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Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

A Révfülöpi Általános Iskola a 2010/2011.
tanévnyitó ünnepségét augusztus 29-én
tartotta az iskola udvarán, egyúttal meg-
emlékeztünk az immáron 30 évvel ezelőtt
átadott „új iskolaépület”-ről. 

A jeles alkalomból vendégünk volt
Domonkos Aladárné, nyugalmazott VB
titkár, Németh Gyula nyugalmazott tanács-
elnök, az akkori SZM elnök Szabó Lajos 
és az akkori pedagógusok, akik közül a
még egyedüli aktív pedagógusként tevé-
kenykedő Iván Katalin volt az ünnepély
ötletadója, fő szervezője.

Az 1980-ban első osztályba lépő diákok
is meghívást kaptak, akik közül igen kis lét-
számban jelentek meg, de annál nagyobb
szeretettel vettek részt az ünnepségen. 

Egyperces néma főhajtással emlékeztek
meg a már elhunyt, egykori pedagógu-
sokról: Bán Imréről, Bedics Józsefről,
Czuczor Gergelyről, Farkas Zoltánról,
Havellant Józsefről, Kocsis Ervinről és
Szabó Sándorról.

Folytatás a 11. oldalon

Szent István napján az új kenyér és az
alkotmány mellett kitüntetettjeit is ünne-
pelte Révfülöp közössége. Ezúttal Kristó
Judit nyugalmazott könyvtáros, valamint
Ruza József, a Magyar Úszószövetség
Főtitkára vehette át a település legrango-
sabb elismerését.

Ez az a közösség, amelynek ünnep Szent
István napja, amely képes meghallani ezer
év távolságából is e nagy király üzenetét,-
mondta beszédében Miklós Tamás pol-
gármester - ez az a közösség, amelynek
lelkéből felszakad a kérdés, hol vagy István
király? Hiszem, – ahogy négy évvel ezelőtti
ünnepi beszédemben megfogalmaztam –,
hogy képesek vagyunk az önálló építke-
zésre, önálló teljesítményre Európa és a
világ és az önkormányzás dolgaiban is.
Képesek vagyunk alkotni, építkezni, érté-
ket teremteni – ahogy Önök, itt ülők tették
és teszik – ebben a globális perspektívában
is, jövőt építeni és példamutató utat mutat-
ni az utánunk jövőknek. Hiszem, különben
miért is térnénk vissza újra és újra az állam-
alapító nagy királyhoz, mint hogy életútján
és teljesítményén elgondolkozva örüljünk,
az ország áll, és él. 

Az ünnepi beszéd és a kitüntettek mél-
tatása után Miklós Tamás polgármester a
Képviselő-testület döntésének megfele-
lően átadta Kristó Judit részére a Villa
Filip Érdemrendet, Ruza József pedig a
Révfülöp Díszpolgára címet viselheti.
Révfülöp a szívem csücske, – mondta meg-
hatottan Ruza József – az imént kapott
érmen is megörökítet kikötő számomra a
Balaton legszebb kikötője. Köszönet min-
dazoknak, akiknek eszébe jutottunk a cím

odaítélésekor. Az ünnepség folytatásában
Csizmaia Sándor plébános közös imádság
keretében megáldotta és megszentelte az
új kenyeret, amelyből később a jelenlévők
is részesültek.

Az augusztus 20-i megemlékezés a Pécsi
Vígságtévők „Ó Szent István dicsértessél”
című műsorával zárult, melynek keretében
gregorián-, históriás- és népi énekekkel
idézték fel államalapító királyunkat és
korát. Ky

Értékrendváltás
az oktatásban

A közösség ünnepe

A Helyi Választási Bizottság által nyilván-
tartásba vett polgármester- és önkor-
mányzati képviselő jelöltek névsora:

Polgármester jelöltek: Kondor Géza,
Miklós Tamás, Székely Szabolcs, Vida
András.

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

Hamarné Szöllősy Emília sk. 
HVI Vezető

Választás 2010

Fotó: Iskola

Fotó: Herceg

Fotó: Herceg

Ruza József újságírót, szociológust, sza-
kedzőt, a Magyar Úszó Szövetség Főtit-
kárát választotta Révfülöp Díszpolgárává
2010-ben a Képviselő-testület, aki révfü-
löpi üdülőtulajdonosként Európa leg-
nagyobb édesvízi tömegversenyének, a
Révfülöp és Balatonboglár közötti Bala-
tonátúszási verseny kezdeményezője és az
első versenyek szervezője, fővédnöke volt.

Kristó Judit nyugalmazott könyvtáros-
nak, a Magyar-Finn civil kapcsolatte-
remtés kezdeményezéséért, szervezé-
séért, tolmácsolásért, továbbá közéleti
tevékenységéért adományozta a Villa
Filip Érdemrendet a település Képviselő-
testülete.
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Ezen a nyáron a révfülöpi Tourinform
Irodában Horváth Anikó segített a ven-
dégek pontos, naprakész tájékoztatásában.
Német és angol nyelven beszélt a ven-
dégekkel. Kötelezõ szakmai gyakorlati ide-
jét töltötte nálunk a Turizmus-vendéglátás
szakos fõiskolai hallgató.

Dr. Szabóné Barsi Katalin

A Budapesti Corvinus Egyetem Közigaz-
gatástudományi Karán 2010. július 30-
án került sor az "Önkormányzati kapa-
citás-építési program norvég tapasztala-
tok alapján 2009-2010" projekt keretében
megvalósított Polgármester Akadémia
Oklevélátadó Ünnepségére. 

