
Szenzációs sikert arattak tanulóink a Kis-
iskolák Diákolimpiájának Országos Dön-
tõjén, amelyet Zánkán és Veszprémben
rendeztek június 20-23-ig.

Iskolánk a Veszprém megyei döntõ után
4 csapattal jutott be a diákolimpia országos
döntõjébe. 

Az elõzetes eredmények alapján és az
elmúlt évek hagyományait tekintve várható
volt hogy csapataink nem térnek haza érem
nélkül, azonban az a siker, amit tanítvá-
nyaink elértek, minden elképzelést felül-
múltak. Iskolánk fiú csapata (Kolompár
Armandó, Szegi Vince, Szabó Dömötör,
Kardos Gergõ) a svédváltó versenyén, ahol
100m-200m-300m-400m futóváltása törté-
nik, borzalmas idõjárási körülmények kö-
zött 2:27,8 min idõvel elsõ helyezést
szerzett. Az ugyanilyen versenyen induló
Veress Luca, Pálmai Diána, Kardos
Klaudia, Papp Dóra összetételû leány
csapatunk 0,2 másodperccel maradt le a
dobogóról. 6 fõs leány csapatunk Veress
Luca, Horváth Petra, Veress Virág, Pálmai
Diána, Molnár Nikoletta és Antal Vanda
60m-100m síkfutásban, távolugrásban és
kislabda hajításban magabiztosan szerezte
meg a 2. helyezést. Meg kell említeni
Kirnbauer Bálint, Dobai Dominika és
Papp Dóra nevét, akik a körzeti ill. megyei
versenyen elért eredményeikkel biztosítot-
ták a fent jelzett csapatok részvételét az
országos döntõn.

4. csapatunk a leány kézilabda verseny-
sorozatán vett részt. Szepesvári Alexandra,
Dobai Dominika, Papp Dóra, M. Tóth
Bettina, Molnár Lúcia, Nagy Boglárka,
Molnár Nikoletta, Kiss Ágnes, Takó
Tünde, Antal Vanda, Sárvári Barbara,
Orbán Laura, Siffer Klaudia összetételû
csapatunk 100 %-os teljesítménnyel jutott

túl a csoportküzdelmeken. A kereszt-
játékok során az elsõ mérkõzést megnyerve
került sor a Mecseknádasd elleni küz-
delemre, amely már a döntõbe jutást jelen-
thette volna. Megnehezítve az ellenfél dol-
gát küzdöttek lányaink, de be kellett lát-
nunk, a késõbb elsõ helyezést elért csapat

jobb volt nálunk. Így a bronzéremért kellett
megküzdenünk Mezõnagymihály csapatá-
val, akiket az elsõ csoportmérkõzésen 2
góllal vertünk. A 3. helyért lejátszott mecs-
csen az elsõ félidõben döcögve induló szek-
erünk a második félidõre bejáródott és a
szülõk, csapattársak és tanárok buzdítása
mellett magabiztosan nyertünk.

Papp Dóra, aki talán a csapat motorjá-
nak tekinthetõ, a 6 mérkõzésen szerzett 73
góljával 2 góllal maradt le a gólkirályi cím-
rõl. A fantasztikus sikerek után Laci bácsi
könnyezõ szemekkel köszönte meg a
lányoknak a nagyszerû sikert. 

A kimagasló teljesítményt nyújtó atléta
és kézilabda csapataink az országos dön-
tõbe induló iskolák közül, az összetett
pontversenyben, a Békés Megyei Diák-
sport Tanács által alapított id. Kováts
Tibor emlékverseny vándorserlegét nyerte
el a következõ tanévre. 

Németh László igazgató boldogan
emelte a magasba a vándorserleget, mely
az ebben az évben elnyert más vándorser-
legekkel együtt az iskola zsibongójában
lesz látható.

Nagy köszönettel tartozunk minden
kedves szülõnek és kollégának, akik a vi-
szontagságos idõben is segítették a verseny-
zõk szállítását a június 20-23. között zajló
versenyekre Zánkára és Veszprémbe.

Szép volt lányok, szép volt fiúk! Hajrá
Révfülöp!!! 

Németh László 

Révfülöpi Képek
2010. július         XX. évfolyam 7. szám

Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

Felújítás
összefogással

Befejezõdtek a Jancsi utca burkolat
felújítási munkái. Magánerõs felaján-
lással a Hóvirág és Hársfa utca rész-
leges aszfaltozása is elkészült

Fotó: Müller

II. Vincellér Napok

Fotó: Kalmár

Fotó: Iskola

Gyõzelem a Kisiskolák Diákolimpiáján

Az idei évben második alkalommal ke-
rült megrendezésre a Vincellér Napok el-
nevezésû rendezvény településünkön.

Június 24-én a Tapolcai Ifjúsági  Ze-
nekar  fogadta a megjelent vendégeket,
majd Miklós Tamás polgármester kö-
szöntõje után Varga György, a KÁL-
VIN Pincészet és Mákvirág Borház
tulajdonosa nyitotta meg a négy napos
rendezvényt.

Folytatás a 8. oldalon...
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A település szilárd burkolatú útjain
közel 400 m2 nagyságú terület kátyúzását
végezték el az elmúlt hónapban.

Az Óvoda utca felsõ szakaszán, a koráb-
ban ivóvíz kiváltássál érintett útrész teljes
szélességben új aszfaltburkolatot kapott.

A Településgazdálkodási Csoport közre-
mûködésével felújításra került a Végmáli,
Kökény, Rügy, Mandula és a Fülöpi szõlõ
utcák murvázott burkolata.

A Balaton tartósan magas vízállása miatt
a futballpálya mellett lévõ csapadékvíz le-
vezetõ árok jelentõs mértékben felisza-
posodott, ezért a kitisztításáról az önkor-
mányzat gondoskodott.

A Révfülöpi Vasútállomás elõtti busz-
megállóhoz padokat, virágtartókat helye-
zett ki az önkormányzat.

A Szigeti strandon új padok, szemét-
tartók virágtartók, kerékpártartók, szabad-
téri többfunkciós kondigép kihelyezésével
gazdagítottuk a strandfürdõ felszerelt-
ségét.

Önkormányzati hírek

A Révfülöp Nagyközség  Önkormányza-
ti Képviselõ-testülete június  21- i  ülésén a
következõ rendeleteket alkotta meg: 

12/2010. (VI.23.) sz. önkormányzati ren-
delet: Révfülöp Nagyközség Önkor-
mányzatának 2010. évi költségvetésérõl
szóló 2/2010. (II.17.) önkormányzati ren-
deletének módosítása; 13/2010. (VI.23.) sz.
önkormányzati rendelet: A helyi adókról
szóló 14/2004. (XII.27.) önkormányzati
rendelet módosítása; 14/2010. (VI.23.) sz.
önkormányzati rendelet: Az egyes szociális
és gyermekvédelmi ellátások szabály-
ozásáról szóló 15/2007. (XII.19.) önkor-
mányzati rendelet módosítása; 15/2010.
(VI.23.) sz. önkormányzati rendelet: A
helyi környezet védelmérõl.

Az önkormányzati rendeletek a Polgár-
mesteri Hivatalban és a Könyvtárban min-
den érdeklõdõ számára rendelkezésre áll-
nak és olvashatóak a település honlapján
is.  

Hamarné Szöllõsy Emília
jegyzõ

Hirdetmény
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A Gázló Környezet- és Természetvédõ
Egyesület 2009. évi közhasznúsági jelen-
tése.

Egyesületünk 2010, május 22-én tartotta
zárszámadó közgyûlését. A Közgyûlés
egyebek mellett döntött a Közhasznúságú
jelentés elfogadásáról is. Az alábbiakban
ennek kivonatos változatát tesszük közzé
azzal, hogy a jelentés teljes szövegét a hely-
ben szokásos közzétételre a tagtelepülési
önkormányzatoknak megküldtük, illetve
az a www.gazloegyesulet.hu weblapon is
elérhetõ.

1./ A Gázló Környezet és Természetvédõ
Egyesület Közgyûlése Simonné Lakosi
Erzsébet mérlegképes könyvelõ által
készített számviteli beszámolót -mely tar-
talmazta a mérleget 2009, december 31-i
fordulónappal, megvitatta, és egyhangú
szavazással elfogadta.

2./ A Gázló Környezet és Természetvédõ
Egyesület Közgyûlése Simonné Lakosi
Erzsébet mérlegképes könyvelõ által ké-
szített 2009 évi közhasznú eredmény-le-
vezetést megvitatta és egyhangú szavazás-
sal elfogadta.

3./ Az Egyesület 2009 évben költ-
ségvetési támogatásban részesült az SZJA
1%-ából

34.924,- Ft értékben, a NCA Közép-
dunántúli Regionális Kollégiuma által kiírt
pályázat keretében 200.000.-Ft értékben.

4./ A 2009. évi vagyonfelhasználás /vál-
tozás/

Az egyesület saját tõkéje tárgyi esz-
közökbõl és pénzeszközökbõl áll össze. A
tárgyi eszközöknél  /Canon fényképezõ-
gép/ kimutatott változás az értékcsökke-
nési leírásból származik. Az évközben

kapott bevételeket részben felhasználta a
közhasznú céljaink elérésére,  pozitív ered-
mény 10.666,- Ft. A vagyon felhasználását
a mérleg és az eredmény-kimutatás tartal-
mazza. 

5./ 2009. évben az Egyesület cél szerinti
tevékenysége keretében pénzbeli juttatást
nem adott, a nyújtott természetbeni jut-
tatás pedig nem forintosítható. Ennek rész-
letezése a közhasznú tevékenységrõl szóló
beszámolóban található.

6./ 2009. évben kapott támogatás mér-
téke (2008/2009/változás Ft-ban/ változás
%-ban)

Helyi önkormányzat programtámoga-
tása 230.000,-Ft/280.000,-Ft/+50.000,-Ft
/122%

Jogi személyiségû gazdasági társaság
mûködési támogatás 125.000,-Ft/0 Ft/
125.000,-Ft/-100%.

Önkormányzati támogatások (2008/
2009): Balatonszepezd: 100.000,-Ft/
100.000,- Ft; Révfülöp: 0 Ft/100.000,- Ft;
Köveskál: 10.000,-Ft/0 Ft; Kõvágóörs:
50.000,-Ft/  50.000,- Ft; Mindszentkálla:
20.000,-Ft/0 Ft; Monoszló: 10.000,-
Ft/10.000,-Ft; Szentbékálla: 20.000,-Ft/0;
Zánka: 20.000,-Ft/20.000,-Ft.

7./ Az Egyesület vezetõ tisztségviselõinek
nem nyújtott juttatást 2009. évben.

8./ Vókó László elnök által elõadott, a
közhasznú tevékenységrõl szóló tartalmi
beszámolót a Közgyûlés megvitatta és egy-
hangú szavazással elfogadta.

Záradék:   A közhasznúsági jelentést a
Gázló Környezet- és Természetvédõ
Egyesület Közgyûlése 2010. május 22.-án,
10/2010.(V.22.) számú határozatával
elfogadta.                                  Vókó László

Közhasznúsági jelentés

Révfülöpi Képek
Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja; Felelõs kiadó: Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának meg-
bízásából 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 700 példányban (Ingyenes kiadvány) Lapzárta: július 27. Szerk. biz. ülés július 27. 18 óra; Megjelenik havonta.

Felhívás árvízkárosultak megsegítésére!
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete az árvíz sújtotta
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Aszaló
település javára egyösszegû pénzbeli támo-
gatást szavazott meg és pénzgyûjtésrõl
határozott. Ennek keretében Jótékonysági
koncert kerül megrendezésre Müller Ilona
zongoramûvész közremûködésével a
révfülöpi Evangélikus templomban július
10-én 19 órakor, ahol a kihelyezett
gyûjtõládába lehet az adományokat elhe-
lyezni.

Gyûjtõláda kerül kihelyezésre a kul-

turális rendezvényeken (pl. Vincellér
napok, Sörfesztivál) Befizetést lehet tel-
jesíteni a révfülöpi önkormányzat
11748052-15427580 költségvetési számla
„ÁRVÍZKÁROSULTAK” megjelölésû
készpénz átutalási megbízáson is. Az össze-
gyûjtött pénzadományt az önkormányzat
juttatja el a település vezetése számára.

Tisztelettel kérjük a település lakosságát
és üdülõvendégeit, hogy mindenki
lehetõsége szerint támogassa a bajba jutott
települést, annak polgárait. Segítségüket
ezúton is köszönjük.
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– Tájékoztató az idegenforgalmi 
adó fizetésérõl –

Felhívjuk a tisztelt hazai és külföldi ingat-
lan-tulajdonosok figyelmét, hogy idegenfor-
galmi adó fizetési kötelezettség terheli azt
a magánszemélyt, aki az önkormányzat ille-
tékességi területén legalább egy vendég-
éjszakát eltölt (függetlenül attól, hogy az
ingatlant üdülés céljára ingyenesen vagy
díjfizetés ellenében veszi-e igénybe.) 

Az idegenforgalmi adót fizetõ vendég a
„Révfülöp Kártya” szolgáltatási kedvez-
ményeit is igénybe veheti. 

Tájékoztatom továbbá Önöket arról is,
hogy módosításra került a helyi adóról
szóló 1990. évi C. törvény 31 § a) pontja,
mely szerint megszûnt a 70 életévet be-
töltött magánszemélyek idegenforgalmi
adómentessége!!!

Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonoso-
kat tegyenek eleget adóbeszedési kötele-
zettségüknek.  További információ az ön-
kormányzati adóhatóságtól kérhetõ. 

(Az önkormányzat részére a központi
költségvetés a beszedett idegenforgalmi
adó minden forintjához 2010-évben továb-
bi egy forintot biztosít!!)

Hamarné Szöllõsy Emília jegyzõ

Idegenforgalmi adó

Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a nemzeti

és etnikai kisebbségek települési önkor-
mányzati képviselõinek választására vo-
natkozó  tájékoztató és a  „Kisebbségi vá-
lasztói jegyzékbe vétel iránti kérelem”
nyomtatvány kézbesítésre került valameny-
nyi választópolgár részére. A nyomtatvány
a www.revfulop.hu honlapról, a Választási
információk menüpontból is letölthetõ. 

A kisebbségi választói jegyzékbe való je-
lentkezés fenti kérelem kitöltésével kér-
hetõ. A Polgármesteri Hivatal földszinti
102. számú szobájában május 28. napjától
felállításra került egy gyûjtõláda, amelyben
július 15-én 16.00 óráig munkaidõben
(7.30-16.00 óráig, pénteki napon 13.30
óráig) helyezhetõ el a kisebbségi választói
jegyzékbe való felvételi kérelem. A kisebb-
ségi választói jegyzékbe való felvételi ké-
relem levélben is megküldhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal 8253 Révfülöp, Villa Filip
tér 8. alatti címre úgy, hogy az legkésõbb
július 15-én 16.00 óráig megérkezzen.

A kisebbségi választással kapcsolatos
információk megtekinthetõk Révfülöp te-
lepülés  honlapján: www.revfulop.hu, az
Országos Választási Iroda www.valasztas.hu
internetes oldalán, valamint felvilágosítás
kérhetõ a jegyzõtõl  személyesen, illetõleg
a 538-331  telefonszámon.

Hamarné Szöllõsy Emília jegyzõ
Helyi Választási Iroda Vezetõje

Az évente szokásos második közmeghall-
gatását is megtartotta Révfülöp Nagy-
község Önkormányzatának Képviselõ-
testülete június 18-án, az általános iskola
aulájában. 

A helyszínen csak néhány érdeklõdõ
követte Miklós Tamás polgármester rövid
tájékoztatóját, amelyben felvázolta a

település gazdasági helyzetét, majd a
lakossági kérdések vélemények követ-
keztek. Az eredményekrõl szólva a pol-
gármester elmondta, hogy a tavalyi költ-
ségvetés elõirányzata 464 millió Ft volt,
melyet év közben 499 millió Ft-ra módosí-
tottak, de a teljesülés a bevételeknél 504,5
millió, míg a kiadásoknál 478,6 millió Ft-ot
tett ki. A helyesbített pénzmaradvány
pedig 22 millió Ft-ra rúgott. Felhalmo-
zásra, beruházásra 85 millió Ft-ot fordítha-
tott tavaly Révfülöp, ami a jelen gazdasági
helyzetben igencsak jónak mondható. A
mérleg fõösszege a 2008. évhez képest 26
millió Ft-tal emelkedett, az önkormányzat
vagyonát tovább növeltük 2.473 millió Ft-
ra- mondta a polgármester.

A vállalt és teljesített feladatok között
említette Miklós Tamás a település szé-
pítését, amelynek keretében faültetést
végeztek (a parkban és a Szigeti strandon),
a közterületek gallyazását, virágládákat
helyeztek el a fõút mellett. Húsz éves gond
oldódott meg az Önkormányzati Telepü-
lésüzemeltetési Csoport új helyre költöz-
tetésével. Újra kiírták a „Szép a kertem”
helyi kertépítõ, szépítõ pályázatot. Nem kis
feladatot jelentett az önkormányzati utak
tavaszi seprése, utak, járdák kátyúzása,
amely 1.8 millió Ft-ba került. Felújították,
kiegészítették az Információs térképet és
táblarendszert csaknem kétmillió forint

összegben.
A közösségépítés eredményei közé

sorolta a polgármester az Internetes
véleménykérõ szavazásokat, a közmeghall-
gatásokat, nyilvános polgármesteri foga-
dóórákat, a Révfülöp Jövõjéért Eszme-
csere és Találkozó megszervezését. Új,
hagyományteremtõ rendezvénysorozato-
kat indítottak Magyar Kultúra Napja,
Révfülöpi Vincellér és Bor Napok, Magyar
Dal Napja néven. A Révfülöpi Képek címû
helyi lap közel egy éve rendszeresen megje-
lenik.

A munkahelyteremtés során új strandi
gondnokokat alkalmaztak, a közterület
felügyelõ mellett 2 településõrt állítottak
munkába, közfoglalkoztatás keretében 14
fõ 9-8 havi foglalkoztatását oldották meg.
Helyi vállalkozóknak pályázati úton biz-
tosítottak megrendelést, ennek keretében
valósult meg többek között a pincekiállítás,
a fûnyírás, a strandfelújítás, a temetõi
mosdó.

Az életminõség javításának érdekében
folytatták a lakossági szûrõvizsgálatok
szervezését, megalakították a Révfülöpi
Szociális Szolgálatot. Helyi felsõoktatási
ösztöndíjat alapítottak, helyi szinten támo-
gatják a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Ösztöndíjat. 

A turisztikai fejlesztések között Miklós
Tamás polgármester felsorolta a Révfülöp
Kártya szolgáltatási körének bõvítését, a
Turisztikai Eszmecserék megszervezését a
helyi vállalkozókkal, civil szervezetekkel, a
mentõ katamarán beszerzését, a hínár vízi
kaszálását, a strandi ivóvíz vezetékek és
zuhanyozók felújítását, a Millenniumi
Kilátó járószintjének felújítását. 

Folytatás a következõ számban. Ky

TájékoztatásNyári közmeghallgatás 1. rész

Tisztelt olvasó!
Amennyiben úgy érzi, közérdeklõdésre számot tartó mondanivalója, javaslata,

kérdése van, írja meg és küldje el nekünk (kizárólag géppel készült írásokat veszünk
át). Bárkitõl elfogadunk közlésre alkalmas cikket, abban az esetben is, ha mon-
dandójával nem mindenben értünk egyet. Helyi közéleti fórumot kívánunk ily mó-
don 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

3

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár
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Az iskolában mûködõ Diákönkormányzat
ezen a nyáron is hozzájárul táborok szer-
vezésével a szabadidõ hasznos eltöl-
téséhez. 

A gyerekek hatféle táborból választhat-
nak: tánc, fiú sport, kézilabda, vakáció,
színjátszó, vitorlás. A táborok napközis jel-
legûek, vagyis reggel 9 órától délután 18
óráig tartanak. Alapköltségük 6.000 Ft,
amely tartalmazza a napi háromszori

étkezést. Ettõl eltérõ összeget csak azok-
ban a táborokban kell fizetni, ahol utazás-
ra és egyéb belépõkre is szükség van, pl.
vakációtábor. Bízzunk benne, hogy az
idõjárás kegyes lesz hozzánk és strandolás-
ra is lehetõség lesz az egyéb programok
mellett! Kissné Hajdu Gabriella

Nyári táborok
Rendhagyó évzáró ünnepéllyel búcsúz-
tunk június 15-én a 2009/2010. évi
tanévtõl. 

A nem szokványos évzáráson
tanítványaink verssel, énekkel, néptánc-
cal és pom-pom tánccal köszöntötték az
iskola tanulóit, és a szép számmal megje-
lent szüleiket. Az ünnepségen jelen volt a
fenntartók elnökeként Miklós Tamás
Révfülöp Nagyközség Polgármestere és
Szeginé Balogh Emília az Iskolaszék
elnöke. Az ünnepélyes mûsor után
Németh László igazgató röviden
értékelte a tanévet és hosszasan sorolta a
tanévben elért sikereket. A tanévzáró
végén azok a tanulók, akik egész éves
munkájukkal arra rászolgáltak, külön-
bözõ iskolai díjakat vehettek át. Kovács
Rebeka, Veress Luca, Réti Kincsõ, Török
Julianna, Gosztola Anett, Szegi Vince,
Nagy Boglárka, Siffer Klaudia, Székely
Ádám és Zámbó Szilárd az Általános
Iskoláért Alapítvány díját vehette át.
Papp Dóra kimagasló sportmunkájáért,

Veres Ágost általános tanulmányi
munkájáért és versenyeredményeiért
kapott különdíjat az Alapítványtól. 

Molnár Lúcia, Molnár Nikolett, Kiss
Ágnes, Antal Vanda, Takó Tünde, M.
Tóth Bettina, Kardos Klaudia, Kardos
Gergõ és Slemmer Balázs bekerült
valamelyik verseny országos döntõjébe,
ezért az iskola emléktárgyát kapták.

A 2009/2010. tanév iskoladíját az
elmúlt évek példamutató teljesítményéért
Molnár Lúcia vehette át.

Németh László

Évzáró ünnepély

Fotó: Iskola

Fotó: Varga M.

Fotó: Varga M.

Június 10-én a Gázló Környezet- és
Természetvédõ Egyesület ajándékaként a
Révfülöpi Általános Iskola tanulói közül
24 tanuló és az õ felkészülésüket segítõ 4
pedagógus jutalomkirándulásban része-
sült. 

Mind a 24 tanuló kimagasló ered-
ményeket ért el területi és országos
versenyeken Eitnerné Rózsa Ágnesnek
köszönhetõen, aki szabadidejét nem
sajnálva készítette fel a gyermekeket.

A Kis-Balatonnál szakszerû túravezetést
kaptunk, ahol bemutatták az egész terület

flóráját és faunáját.
Csapatunk igen szerencsésnek érezheti

magát, mivel vörösgémeket, szürkegéme-
ket, kócsagokat, kárókatonákat is láthat-
tunk. Megnéztük a Fekete István
emlékházat, és Matula bácsi kunyhóját.

Magaslesrõl gyönyörködhettünk a nádas
élõvilágában, a víztükörben. Mindenki
számára a legérdekesebbek a denevérodúk
voltak, melyeket még kevesen láthattak.
Utunk végén az elhangzottakkal kapcsolat-
ban kérdéseket tett fel a túravezetõ, melyre
a gyerekek jól tudták a válaszokat.
Köszönjük a Gázló Egyesületnek, hogy biz-
tosította az autóbuszt, a túravezetést, így
gyermekeink tudása sok új ismerettel
bõvült. Bízunk a jövõ évi lehetõségben is,
reméljük Ági néninek ilyen sikeres
versenyzõi lesznek a következõ tanévben is.

Kissné Hajdu Gabriella

Kis-Balatoni kirándulás

Gyereknap a suliban
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Fotó: Iskola

A gyerekek minden évben nagy örömmel
várják a GYEREKNAP-ot, hiszen ez az a
nap, amelyet tanulás helyett szórakozással
tölthetnek az iskolában. 

Ez az idén sem volt másképp, iskolánk
Diákönkormányzata június 14-én, hétfõn
tartotta gyermeknapi programját. A külön-
bözõ korosztályok alkotta csapatok nyolc
állomáson mérték össze „tudásukat”, ahol
a feladatok összeállításában a nyolcadik
osztályos tanulóink segédkeztek a pedagó-
gusoknak. Szintén õk voltak azok, akik az
úton való közlekedés biztonságára is felü-
gyeltek, hiszen a csapatoknak a felüljárón
keresztül a kikötõig kellett eljutniuk. Az
eredményhirdetés után a konyhásnénik
pizzaebéddel várták a gyerekeket, majd a
melegben jól esett egy kis hûsítõ jégkrém .
A gyereknapot délutáni közös strandolás

zárta. Reméljük, a gyerekek jól érezték
magukat és jövõre is ilyen lelkesen vesznek
részt a versenyeken és lebonyolításában is.
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult,
hogy a diákoknak igazán emlékezetes
maradjon ez a nap.

Kissné Hajdu Gabriella

Fotó: Iskola



A „Barátunk a természet” Országos Ter-
mészetismereti Verseny döntõjét június 4-
5-én rendezték meg Kecskeméten.

Az országos döntõbe a révfülöpi
Általános Iskola 3 csapata jutott be és 2
egyéni versenyzõje vett részt. Elsõ nap sor
került az egyéni játékosok eredményhirde-
tésére. Az elõzetes rajzos feladatok
megoldásában sok jó ötlettel Szabó Zsuzsa
néni segítette munkánkat.

A 7-8. osztályosok közül 2. helyezett lett
Veres Ágost, az elsõ helyet Slemmer Balázs
szerezte meg. Ezen a napon az ide bekerült
csapatok bemutatkozása és az alsósok
versenye volt. Bemutatkozó mûsorunk jól
sikerült, köszönet érte Blázsi Ibolya néni-
nek, aki megírta és betanította nekünk.

A 3-4. osztályosok közül a Rosszcsontok:
Szabó Friderika, Benkõ Alexandra, Veress
Luca, és Kiss Richárd 3. helyet értek el.
Míg az alsósok versenyeztek, addig a fel-
sõsöknek különbözõ programokat szervez-
tek, elõadásokat tartottak. Másnap a fel-
sõsök versenyére került sor. Az 5-6. osztá-
lyosok közül a Vadmacskák: Réti Kincsõ,
Török Julianna és Szász Klaudia az elsõk
lettek. A 7-8. osztályosok körében az
Imádkozó sáskák: Molnár Nikoletta,
Molnár Lúcia és Kiss Ágnes ugyancsak elsõ
helyezettek lettek.

Mindenki nagyon jó érezte magát a
verseny alatt, hiszen rengeteg érdekes fela-
dattal találkozhattunk. Sokat köszön-
hetünk felkészítõ tanárunknak, Eitnerné
Rózsa Ágnesnek, aki minden szabadidejét
velünk töltötte, hogy a legjobb teljesítményt
tudjuk nyújtani. Mi 8. osztályos versenyzõk
sok szerencsét és kitartást kívánunk az utá-
nunk következõ osztályoknak, s azt, hogy
legyen annyi örömük, élményük a
vetélkedõ sorozaton, mint nekünk.

Kiss Ágnes, Molnár Lúcia, 
Molnár Nikoletta, Slemmer Balázs
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Fotó: Iskola

Természetismeret
Iskolánkban a hagyományoknak megfele-
lõen június 4-én  ünnepi mûsorral tiszte-
legtünk tanáraink elõtt pedagógusnap al-
kalmából. 

A helyi pedagógus szakszervezet által
szervezett megemlékezésre a község
közoktatási dolgozói, az óvodából, az
iskolából, ill. nyugdíjas pedagógustársaink
és a technikai személyzet volt jelen. Az alsó
tagozatosok nívós mûsora után Németh
László igazgató, Szeginé Balogh Emília az
iskolaszék elnöke, és a fenntartó önkor-
mányzatok jelen levõ polgármesterei
Miklós Tamás, Molnár József és Keszler
Gyula köszöntötte a jelen levõ oktatásügyi
dolgozókat. A rendezvény második felé-
ben az ünnepeltek pezsgõkoccintással
üdvözölték egymást, majd egy kis "eszem-

iszom" és baráti beszélgetés után mindenki
azzal a megelégedéssel távozott, hogy jó
volt együtt lenni, ismét találkozni a régi
arcokkal, feleleveníteni a régmúlt idõk di-
csõségeit és elbeszélgetni a jelen kor sike-
reirõl. 

A beszélgetés idején kellemes szín-
foltként nézhette végig mindenki az is-
kolában folyó egész éves munkáról készült
fényképanyagot projektorral kivetítve.

A pedagógusnapot a következõ idézet
szellemiségének jegye fonta körbe:

„Vezesd õket utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hû maradj,
Mert élen állsz és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!”

Pedagógusnap 
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„Kedves Óvodám sok víg nap után, itt a
búcsúnap indul a csapat.”

Régi hagyomány óvodánkban, hogy
június elsõ vasárnapján tartjuk az óvodai
évzáró ünnepélyt és a nagyok ballagását.

A kisebbek a Nagy takarítás a napnál, a
nagyobbak a Kis kakas gyémánt félkraj-
cárja címû mesét, valamint néptáncot
adtak elõ.

Ezt követte a Ballagás. Búcsút vett
énekkel, verssel óvodástársaitól, óvóné-
niktõl, dadusnéniktõl három kislány és
két fiú, hiszen szeptembertõl a helyi isko-
lában kezdik meg tanulmányaikat.

Reméljük õk is olyan ügyes, okos, vi-
dám gyermekek maradnak mint az elõzõ
években óvodánkba járt növendékeink.

Jó tanulást, sok sikert kívánunk, mindig
szívesen látunk és várunk benneteket visz-
sza az óvodába.

Koncert az oviban
Június 7-én a gyõri Gyakorló Általános

Iskola tanulóit láttuk vendégül az oviban.
Nagyon szép gyermekdalokkal, furulya és
fuvola szólóval örvendeztették meg óvodá-
sainkat. A koncert végén közös körjáték-
ra, sütemény evésre került sor, majd az ud-
varon együtt játszottak kicsik és nagyok.
Nagyon jól sikerült ez a nap, köszönjük az
iskolásoknak és tanáruknak Milbik Lászlónak.

Bábelõadás
Június 4-én bábelõadáson vett részt az

ovis csapat. A Kolontos Bandi c. mese
igen nagy sikert aratott a gyerekek köré-
ben. Bízunk benne, hogy  a következõ évadban
is ilyen színvonalas elõadásokat tekint-
hetünk meg. Az élmények hatására az ovi-
ban is sokat báboznak, mesélnek a gyere-
kek. Reméljük majd felnõttként is szíve-
sen járnak színházba. Vókóné Bognár Ibolya

Ovis évzáró - ballagás

Hirdetmény
Étkezés. A révfülöpi általános iskola

konyháján az idén nyáron is lehetõség
van augusztus 06-ig vendég ebéd
igénylésére, egyéni és csoportos elõ-
fizetésre is, 580.-Ft/adag áron! Várjuk
megrendelésüket! 87/464-203 Ált. Iskola
Varga Márta. 87/563-332.  Polgármesteri
Hivatal Egyedné Kovács Margit. Fotó: Vókóné
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Hagyományos módon köszöntek el a
végzõs diákok nemcsak tanáraiktól, egy-
mástól, hanem az elmúlt nyolc év sikerei-
nek és kudarcainak helyszínétõl, az
iskolában június 12-én megtartott bal-
lagási ünnepség keretében. 
Németh László igazgató köszöntõjében
többek között ezt mondta búcsúzóul:
„Ma még együtt,…és nincs tovább!” énekli
az EDDA együttes népszerû slágerében.
És igen, kedves ballagók, eljött a búcsúzás
napja. Búcsúztok iskolátoktól, tanáraitok-
tól, és búcsúztok alma máteretektõl, a
révfülöpi Általános Iskolától. Búcsútok
mégsem ezért fáj Nektek. Sokkal
érzékenyebben érint benneteket, hogy el
kell búcsúznotok iskolatársaitoktól, s
legfõképpen az fáj mindnyájatoknak, hogy
soha többet nem lehettek együtt egy
közösségben úgy, mint ahogy ma még
együtt a 8. osztály. 
Búslakodjatok, de ne menjetek fájó szívvel,
mert emléketeket az iskola falai örökké
megõrzik.
Kedves nyolcadikosok!
A ballagó tarisznyában mindig található
egy kis hamuba sült pogácsa. A tiétekben is
van, és én is sütöttem képzeletben nektek
néhányat….
Elsõ pogácsámat az emlékekbõl gyúrtam,
hisz a múltból táplálkozik a jelen, s ebbõl a
jelenbõl ered a jövõ. Kérlek benneteket, ne
feledjétek el, az együtt töltött szép
perceket. Emlékezzetek a már eddig
megemlített sikereitekre, egy-egy remek
dolgozat örömére, a táborokra, osztály-
kirándulásokra. Sose felejtsétek el a szere-
pléseitek izzasztó pillanatait, s örökké tart-
sátok meg a talán mindnyájatokban jelen-
tkezõ elsõ nagy szerelem élményét.
Maradjatok barátok, hisz barátok nélkül az
élet nem sokat ér. Emlékezzetek sikerte-
lenségeitekre is, hisz abból tudtok okulni.
A tapasztalatszerzéshez nem csak sike-
rekre van szükség, hanem kudarc okozta
megrendülésekre is. Csak így válhattok tel-
jes értékû emberekké. 

Második pogácsámat a hitbõl gyúrtam.
Hiszem azt, hogy a mai rohanó, elértékte-
lenedõ világban egyre többen lesztek, akik
a maradandó értéket, a tudást, a be-
csületet, a tisztességet magáénak tudja.
Ezek örök érvényû értékek, s ahhoz, hogy
az emberiség fennmaradjon, ezeket a ne-
mes, emberi eszméket tovább kell õrizni,
ápolni. Higyjetek magatokban is. Vértez-
zétek fel magatokat tudással. Tûzzetek ki
magatok elé okos célokat, s ezekért a
célokért tanuljatok meg állhatatosan küz-
deni. A célok eléréséhez vezetõ utat a
tudás övezi. Valamennyien sikeres felvételi
mögött vagytok, mindannyian folytatjátok
tanulmányaitokat valamilyen középiskolá-
ban. Kívánom, hogy ott is hasonló sikere-
ket érjetek el, mint iskolánkban az elmúlt
években. Kerüljetek közelebb mindig cél-
jaitokhoz, hogy boldog, kiegyensúlyozott
felnõttek lehessetek. Még néhány év, s ti
fogtok alkotni, nyilatkozni és szerepelni,
talán néhányan tanítani, s talán közületek
is lesz olyan, aki ugyanígy a mikrofon elõtt
állva azon fáradozik, hogy a majdani bal-
lagóknak valami okosat mondjon, hogy va-
lami útravalót tegyen ballagó tarisznyájukba.
Harmadik pogácsámnak, -egyben az utol-
sónak- amit nektek készítettem, a szeretet
adja alkotóelemeit. A mai nap megfelelõ
alkalom arra, hogy egy picit lehajtott fejjel
megálljatok, végiggondoljátok az elmúlt
életeteket, majd utána felemelt fõvel han-
gosan, nem szégyellve magatokat kimon-
dani ezt a szót: Köszönöm!
Elõször ez a köszönet szüleitek felé han-
gozzon el. S legyen ez a köszönet a hála
szava feléjük. Feléjük, akik néha erejükön
felül és nagyon sokat tettek azért, hogy az
elmúlt 8 év gondtalanul, csak a tanulással
telhessen. Köszönjétek meg nekik, hogy
veletek együtt izgulták át az elmúlt éveket,
a feleleteket, a dolgozatírásokat, a verse-
nyeket, hogy mellettetek álltak akkor is, ha
kudarc ért benneteket és soha sem hagytak
magatokra, ha szükségetek volt rájuk.
Kérem tõletek, hogy szüleiteket tekint-
sétek a legjobb barátotoknak, s ne feled-
jétek, õk lesznek azok mindig, akikhez bár-
mikor, bármivel, bizalommal és megértés-
sel fordulhattok. Köszönet illeti tanárai-
tokat is, akik nagyon sokat fáradoztak
ezért, hogy elérkezhessen a mai nap. Õk
biztosították számotokra, hogy 8 évi
kemény munka után biztos tudással felvér-
tezve kopogtathassatok életetek következõ
állomásának kapuján. 
Van egy negyedik pogácsám is, ezt a pogá-
csát a reménybõl gyúrtam. De ezt nem szá-
motokra, hanem, nekünk felnõtteknek. 
Mit is gyúrtam a remény pogácsájába? 
Azokat a vágyakat, amelyeket tudom, hogy
csak ti, az utánunk következõ ifjú

nemzedék valósíthatja meg. Kérlek ben-
neteket, reményeinket ne hagyjátok szerte
foszlani, éljetek úgy, hogy megteremtõd-
hessenek vágyálmaink. Legyetek ti az a
nemzedék, akik meghozzák azt az üdvözítõ
világot, amelyre minden jószándékú, békét
szeretõ ember vágyik. 
Elfogytak a pogácsáim, s most búcsúzom
tõletek. Búcsúzom tõletek pedagógustár-
saim, az iskola dolgozói, és a jelen levõ
diáktársaitok nevében is. 
Kívánom, hogy az út, amire ma léptek,
gyémántokkal kirakva, göröngyöktõl men-
tesen vezessen céljaitok eléréséhez. Kívá-
nom, hogy életeteket a megelégedettség, és
a szeretet járja át. 

A Tóparti Galériában megrendezett kiál-
lítás sorozat keretében Landthaller Judit
fotográfus Geometria/Homometria címû
kiállítását Miklós Tamás polgármester
nyitotta meg június 12-én, Müller Ilona
zongoramûvész közremûködésével.

A szem az egyik legfontosabb érzékszer-
vünk, - mondta Miklós Tamás polgármes-
ter beszédében - amelyen keresztül a
külvilágból érkezõ összes információnak
jóval több mint a felét befogadjuk. Látó-
szervünk segítségével olvasunk leveleket,
újságokat, folyóiratokat és könyveket,
szemléljük egy virág színeit, a táj mesz-
szeséget, egy ruha szépségét, egy fest-
ményt, egy fotót, fotókat. Ky

Ballagás

Kiállítások sorozatban

Fotó: Iskola

Fotó: Herceg

Fotó: Herceg

Vincze László geológus, természet-
fotós kiállítását Prof. Dr. Szabó
Máté, az állampolgári jogok ország-
gyûlési biztosa nyitotta meg június
26-án
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Információ a Révfülöp Kártyáról

Kedves Vendégünk!
A Révfülöp Kártya felmutatásával Ön DÍJFIZETÉS NÉLKÜL látogathatja 
Révfülöpön:
- a Millenniumi Kilátót
- a Honismereti Gy�jteményt (Halász utca 6.)
- a Tóparti Galériát (Halász utca 6.)
- és a Pincemúzeum (Villa Filip tér) kiállításait
Naponta egyszer 50%-os kedvezménnyel 
a Császtai vagy a Szigeti strandot

Lieber Gast!
Sie können mit der ‚Révfülöp Karte’ KOSTENLOS  in Révfülöp die folgenden 
Sehenswürdigkeiten besuchen: 
- Millennium Aussichtsturm,  
- Sammlung der Heimatkunde,
- Galerie am Seeufer – Ausstellungen (Halászstr.6.)
- Weinkeller Museum  (Villa F. Platz)
Täglich einmal 50% Ermäßigung Strand ‚Császtai’ oder ‚Szigeti’

Dear Guest!
Showing ’Révfülöp Card’ YOU can visit FREE the under mentioned sights of 
Révfülöp :
‘Császta’ or ‘Szigeti’ Beach,
 Millennium Look-out Tower, 
Local Historical Museum, (Halász Street 6.)
Exhibitions of ‘ Tóparti Gallery’ (Halász  Street 6.)
 Wine-cellar Museum (Villa F. place)
Once a day 50% discount ‘Császtai’ Beach, ‘or Szigeti’ Beach

RÉVFÜLÖP
RÉVFÜLÖP KARTE - RÉVFÜLÖP CARD

Kedves Vendégünk!
Reméljük, élményekkel gazdagon távozik a mi csodálatos balatoni 
üdül�helyünkr�l, Révfülöpr�l, ahová Önt és vendégeit jöv�re is szeretettel 
visszavárunk!

Lieber Gast!
Hoffentlich fahren Sie mit vielen, schönen Erlebnissen von unserem Urlaubsort 
– Révfülöp – weg. Wir erwarten Sie und Ihre Gäste auch nächstes Jahr!

Dear Guest!
We hope you travel home with pleasant experiences about our wonderful 
holiday resort, Révfülöp, where we will wait for you and your guests next year 
as well.

KÁRTYAINFO – KARTENINFO – CARDINFO
Tourinform Iroda – Tourinform Büro – Tourinform Office
 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8/b 
 Tel./fax:  +36-87/463-092; 463-194
 e-mail:  revfulop@tourinform.hu; www.revfulop.hu

Nyitva (június 15 - augusztus 31. között): 
Hétköznap 9.00 - 18.00
Szombat: 9.00 - 14.00
Vasárnap:  Zárva

Geöffnet ab 15. Juni bis 31. August
Werktage: 9.00 - 18.00
Samstag: 9.00 - 14.00
Sonntag:                                geschlossen

Open (between 15 June and 31 August)
Weekdays 9.00 - 18.00
Saturday,: 9.00 - 14.00
Sunday:                                     closed

Kártyahasználati információk!
A kedvezmény igénybevételéhez szíveskedjen a kártyát felmutatni!
A Révfülöp Kártya más személyre NEM RUHÁZHATÓ ÁT, a távozás el�tti 
napon a szállásadó részére vissza kell adni! (A távozás napján a kártya kedvez-
mények igénybevételére nem jogosít!)
A kártya elvesztését, vagy megsemmisülését haladéktalanul jelenteni kell a 
szállásadón keresztül a kiállító szervezetnek, a KÁRTYAINFO elérhet�ségein!

Informationen Benutzung der Karte!
Um die Ermäßigung zu bekommen, zeigen Sie bitte die Karte vor! Sie dürfen 
das Benutzungsrecht nicht übertragen! Am Tag vor der Wegfahrt sollen Sie die 
Karte dem Gastgeber/Quartiergeber zurückgeben! Am Tag der Wegfahrt ist die 
Karte für die Ermäßigung ungültig!
Die verlorene, vernichtete Karte sollen Sie sofort dem Gastgeber sagen, der 
wird mit Hilfe der Karteinfo zur Gemeinde melden.

Information about using the card.
Claiming the reductions please show this card! ’Révfülöp Card’ must not be 
transferred to other person and must be given back to the owner of the accom-
modation on the day before departure! (On the day of departure you are not 
entitled to the benefits provided by the card.)
About the loss or the damage of the card the owner of the accommodation 
must be informed without delay who will report it to the self-government with 
the help of card info.

KEDVEZMÉNYES SZOLGÁLTATÁSOK
- DIENSTLEISTUNGEN - SERVICES

 H “ Anita” fodrászat / Friseur / Hairdresser
  - Csárda utca 1/a Tel.: +36/30/437 9875; E-mail: anitafodraszat@citromail.hu 

 I  “ BAHART Zrt”  Balatoni séta-és diszkó hajózás/ 
   Promenaden- und Discoschiff/ Pleasure and Disco boat

 J  „ Balaton-felvidéki Kincsesház“ /Weinhaus/Winehouse
  - Füredi út 15. Tel./fax: 87/463 277; E-mail: info@matrix-studio.hu; www.vino-teka.hu 
   5000,-Ft feletti bor- és/vagy pálinka vásárlás esetén /wenn Sie über 5000,- Ft Wein und/oder 
   Schnaps kaufen / if you buy Wine and / or brandy for more than 5000,- Ft

 K  „ Császtai“ strandi kölcsönzés / Verleihen am Strand Császtai  / rent a boat
   -  Füredi út; Tel.: +36/30/383 7261

 L “ Edit” kozmetika, szolárium, masszázs, manik�r, hyaluronsavas ráncfeltöltés 
   T� NÉLKÜLI MEZOTERÁPIÁVAL – csak NÁLUNK!/Kosmetik, Solarium, Massage,   
   Maniküre, Faltenauffüllung, MESOTHERAPIE OHNE NADEL / Cosmetics, Solarium,  
   Massage, Manicure, wrinkle-filling, Mesotherapie without a needle
  - Csárda utca 1/a; Tel.: 87/463 122;  +36/30/376 8989; E-mail: pfluger.ati@gmail.com

 M “ Gelencsér” Pincészet /Weinkeller/Wine-cellar   
  -  Pet�fi utca  74. Tel.: 87/464 043; +36/20/429 4545; E-mail: gelencserzoltan@freemail.hu 

 N „ Hangulat“ vendégl� és szállás/ Restaurant und Unterkunft/Restaurant and accommodation
  - Füredi út 17. Tel./fax.:87/463 033; E-mail: hangulatven@freemail.hu; www.hangulatvendeglo.hu 

 O „ Hawai fagyizó“ Tészta tanya“/Eis und Nudl/ ice and noodles
  - Szigeti strand Tel:+36/20/924 0982 Fax: 87/322 645

 P „ Iris“ vendégház /Gasthaus Iris/ Guesthouse Iris
  - Ady Endre utca 15. Tel./fax: 87/464 209; +36/70 2336 559
   E-mail: iris.pansion@freemail.hu; ww.irispansion.fw.hu

 Q “ Irma” fodrászat /Friseur/Hairdresser
  - Pet�fi utca 78. Tel.: 87/464-371

 R „ Káli Travel“  Utazási Iroda/ Reisebüro / Travel office
  - Füredi út 15. Tel./fax: 87/463 277; E-mail: info@matrix-studio.hu; www.online-hungary.hu 

 S “ Marika” virág- és ajándékbolt / Blumen, Geschenk/ flower, present
  - Táncsics utca 9.  Tel.: 87/464 094

 T “ Mákvirág” Borház és Vendégl�/ Restaurant                
  - Pet�fi u. 4. Tel.: +36/30/217 5478 Fax: 06/87/464 754
   E-mail: makviragbor@hotmail.com; www.kali.hu/kal-vin 

 U „ Mátrix Stúdió“ /Studio Matrix – Internet
  - Füredi út 15. Tel./fax: 87/463 277; E-mail: info@matrix-studio.hu; www.matrix-studio.hu 

 V “ Móló” cukrászda /Konditorei/ Confectionery  
  - Halász utca 3. Tel.: 87/464-617; E-mail: molocuki@t-online.hu    

 W „ Szegi” sport és horgászüzlet/Sport- und Angler Geschäft/ Sport and angler shop     
  - Csárda utca 1. Tel./fax: +36/30/946 0531
   Kerékpár  és vitorlás felszerelés/
   Alle Fahrrad  und Segelboot Ausrüstungsteile/ Bicycle and sailing boat parts
   E-mail: revfulop@szegi-sport.hu; www.szegi-sport.hu 

 X “ Szépség sziget” 
  - Káli út 4.
   Pedikür, manikür/Manikure .... Tel.: 20/455-9286; Masszázs/Massage ... Tel.: 30/558-6621;  
   Fodrász/Friseur/Hairdresser... Tel.: 20/805-5746

 Y Természetismereti túrák, kirándulások a környéken és a Káli-medencében.
   Igény esetén megalapozó multimédiás el�adások. +36/30/491 0074
   E-mail: vokolaci@t-online.hu www.kalitura.hu Csak magyarul!

 Z „Tóth“ Vendégl�/ Restaurant 
  - Kacsajtosi út 15. Tel./fax: 87/464 406; Tel.:87/464 368
   tothvendeglo@tothvendeglo.hu; www.tothvendeglo.hu

10%
KEDVEZMÉNY
Ermässigung / DISCOUNT

Révfülöp
A

1

2

3

1

2

3

B C D E F

A B C D E F
Kedvezményes szolgáltatások

 Postai irányítószám: 8253 Telefon körzetszám: 87/ www.revfulop.hu

Közintézmények

Hatóság, hivatal
Polgármesteri hivatal
Villa Filip tér 8. .......... D2
464-244, Fax: 563-338
hivatal@revfulop.hu
Rend�r�rs
Badacsonyi út 14.
464-250 .................... D3
Egészségügy
Körzeti orvosi rendel�
Villa Filip tér 4. 
464-150 .................... D2
Körzeti véd�n�
Villa Filip tér 4. 
463-169 .................... D2
Fogászati rendel�
Villa Filip tér 5. 
464-529 .................... D2
Gyógyszertár
Villa Filip tér 3. 
464-065 .................... D2
M�vel�dés, oktatás
Általános iskola
Iskola u. 5. 464-203 .. D2
Fax: 563-005
revsuli@freemail.hu
Óvoda
Óvoda köz 1. 464-148  D2
Könyvtár
Halász u. 563-080 ..... D2
konyvtar@revfulop.hu
Szabadtéri mozi
Szigeti strand
20/331-3897 ..............E3

 H “ Anita” fodrászat / Friseur / Hairdresser
  - Csárda utca 1/a Tel.: +36/30/437 9875 ................... D1

  I  “ BAHART Zrt”  Balatoni séta-és diszkó hajózás
   /Promenaden- und Discoschiff
   /Pleasure and Disco boat ...................................... D1

  J  „ Balaton-felvidéki Kincsesház“
   /Weinhaus/Winehouse
  - Füredi út 15. Tel./fax: 87/463 277 ............................. D1

  K  „ Császtai“ strandi kölcsönzés
   /Verleihen am Strand Császtai/rent a boat
   -  Füredi út; Tel.: +36/30/383 7261 ............................. D1

 L “ Edit” kozmetika, szolárium, masszázs, manik�r
   /Kosmetik, Solarium, Massage, Maniküre/
   Cosmetics, Solarium, Massage, Manicure.
  - Csárda utca 1/a; Tel.: 87/463 122; +36/30/376 8989
   ................................................................................. D1

 M “ Gelencsér” Pincészet/Weinkeller/Wine-cellar   
  -  Pet�fi utca  74. Tel.: 87/464 043; +36/20/429 4545  
   ................................................................................. D1 

 N „ Hangulat“ vendégl� és szállás/ Restaurant und 
   Unterkunft/Restaurant and accommodation
  - Füredi út 17. Tel./fax.:87/463 033 ............................. D1

 O „ Hawai fagyizó“ Tészta tanya“
   /Eis und Nudl/ice and noodles
  - Szigeti strand 
   Tel:+36/20/924 0982 Fax: 87/322 645 ..................... D1

 P „ Iris“ vendégház/Gasthaus Iris/Guesthouse Iris
  - Ady Endre utca 15.
   Tel./fax: 87/464 209; +36/70 2336 559.................... D1

 Q “ Irma” fodrászat/Friseur/Hairdresser
  - Pet�fi utca 78. Tel.: 87/464-371................................ D1

Sport, szabadid�

Futballpálya .......... E2, 
Kondi terem
Szigeti strand .......... E2
Császtai strand .......C3
Kerékpárút .........A3-F2
Játszótér.............A1-F3

Szolgáltatás

Posta
Villa Filip tér 2. 
464-080 .................... D2
Tourinform Iroda
Villa Filip tér 8/b 
463-194 .................... D2
Fax: 463-092; 
revfulop@tourinform.hu
Nagyvázsonyi Kinizsi 
Takarékszövetkezet
Óvoda köz 2.
464-396; 563-012 ..... D2
Centrál Tourist
Badacsonyi út 1.
463-456 .................... D2

Közlekedés

Vasútállomás .......... E2
Autóbuszmegálló ........
E2,B2,B3,D2
Hajóállomás ............D3
Kerékpárút .........A3-F2

Szálláshelyek

Napfény Kemping
Halász u. 3. ................F2
563-031; Fax: 563-032

Kereskedelem

OTP terminál
Füredi út 46. ..............E2
Benzinkút 71-es út .. A3

 R „ Káli Travel“  Utazási Iroda/Reisebüro/Travel office
  - Füredi út 15. Tel./fax: 87/463 277
   E-mail: info@matrix-studio.hu; www.online-hungary.hu 
   ................................................................................. D1 

 S “ Marika” virág- és ajándékbolt
   /Blumen, Geschenk/ flower, present
  - Táncsics utca 9.  Tel.: 87/464 094 ........................... D1

 T “ Mákvirág” Borház és Vendégl�/ Restaurant                
  - Pet�fi u. 4. Tel.: +36/30/217 5478 Fax: 06/87/464 754
   E-mail: makviragbor@hotmail.com; www.kali.hu/kal-vin 

 U „ Mátrix Stúdió“ /Studio Matrix – Internet
  - Füredi út 15. Tel./fax: 87/463 277............................. D1

 V “ Móló” cukrászda /Konditorei/ Confectionery  
  - Halász utca 3. Tel.: 87/464-617 ................................ D1

 W „ Szegi” sport és horgászüzlet
   /Sport- und Angler Geschäft/ Sport and angler shop     
  - Csárda utca 1. Tel./fax: +36/30/946 0531 ............... D1

 X “ Szépség sziget” 
  - Káli út 4.
   Pedikür, manikür/Manikure Tel.: 20/455-9286; 
   Masszázs/Massage Tel.: 30/558-6621;
   Fodrász/Friseur/Hairdresser Tel.: 20/805-5746 ........ D1

 Y Természetismereti túrák, kirándulások a környéken 
   és a Káli-medencében.
   +36/30/491 0074 Csak magyarul! ......................... D1

 Z „Tóth“ Vendégl�/ Restaurant 
  - Kacsajtosi út 15. Tel./fax: 87/464 406; Tel.:87/464 368 
   ................................................................................. D1
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A meghívásunkat elfogadó pincészetek
- Borbély Családi Pincészet (Badacsony-
tomaj), CSe-Ki-Bor Pince (Szentantal-
fa), Eke Bor (Nemesvita), KÁL-VIN

Pincészet és Mákvirág Borház (Révfü-
löp), Sipos Borház és Vendégház (Bada-
csonyörs), Sólyom Családi Pincészet
(Szentantalfa),  - kitelepült faházaikban
minden este kiváló minõségû borokkal
várták a Fülöp-kertbe látogatókat.

Orbán Johnny B. zenés paródiamûso-
ra után fellépett a Badacsony Duó
(Büki Richard és Ribly Tamás), akik
operett slágerekkel, filmzenékkel és
jazz örökzöldekkel szórakoztatták a
közönséget hegedûn és gitáron. A ren-
dezvény  ideje alatt vendégünk volt még
a Tihanyi Musical Stúdió, a Kõris
Zenekar,  a helyi Philip-Peace együttes,
általános iskolánk néptánc csoportjai,
Pom-pom csoportja, valamint a múlt
évben már nagy népszerûséget szerzett
Folkfusion Band tagjai. P.Zs.

Máhr Ferenc
festõ, szobrász kiállítása

július 10-22.
Révfülöp Nagyközség Képviselõ-testü-

lete szeretettel meghívja Önt és kedves
családját július 10-én 18 órára a Tóparti
Galériába Máhr Ferenc festõ, szobrász
kiállításának megnyitójára.

A kiállítást megnyitja: Elek Zsuzsa. A
kiállítás megtekinthetõ: július 10-július 22-
ig hétfõ kivételével naponta 16-22 óráig.

II. Vincellér Napok Programajánló

III. FÜRDÕ NAP
július 10-én a Császtai Strandon
- a sport és az egészség jegyében -

13 órától szervezett sportolási lehe-
tõségek, versenyek (strandröplabda,
foci, tollaslabda, vízi kosárlabda, vízi
röplabda, lábtenisz); Ytong szobrászat
nem csak gyermekeknek (az elkészített
ajándéktárgyak hazavihetõk)

14 órától vérnyomásmérés, vércukor-
szint ellenõrzés, drogmegelõzési tanács-
adás, elsõsegély nyújtási tanácsadás,
Oriflame bemutató, bemutatkozik a
Moksa Elixír - Egy csepp harmónia…

16 órától a Badacsonytomaji Tûzol-
tóság bemutatója

A délután folyamán aerobic edzõ várja
az érdeklõdõket!

Müller Ilona zongoramûvész
jótékonysági koncertje

július 10.
Szeretettel várunk minden kedves

Érdeklõdõt július 10-én 19 órára a Rév-
fülöpi Evangélikus templomba Müller
Ilona zongoramûvész „Dallamok vará-
zsa” címû jótékonysági koncertjére.

Belépés díjtalan, adományokat öröm-
mel fogadunk az árvízkárosultak megse-
gítésére.

Az adományok árvízkárosultak részé-
re történõ eljuttatásáról Révfülöp Nagy-
község Önkormányzata gondoskodik.

XVIII. Villa Filip Napok
Július 16-18. 

Július 16. (péntek):
18.00 - A felújított Rózsakert ünnepé-

lyes átadása. Köszöntõt mond: Miklós
Tamás polgármester. Ünnepi beszédet
mond: Lasztovicza Jenõ országgyûlési
képviselõ, a Veszprém megyei közgyûlés
elnöke.

Programok a Fülöp-kertben
18.45 - Villa Filip Napok megnyitója.

Köszöntõt mond Miklós Tamás, Révfü-
löp Nagyközség polgármestere

19.00 - Latin dallamok a  Dimenzió
Együttes elõadásában

20.00 - Szõke András filmrendezõ,
forgatókönyvíró, humorista, operatõr és
színész mesél a közönségnek

21.00 - Eichinger Qartett jazz koncertje

Július 17. (szombat):
18.00 - Melody Dance Stúdió zenés,

táncos mûsora
19.00 - Szentgáli Banda mûsora. A ze-

nekar repertoárja a Kárpát-medencei
magyarság változatos zenei kultúráját
mutatja be

20.00 - A 60-as, 70-es, 80-as évek
igényes rock zenéje a Nap együttes
tolmácsolásában

Július 18. (vasárnap):
9.00-12.00 - Ismerkedés a Balatoni

Riviéra és a Káli-medence tájképi
csodáival. Túra Vókó Lászlóval, indulás
a Fülöp-kertbõl

19.00 - Holló Együttes mûsora. Ván-
dormuzsikusok - jelmezes, zenés gyer-
mekmûsor, nem csak gyermekeknek

19.50 - A „Szép a kertem” kertépítõ és
kertszépítõ mozgalom eredményhirde-
tése, díjátadása

20.00 - Huszka Jenõ: Bob herceg.
Operett részletek a Füredi Dalszínház
elõadásában

21.00 - Philip-Peace együttes koncertje

Szeretettel várjuk településünk lakóit és
kedves vendégeinket a rendezvényeinkre!

Az általános iskola pom-pom csoportja

A Folkfusion Band ismét sikeres
koncertet adott

Orbán Johnny B.

Köszönjük olvasóinknak, hogy figyelemmel kísérik munkánkat, köszönjük a gratulá-
ciókat és a felajánlásokat. 

A Révfülöpi Képekben elhelyezhetik hirdetéseiket az Önök által meghatározott for-
mában és méretben. Megrendeléseiket személyesen leadhatják a könyvtárban, vagy
e-mailben. Számlázás a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán. A megrendelést csak
a megjelenés elõtt kifizetett hirdetések esetében tekintjük elfogadottnak.

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár


