revfulop.hu

A Könyvtárban a nyitvatartási idõben:
hétfõn, szerdán és pénteken 11-17 

óráig jelentkezhetnek.