Az ünnepélyes eseményen a 2009 októ-
berében elindított Polgármester Akadé-
mia képzési programot sikeresen teljesítõ
polgármesterek és alpolgármesterek vet-
ték át a Budapesti Corvinus Egyetem
Közigazgatástudományi Kara tanúsítvá-
nyát és a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége elismerõ oklevelét.
Ennek feltétele többek között az akadé-
mia tíz hónapos képzési tananyagát fel-
ölelõ teszt eredményes kitöltése és egy
önkormányzati vonatkozású esszétanul-
mány megírása volt.

Az EGT és Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok által támogatott tíz hó-
napos képzést 58 polgármester és 4 alpol-
gármester végezte el, köztük Miklós
Tamás Révfülöp nagyközség polgármes-
ter is. A programban valamennyi megyé-
bõl és a fõvárosból is vettek részt tele-
pülésvezetõk.  -m-

Tudásfejlesztés önképzéssel
- Okleveles

a révfülöpi polgármester is -
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Tourinform

Bursa Hungarica

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az Oktatási és Kultu-
rális Minisztériummal együttműködve kiír-
ja 2011.évre a Bursa Hungarica Önkor-
mányzati Felsőoktatási Ösztöndíjpályáza-
tot a településen állandó lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok részére.

(„A” típusú pályázat – 10 hónap - a jelen-
legi felsőoktatási hallgatók részére, „B”
típusú – 3 x 10 hónap - a felsőoktatási
tanulmányokat 2011/2012 tanévben kez-
deni kívánok részére).

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál
írásban, a pályázó által aláírva, egy pél-
dányban kell benyújtani. A pályázatok
benyújtásának határideje: október 29. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos részletes
pályázati kiírás beszerezhető, további
feltételekről tájékoztatás kérhető, illetve a
szükséges pályázati űrlap átvehető 2010.
október 1-től munkaidőben a Polgármes-
teri Hivatal Jegyzőjénél. 

Információ szerezhető az Interneten a
http://www.bursa.hu cím alatt is. 

Pályázati felhívás a felsőoktatási
intézményekben tanuló fiatalok

részére nyújtható ösztöndíj
támogatás odaítélése céljából

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
ösztöndíjat adományoz a felsőoktatási in-
tézményben tanuló azon fiatalok részére,
akik az alábbi együttes feltételeknek
megfelelnek: 

Ösztöndíjban részesülhet az a pályázó, aki
a) legalább 3 éve állandó lakóhellyel ren-

delkezik Révfülöpön,
b) az ország bármely, államilag elismert

felsőfokú oktatási intézményén nappali
tagozaton első diplomáját szerzi,

c) családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 300 %-át,

d) életkora a pályázat benyújtatásakor
nem éri el a 25. életévet

e) a pályázónak és a vele együtt élő
tartásra köteles hozzátartozóinak az ön-
kormányzat felé adótartozása nincs.

Nem részesíthető ösztöndíjban az a fel-
sőfokú oktatási intézményben tanulmá-
nyokat folytató hallgató, aki az elbírálást
megelőző félévben bármely oktatott tan-
tárgyból elégtelen vizsgaeredménnyel zárta
a félévet.

A pályázat elbírálásakor előnyt élvez, aki
szakterületén kutatómunkában vesz részt,
tudományos publikációval rendelkezik.

Az ösztöndíj odaítélése tanulmányi fél-
évre történik. 

Első évfolyamos hallgatók esetén ösz-
töndíj az első évfolyam második félévétől
kerül biztosításra.

A pályázathoz mellékelni kell: a tanul-
mányok folytatását, valamint az ered-
ményes félévet igazoló dokumentumokat;
jövedelmi és vagyoni körülményekre
vonatkozó nyilatkozatot, illetve azokat iga-
zoló dokumentumokat; a pályázó tanul-
mányi munkájára, kiemelt érdeklődési
területeire, illetve tanulmányi elképzelé-
seire is kiterjedő önéletrajzot.

A pályázati adatlap, valamint a hozzákap-
csolódó jövedelem és vagyonnyilatkozat
nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal-
ban (emelet 208. szoba) ügyfélfogadási
időben átvehetők, vagy letölthető a tele-
pülés weblapjáról (www.revfulop.hu – Rév-
fülöp portál -Önkormányzat-Rendeletek -
10/2009. (VII.6.) Kt. rendelet mellékletei -) 

A pályázat benyújtási határideje: 2010.
október 15-ig beérkezőleg. A pályázatokat
a hatáskörrel rendelkező  Bizottság a 2010.
novemberi  ülésén bírálja el. Részletesebb
információ a település Jegyzőjétől (szemé-
lyesen, vagy a 87/563-331 telefonszámon)
kérhető.

Hamarné Szöllősy Emília
jegyző

Hivatalos közlemények

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 700 példányban (Ingyenes kiadvány)

Lapzárta: október 3. Szerk. biz. ülés október 7. 18 óra; Megjelenik havonta.
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2005-ben jött létre a Balatonfelvidéki Szín-
Vonal Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény azzal a céllal, hogy a Tapolcai kis-
térség gyermekei, fiataljai számára igényes
képzõ- és iparmûvészeti oktatást biztosít-
son. Az intézmény tíz telephelyen folytat
mûvészeti nevelést.

Az iskola 2007-ben elnyerte a Kiválóra
minõsített alapfokú mûvészetoktatási intéz-
mény címet. Az intézmény nevelõtestülete
2009-ben megkapta a Tapolcai Kistérség
Nevelésügyéért kitüntetést. Az elmúlt évek
alatt az oktatási minisztérium megbízásából
öt országos tanulmányi versenyt rendeztek.
A rendelettel kihirdetett tanulmányi verse-
nyeken tanulóik minden évben dobogós
helyen végeztek. Emlékeztetõül néhány
siker felidézése a révfülöpi telephelyen ta-
nulók eredményeibõl: 2006-ban Schmidt
Bernáth bejutott az Országos Festészet Ver-
seny döntõjébe. 2007-ben Kardos Klaudia
negyedik, Zámbó szilárd ötödik, Székely
Ádám, Slemmer Balázs hatodik helyezett
lett az Országos Makett-készítõ Versenyen.
2008-ben Kardos Klaudia különdíjat kapott
az Országos Nagy Népmese Pályázaton.
2009-ben Szilágyi Patricia elsõ helyezést,
Zámbó Szilárd második helyezést, Barabás
Levente, Kardos Gergõ különdíjat nyert el a
"Fiatalok az épített és természeti környezet
védelméért" címû országos pályázaton. Süle
Szentgróti Alexandra ezüst fokozatot ért el
a Zánkai Galéria Által meghirdetett
Nemzetközi Rajzpályázaton. 2010-ben a
Ráday Mihály vezette Város és Faluvédõk

szövetsége által meghirdetett országos
versenyrõl a díjak tizedét elhoztuk. 

Régiós pályázatokon dobogós helyezést
szerzett: Erdélyi Nagy Anna, Rédey
Roxana, Piros Laura, Epress Virág,
Szoukop Eszter, Csitos Bianka, Antal Márk,
Horváth Fanni, Halász Evelin. Az ered-
ményeket még hosszan lehetne sorolni.

Több tanulmányi utat, alkotótábort szer-
veztek az elmúlt évek során. Telephelyen-
ként évente két nagy kiállítás keretében
mutatják be a tanítványaik munkáit. Ezeken
a kiállításokon nemcsak a diákok rajzai és
festményei kerülnek bemutatásra, hanem
plasztikáik és konstrukcióik is.

Az ötödik éves évfordulóra az iskolaveze-
tés egy szép színes kiadványt készített a be-
fogadó települések és iskolák számára, mely
az elmúlt évek eredményeit rögzíti. Európai
Uniós támogatással a mûvészetoktatási in-
tézmény a Balatonfelvidéki Szín-Vonal Mû-
vészeti Iskola mûvészetoktatási gyakorlatát
750 tanulómunkával illusztrált, országos ter-
jesztésû könyvben jelentette meg - SZÍN-
VONAL a mûvészetoktatásban címmel.

Az intézménynek sikerült további uniós
támogatást elnyerni, így a szeptembertõl
kezdõdõ tanévben még változatosabb prog-
ramokat tudnak kínálni tanulóik számára. A
TÁMOP-3.4.3. pályázat segítségével to-
vábbfolytatják a tehetségfeltáró és tehetség-
gondozó munkát, versenyeket, pályázatokat
hirdetnek meg, komplex projekteket valósí-
tanak meg. 

Baranyai Zoltánné

Visszapillantó Öt éves a Szín-Vonal Mûvészeti Iskola 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megtartotta utolsó soros
ülését szeptember 6-án.

A napirendek megtárgyalása után Miklós
Tamás polgármester a Képviselő-testület
és a maga nevében is kifejezte elismerését
és köszönetét mindazoknak, akik a 2006-
2010-es ciklusban Révfülöp Nagyközség
Önkormányzatának tevékenységét, a tele-
pülés fejlődését eredményes munkájukkal
kiemelkedően és példamutatóan segítették.

– Köszönetünket mindannyiunk nevé-
ben egyszerűen, egy fára gravírozott névre
szóló Emléklap átadásával szeretném kife-
jezni – mondta a polgármester – majd a
következő mondatokat hozzáfűzve átadta
az igényes lapokat:

Balogh Ildikónak, a Napfény Kemping
helyi vezetőjének. A kempingnek, amely a
legjelentősebb önkormányzati bevételi for-
rásunk, de a település jó hírnevének hazai
és külföldi terjesztője is. A kemping elmúlt
években elnyert díjai, kitüntetései mellett
még nagyobb jelentőségű az, hogy növekvő
számú vendég érkezik Révfülöpre, és
elégedetten távoznak a tóparti kemping-

ből. Ildikónak köszönjük, hogy turisztikai
szálláshelyetekkel, munkáddal települé-
sünk jó hírnevét keltitek a világban. 

Kovács Péternek, Pepinek, aki az elmúlt
években új szint hozott a helyi kulturális
közéletbe. Gondolok itt a Mindenki Kará-
csonya rendezvényre, a Révfülöpi Zenei
Napok koncertsorozatra, a Magyar dal
Napja vagy éppen az ősztől tavaszig mű-
ködő Révfülöpi Zenei Klub előadásaira,
klubszerű foglalkozásaira. 

Pupos Norbertnek, aki a révfülöpi sport
területén kifejtett szervezői, edzői munká-
jáért, a korábban halványan szereplő rév-
fülöpi futballcsapat eredményessé téte-
léért, az elmúlt két évben bajnokságot
nyert együttes összefogásáért.

Vókó Lászlónak a környezet- és termé-
szetvédelem helyi apostolának, akinek ter-
mészetismereti túráin százak, iskolai ren-
dezvényein ezrek vettek rész az elmúlt
években és a Káli-medencei és helyi
környezettisztító akciókon az általa alapí-
tott egyesület tagjain kívül az itt élőket is
meg tudta mozgatni a tisztaság és a ter-
mészeti értékek védelmében. 

Zsifkovics Szilvia védőnőnek, aki elvárt
munkáján felül újszerű kezdeményezéseket
valósított meg, többek között a kismamák
és kisgyermekes családok kirándulásaival,
Baba-mama klubbal és újszerű program-
jaival színesítette mindennapjaikat és a
helyi szűrővizsgálatok szervezésével sokak
számára elősegítette az egészségmegőrzést.

Zsitnyányi Istvánnak, a Révfülöpi
Fürdőegyesület elnökének, aki a testületi
ülések aktív résztvevőjeként a helyi üdülő-
tulajdonosok kéréseit és elvárásait tolmá-
csolta, de emellett szervezte programjaikat
és önkormányzatot segítő támogatásaikat
pl. a faültetések a könyvtár eszközfej-
lesztése, vagy éppen az önkormányzat
jelképeinek gyarapítása terén. 

Az Őszirózsa Nyugdíjasklubnak, akikre
mindig lehetett számítani. Ha éneklésről,
ha főzésről, ha szemétszedésről, ha pro-
gramról, rendezvényről volt szó. Szóval egy
példamutató közösségnek szeretném min-
dannyiunk nevében megköszönni tevé-
kenységüket, munkájukat és az egyesület
vezetőjének, Domonkos Aladárnénak
átadni az emléklapot. Ky

Megköszönték a munkájukat

Lassan végéhez érünk a 2006-2010-es ön-
kormányzati ciklusnak, vele együtt pedig
képviselõi mandátumom is lejár.

Ezúton szeretném köszönetemet kife-
jezni mindazoknak, akik bizalmukkal
megtiszteltek, szavazatukkal támogattak
abban, hogy részt vehessek Révfülöp Nagy-
község Képviselõ-testületének munkájá-
ban. Szívbõl köszönöm azoknak is, akik
bíztattak e munka folytatásában, azonban
mint ismeretes, az idei önkormányzati
választásokon nem kívánok indulni képvi-
selõi mandátumért. 

Ugyanakkor a településért tenni akarás
vágya nem szûnt meg bennem, természete-
sen továbbra is szívesen maradok aktív
résztvevõje a közösségi életnek. Képvise-
lõként és mûvelõdésszervezõként is mindig
örömmel töltött el a közösségért végzett
tevékenység, mely a jövõben, kulturális
menedzseri munkámhoz visszatérve még
több lehetõséget, kihívást tartogat szá-
momra.

Leköszönõ képviselõként a közelgõ ön-
kormányzati választáson a választópol-
gároknak megfontolt, bölcs döntéshoza-
talt, az újonnan felálló Képviselõ-testület-
nek pedig Révfülöp jövõjét mindenkor
szem elõtt tartó, eredményes, sikeres mun-
kát kívánok.       

Újváriné dr. Handó Melinda

Négy év véget ért
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Elõzõ számunkban beszámoltunk arról,
hogy 32,9 millió forintot nyert Révfülöp a
Császtai strand felújítására, illetve a
pályázati pénzszerzés nehézségeirõl.

Most nézzük, hogy várhatóan miként
újul meg a strand, mit tervezünk helyi für-
dõkultúránk emelésére. Azért várhatóan,
mivel a 2007 (!) tavaszán kezdett pályá-
zatunk az idõ múlásával és az árak emel-
kedésével felülvizsgálatra, és aktualizálásra
szorul. Az alábbiakban Stricz Lajos Gábor
(Bau Design Studio Bt.) építészmérnök,
építésztervezõ szakmérnök által a pályáza-
ti dokumentáció részét képezõ mûszaki
leírás részleteinek közlésével vázoljuk a
fejlesztés célkitûzéseit, tervezett létesít-
ményeit.

A Császtai strand egészét érintõ
beavatkozások
A projektterület - amely a jelenlegi

strand és a mellette lévõ terület egy része -
tengelyében, a meglévõ kör alaprajzú
központi épület nyugati oldalán sport-
tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatá-
sok kerülnek telepítésre. A területen hat
darab strandröplabda-pálya kerül kialakí-
tásra, amelyek összenyitásával strandfut-
ball pályák is kialakíthatóak. A pályák
számát a megrendezni kívánt verseny-
játékok határozták meg. A pályák mellé
igény szerint mobilvízifutball pálya kerül-
het. A sporttevékenységek gyakorlására
kialakított terület a fürdõzõ-, pihenõ-
területektõl elkülönítve került elhelyezésre.
A sportpályákhoz és sportszolgáltatások-
hoz kapcsolódik az íves bejárati pergola alá
telepített Sportkapu. Ezen szolgáltató épü-
letben a sporttevékenységekhez kapcsoló-
dó tároló-, és szervizterek, valamint masz-
százs-, és szaunahelység került kialakításra.
A szerelt szerkezetû épületben vizeshelyi-
ség-csoport is telepítésre került.

A központi épületben a meglévõ szolgál-
tatásokat megtartva, az épület külsõ fel-
újítása valósul meg. Az épületben a kiala-
kult szolgáltatások átalakítása, változtatása

a késõbbiekben átgondolandó. Az épület-
ben kereskedelmi-, és vendéglátó funkciók
mellet nõi- és férfi vizes helyiségek találha-
tóak. Itt van a jegypénztár és a kapcsolódó
üzemeltetõi helységek is. 

A fõépület keleti oldalán csatlakozó, íves
alaprajzú szerelt pergolarendszer kiszéle-
sedésével, egyértelmûen kihangsúlyozódik
a bejárati fõfunkció. A térbõvület kialakí-
tásával, létrehozásával egy pihenõpark ki-
alakítására nyílik lehetõség a bejárat elõtt.
A kerékpáros turisták forgalmi rendjét
minimálisan átalakítva, a kerékpáros forga-
lom a projektterületre irányítható. 

A pergolarendszer alatt a kerékpárosok-
nak fedett kerékpártároló-, és szervizhely
létesül. A szerelt szerkezetû épületben egy
kerékpár alkatrészüzlet kap helyet. 

A területen kialakí-
tásra kerül egy gyer-
mekmedence, gyer-
mekpancsoló. A gyer-
mekmedence mellett
új játszótér létesül
szintén a gyermekek
részére. A gyermek-
funkciókat egy helyre
telepítve, egyszerûbb,
és áttekinthetõbb a
gyerekes családoknak
a felügyelet, erõsíthe-
tõ a strand családbarát jellege.

A meglévõ központi vizeshelyiség felújí-
tását követõen, a hasznosítatlan emeleti
szinten egy figyelõtorony létesül. Lehetõ-
ség szerint az épület zárófödémére vízme-
legítésre alkalmas napkollektorokat kell te-
lepíteni.

A régi bejárati épület elhanyagolt épü-
lete és funkciótlan volta a meglévõség leg-
kihasználatlanabb épülete. Az épületben a
vízi sportok kiegészítõ eszközeinek táro-
lását oldjuk meg, az emeleti kihasználatlan
lapos-tetõszerkezetet kilátó-, és pihenõte-
raszként hasznosítjuk. Ezen szintre aka-
dálymentesen, egy rámpán keresztül jut-

hatunk fel. 
A kerékpárút nyomvonalvezetését szegé-

lyezõ, és a projektterület északi oldalát
szegélyezõ kabinsor szolgáltatási-, funkcio-
nális értelemben átalakul. A hatszögalap-
rajzú szereltszerkezetû épületekben keres-
kedelmi egységek, valamint öltözõ helyi-
ségek kerülnek kialakításra. Így a viszony-
lag látogató-, és vendégmentes területek
funkcionális feltöltése megvalósul.

A régi kikötõ padozatának felújításával,
és egy szerelt szerkezetû épület elhe-
lyezésével a vízi sportok kedvelõinek is
minõségi változást hoz a fejlesztési prog-
ram.

A parti sáv faburkolattal történõ ellátása
komfortfokozat növelést eredményez. A fa-
burkolat ideiglenes szerkezet, szezonálisan
fektetendõ. A régi bejárattal szemben
kialakított faszerkezetû "színpad" alkalmas
kisebb kulturális rendezvények, állandó,
vagy idõszakos megtartására. Használaton
kívül napozóteraszkén funkcionálhat. Ezen
színpad a parti védmûtõl független, úszó-
stégként funkcionál, valamint használha-
tóságát tekintve szezonális, ideiglenes az
idõjárási viszontagságok miatt (jégtolulás).

A meglévõ parti zuhanyzók, és lábmosók
elbontásra kerülnek. A fõbejáró mellett
csúszásmentes járófelülettel ellátott mobil-
bejáratok kerülnek kihelyezésre. A fával
burkolt parti sávra, a Balatonba beköz-
lekedõ lejárók találkozásánál lábmosó-, és
tusoló egységek létesülnek. A projekt-
területre faszerkezetû hulladéktárolók, és

faszerkezetû padok kerülnek kihelyezésre. 
A strand bejárata elõtti tér, valamint a

közlekedési zónák térkõ burkolatból ké-
szülnek. A füves területek felújítása is meg-
történik. Lehetõség szerint automata öntö-
zõberendezés kiépítésével. A szelektív hul-
ladékgyûjtõ sziget kialakítása a bejárat és a
parkoló mellett kerül sor, amelyet zöld
bokros növényzet telepítésével takarunk el.
A hulladék elszállítása ezen helyszínrõl a
legkönnyebben megoldható.

A strandon az árnyékos felületeket
növeljük, ügyelve a napozásra alkalmas
füves területek igények szerinti biztosításá-
val. A jó árnyék lehetõségeket a meglévõ és

Strandfelújítás Révfülöpön II.
- Császtai szabadidõ-, sport-, és fürdõkert felújítása, kialakítása - 
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megmaradó több száz éves platán fasor
biztosítja, mely körülöleli a strandot.

Térvilágítás kiépítése a strand egész te-
rületén sor kerül, kiváltképpen a sétányo-
kon, illetve a fáktól szegélyezett, esti órák-
ban sötétebb részeken.

Terek funkcionális elkülönülése
A strandhasználat funkciótól függõen

elkülönül egymástól. A strand területének
nyugati végében a személygépkocsi par-
koló található, alatta a strand belsõ
területén a sportolásra kialakított terület,
röplabda-, tengó-, futball-, strand kézilab-
da és asztalitenisz pályákkal. A terület
nagysága ezek bõvítését, vagy más száraz-
földi sportolás lehetõségét is biztosítja. 

A fõbejárati részen kerülnek kialakításra
a közösségi kiszolgáló funkciókat magukba
foglaló épületegyüttesek.

A fejépülettõl egyenes vonalban a
Balaton vízfelülete felé kerül kialakításra a
központi fõkapcsolat a vízzel. Keleti irány-
ban egy egybefüggõ közösségi nyílt tér
található, ezen belül kap helyet a gyer-
mekmedence, játszótér és a meglévõ, meg-
maradó óriáscsúszda. Tovább haladva a
vizesblokk következik a figyelõtoronnyal.
Innen egy csendesebb rész következik a
régi bejárati épületig, amivel szemben
kerül kialakításra egy mobil színpad, mely
vízi és szárazföldi is egyben. A régi bejárat
a szükséges eszközök tárolását hivatott
ellátni. Innen kelet felé a csónaktárolóhoz,
és a csónakkikötõhöz juthatunk el.

A felújítás és fejlesztés során szem elõtt
kell tartani az egységes és környezetbe való
jó beilleszkedést. A meglévõ épületek nem
csak elhelyezkedésükben, de formai vilá-
gukban is befolyásolják a fejlesztés folya-
mán megvalósuló építészeti és környezeti
megjelenítést, ezért fontos a homogenitás-
ra való törekvés. Ennek következtében,
illetve építtetõi kérésként szerepeltetve a
természet közeliség érzését, a tervezett
fürdõ komplexum meghatározó eleme a fa,
mely mind járófelületben, mind burkolati
anyagként megjelenik.

A mozgássérültek számára kialakításra
kerül illemhelyiség. A strand egész terü-
letén minden épületet akadálymentes. A
strand területén kialakított, annak északi
oldalán a gyalogos és kerékpárúttal szom-
szédos vendéglátóegységek mind a strand
területét, mind a külsõ területeken levõ
vendégeket ki fogják szolgálni.

Miklós Tamás

Köszönjük olvasóinknak, hogy figye-
lemmel kísérik munkánkat, köszönjük
a gratulációkat és a felajánlásokat. 

A Révfülöpi Képekben elhelyezhetik
hirdetéseiket az Önök által meghatáro-
zott formában és méretben. A teljes
(A4) oldalnyi belsõ (egy vagy kétszínes)

reklámfelület ára bruttó 30.000,-Ft/
megjelenés, a méret csökkenésével ará-
nyosan csökken a fizetendõ díj mértéke
is. Apróhirdetést 20 szóig teszünk közzé
1000 forintos áron. Megrendeléseiket
személyesen leadhatják a könyvtárban,
vagy e-mailben. (konyvtar@revfulop.hu)

Számlázás a Polgármesteri Hivatal Pén-
zügyi osztályán. Kérjük, a közlemény
rovatban feltétlenül jelöljék meg a jog-
címet: „Révfülöpi Képek Hirdetés”. A
megrendelést csak a megjelenés elõtt
kifizetett hirdetések esetében tekintjük
elfogadottnak.

Tisztelt Olvasók!

A Káli-medence idõseinek találkozóját
augusztus 6-án rendezték meg Mindszent-
kállán az Idõsek Otthonában.

A Révfülöpi Szociális Alapszolgáltató
Társulás Szociális Szolgálatának vezetõ-
jeként ezúton is köszönetet mondok a
Szolgálatunk minden meghívott, és az
egész napos, színvonalas rendezvényen
részt vett házi segítségnyújtásban részesülõ
idõsei és a szociális gondozói nevében.
Valamint köszönöm mindazoknak, akik
támogatása nélkül nem valósulhatott volna
meg így ez a találkozás: a Veszprém Megyei
Önkormányzatnak, a Szociális Társulás
összes önkormányzatának, a Káli-me-
dencéért Közhasznú Alapítványnak, Dr.
Hubert János háziorvosnak, Bõsi Éva szo-
ciálpszichológusnak, Markóné Drahó Erika
reflexológusnak, Varga Árpád zenésznek,
a Send-Ex Kft.-nek, a Pan Produkt Kft.-
nek és a Hubertus Vendéglõnek.

Minden társadalom az alapján ítélhetõ
meg, hogy hogyan gondoskodik a gyer-
mekeirõl és idõseirõl. A Káli-medence
községei példaértékûen megvalósítják az
az idõsekrõl való gondoskodást az Szociális

Társulás és az Idõsek Otthona egyre in-
kább elmélyülõ szakmai együttmûködése
révén.

A találkozó elõre kitûzött céljai teljes
mértékben megvalósultak, sõt még több is
annál. A helyi szociális alap-  és szakellátás
összefogásával, a színvonalas elõadásokkal
sok új információval, élménnyel, régi és új
ismeretségekkel lettek gazdagabbak a
résztvevõk.

Idõsellátásban dolgozó szakemberek-
ként hivatásunknak tartjuk az idõseken
való tevõleges segítségnyújtás mellett a
mentális gondozást, a test-lélek egyensú-
lyának megõrzését, és a társadalmi-szo-
ciális aktivitásuk fenntartását. A nyitottság
jegyében pedig szeretnénk a generációk
közötti együttmûködést elõsegíteni és
erõsíteni.

A hallgatóság lelkiekben, élményekkel
feltöltõdve térhetett haza, és kifejezte kí-
vánságát a hasonló rendezvények megvaló-
sítása iránt a jövõben. Mindannyian pozitív
élményeket, kellemes, tanulságos és hasz-
nos tanácsokat adó rendezvényen vehet-
tünk részt.

A helyi kisebb közösségek összehozása
jegyében a jövõben is feladatomnak érzem,
hogy a találkozó filozófiáját követve, és ha-
gyományt teremtve folytassam azt az utat,
amit kolléganõm, Marton Éva Zsuzsanna,
a Káli-medence Idõsek Otthonának veze-
tõje elkezdett a rendezvény megszervezé-
sével. Keresni fogom a lehetõségeket a
hasonló programok megvalósítására.

Köszönettel:
Bögös Rita Zsuzsanna

Révfülöpi Szociális Szolgálat vezetõje

Mottónk: „A szív nem ismeri a ráncokat”

Fotó: Bögös

Legyen Ön is
KompoSZTÁR!

A Révfülöpi Képek versenyt hirdet a kom-
posztálási program résztvevõi között. 

Várjuk a komposztáláshoz kötõdõ fény-
képeket, írásokat. A lapunkhoz eljuttatott
legjobb fotók és írások beküldõi között
hasznos tárgyjutalmakat sorsolunk ki a
program tavaszi értékelésekor. A legjobb
képeket, cikkeket a nyilvánosság elé tárjuk.

Köszönet
az adományokért

Az érintett révfülöpi lakosok nevében
ezúton is szeretném megköszönni a ruha-
és élelmiszeradományokat Prüss Herbert
Nefelejcs utcai és Auke Porte Sirály közi
lakosoknak. Jó érzéssel és hálával tölti el a
szíveket az ilyen jellegû segítõ szándék.
Köszönet érte! Bögös Rita

Szociális Szolgálat vezetõ
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Folkfusion Band
A zenekar népzenei elemekre épülõ, de modern hangzású muzsikát játszik. Zenéjükben egyszerre van jelen a hagyományos népzenei

hangzás és a mai zenére jellemzõ groove jellegû sound.

Veszelka Kommandó
"Ilyen az, amikor egy punk, egy metálarc, egy rocker, egy népzenész, egy klassszikus zenész, a kisokos, a kisherczeg és egy bolond

összeáll."

Kõris Zenekar
Hagyományos magyar népzene a Kárpát-medence és Moldva térségébõl.

Besh o droM Quartet
A magyarországi világzene egyik jelentõs képviselõje. Zenéjük a Közép-Kelet-Európa és a Balkán népzenéjét ötvözõ rock.

Az idei évben a zenei napok keretében népzenei fesztivált szervez-
tünk. Az üdülési szezon gazdag programkínálatának élénk színfoltja
volt a négynapos rendezvény, ahol a hagyományos magyar népzenétõl
az ír-skót népzenén át a világzenéig számos zenei mûfaj szórakoztat-
ta a közönséget.  P.Zs.
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Médiawave Népzenei Mûhely
Erdélyi autentikus népzene

Boroszlán Zenekar
Zenéjükben ének és furulya viszi a prímet, koboz és dob hozza a feszes tempókat és bõgõ dúsítja a hangzást. A zenekar szerencsésen

ötvözi a hagyományos csángó táncdallamokat a guzsalyas énekekkel.

ISTER zenekar
Ír-Skót népzene

Fabula Rasa
Eklektikus zenei világukat a környezõ népek folklórjának izgalmas ritmusai és témái ihletik.
Legújabb "Tesséklássék lemezük 2010. évben  Fonogram díjat nyert világzene kategóriában.
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Pénzügyi helyzet

• Elõzõ ciklus (2002-2004) kötelezettségvállalásainak kifizetése.
• Költségvetés stabilizálása, racionalizálása (2007-2008).
• Stabilitás, tartalékképzés a fejlesztési pályázatokhoz.
• 2010. évi tervezett költségvetés, ami várhatóan még ez évben 630
millió Ft-ra emelkedik!

Vagyongazdálkodás

Önkormányzati ingatlanvagyon gyarapítása
• ÉDÁSZ épület megvásárlása. 
• Jancsi utca területvásárlás.
• Kacsajtosi utca (járda, csapadék-vízelvezetõ vásárlás).
• BAHART Zrt. állami tulajdonának arányos önkormányzati meg-
szerzése.

Településfejlesztés - beruházás

A 2006-2010 ciklusban kifizetett és átadott beruházások
• Általános Iskola felújítás II. ütem.
• Egészségház felújítása. 
• Jancsi utca aszfaltozása.
• Kikötõ mólófej felújítása.
• Közvilágítási hálózat bõvítés (Ecséri, Rügy, Ibolya, Hajnal és
Sellõ utcákban).
• Óvoda utca felsõ szakasz aszfaltozása.
• Rózsakert park és játszótér felújítása.
• Szepezdi utca aszfaltozása, táblázása. 
• Szigeti strandi játszótér felújítása.
• Szõlészeti-borászati pincekiállítás létrehozása. 
• Tavasz utcai felszíni csapadékvíz elvezetõ megépítése. 
• Temetõi mosdó és illemhelyiség megépítése. 

Fejlesztések-beszerzések
• Defibrillátor készülék vásárlása (Császtai strand).
• Fogászati röntgengép beszerzése. 
• Fogorvosi rendelõ fûtéskorszerûsítése.
• Hangfogó építése a Fülöp kertben.
• Ingyenes komposztláda helyi lakosoknak (390 db).
• Orsi típusú rézsûkasza vásárlása (Pronar traktorhoz).
• Orvosi szolgálati lakás fûtéskorszerûsítése.
• Polgármesteri Hivatal riasztórendszer és fûtés termosztát ki-
építése.
• Seprõ adapter vásárlása (Pronar traktorhoz).
• Strandi mentõ katamaránok beszerzése (2 db). 
• Szabadtéri kondigép vásárlása (Szigeti strand).
• Szigeti strand kerítés felújítása.
• Volkswagen LNF T5 duplakabinos, platós kisteherautó vásárlása.
• Tourinform Iroda fûtéskorszerûsítése.

Önkormányzati kezdeményezésre, vagy támogatással megvalósult ide-
gen beruházások
• Fülöpi templomrom mûemléki felújítása.
• Szelektív hulladékgyûjtõ sziget megépítése (2 db)
• Ivóvíz gerinchálózat felújítása a Jancsi, az Ecséri, az Óvoda, a
Sellõ és a Szilva utcákban.
• Ivóvíz gerinchálózat magánerõs kiépítése a Szõlõ utcában.
• Ivóvíz gerinchálózat magánerõs kiépítése a Kilátó utcában.
• Szennyvíz vezeték kiváltása a Káli úton.
• Vasúti gyalogos átjáró felújítása. 

TÉNYSZERÛ CIKLUSÉRTÉKELÉS
- A 2006-2010-es önkormányzati ciklus teljesítménye -

Hogyan telt el az elmúlt négy esztendõ, milyen eredmények születtek, és milyen kudarcok? Hogyan
értékeljük a polgármesteri, a képviselõ-testületi és hivatali munkánkat a ciklus végén? Miközben az
elmúlt években országunk sanyarú helyzetével, a Gyurcsány-féle konvergencia program, majd a világ
és hazai gazdasági válság nehézségeivel voltunk elfoglalva, mi is történt itthon, Révfülöpön? 
Engedjék meg, hogy ezekre az önmagunktól és választóinktól is elvárt kérdésekre a tények felsorolásá-
val, összegzésével válaszoljunk. Tevékenységünk részletesen követhetõ volt e lap hasábjain, korábban
a havonta megjelenõ Önkormányzati Hírlevélben, valamint a www.revfulop.hu honlapon. Most csak
felsorolásszerûen egy-egy szóval, utalással emlékeztetnénk Önöket négyévi munkánk jelentõsebb ered-
ményeire.

1
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Akadálymentesítések
• Óvodaépület akadálymentesített bejáratának elkészítése.
• Halász utcai „fekvõrendõr” felújítása.
• Kacsajtosi úti „fekvõrendõrök” átalakítása, veszélyhelyzet meg-
szüntetése.
• Könyvtár és a Tóparti Galéria bejárat akadálymentesítése.
Településszépítés
• Autóbuszmegállónál padok és virágtartók kihelyezése.
• Faültetések (Szigeti strand, park), virágládák (71-es fõút men-
tén, Szigeti strand) kihelyezése.
• Fülöp-kert kitisztítása, felújítása, rendezvényhelyszínként való
hasznosítása.
• Információs térkép és táblarendszer felújítása, kiegészítése.
• Önkormányzati utak tavaszi seprése, utak, járdák kátyúzása.
• Régi, Balaton-parti önkormányzati telephely felszámolása.
• „Szép a kertem” helyi kertépítõ, szépítõ pályázat évenkénti meg-
rendezése.
• Településvirágosítás évelõs virágokkal.

Turisztikai fejlesztések
• Hínárkaszálás a strandok vízterületén.
• Mentõ katamarán beszerzése (2 db). 
• Millenniumi Kilátó járószint felújítása, festése. 
• Millenniumi Kilátó „téliesítése”, téli látogathatóságának biz-
tosítása. 
• Révfülöpi zsebkalauz kiadása (magyar, angol, német nyelven). 
• Strandi ivóvíz vezetékek és zuhanyozók felújítása. 
• Szigeti strandra új padok, virágtartók, kerékpártartók, homo-
kozó, szemetesek vásárlása.
• Színes Révfülöpi információs térkép megjelentetése. 
• Vízi játékeszközök telepítése a Császtai strandon. 

Önkormányzati munkahelyteremtés

• Minden önkormányzati állandó munkahely megõrzése!
• Állandó munkakör/hely létesítése:
• Strandgondnoki munkakörök létesítése. (2 fõ)
• Közterület felügyelõ alkalmazása. (1 fõ) 
• Szociális szolgálatvezetõ és családsegítõ (1 fõ).
•  Településõrök munkába állítása. (2 fõ)
• Közfoglalkoztatás keretében 14 fõ 9-8 havi foglalkoztatása
(2008-2009).
• Közcélú munkavégzés biztosítása, 23 fõ 9-6 havi foglalkoztatása
(2010).

Helyi vállakozásösztönzés

• Helyi vállalkozóknak munkamegrendelések (fûnyírás, fûtés-
szerelés, ács-tetõ munkák, építési munkálatok - templomrom,
pincefelújítás, ravatalozó mosdó, stb.) 
• Leader program és pályázati lehetõségek ismertetõ fórumai
több alkalommal.
• Pályázat (Önkormányzati üdülõház-vállalkozói panzió építés).
• Turisztikai Eszmecserék, Vállalkozók és Gazdasági Vállalko-
zások Munkaértekezlete helyi vállalkozókkal, civil szervezetekkel.
• Turisztikai Révfülöp Kártya bevezetése, szolgáltatási kör bõ-
vítése.

Egészségügy - Közösségépítés - Kultúra

• Állandó lakosoknak ingyenes strandbelépõ.

• Helyi felsõoktatási ösztöndíj alapítása.
• Karácsonyi díszítési, irodalmi, mûvészeti pályázatok.
• Kirándulások szervezése kismamáknak gyerekeikkel.
• Révfülöpi Falinaptárok évenkénti kiadása.
• Révfülöpi Finom Falatok receptgyûjtemény kiadása.
• Révfülöpi Társalgó rendezvénysorozat létrehozása.
• Szûrõvizsgálatok (mammográfiai, halláskárosodási szûrés és ta-
nácsadás, tüdõszûrés, cukor, csontritkulási és érrendszeri szûrés) 
• Új hagyományteremtõ rendezvénysorozatok indítása. (Minden-
ki Karácsonya, Vincellér és Bor Napok, Magyar Dal napja, stb.)
• Zenebarátok Klubja foglalkozássorozat.

Kommunikáció

• Elektronikus Önkormányzati Hírlevél szolgáltatás (heti, kétheti)
idõközönként.
• Képviselõ-testületi elõterjesztések és jegyzõkönyvek honlapon
való közzététele.
• Közmeghallgatások, nyilvános polgármesteri fogadóórák, Inter-
netes véleménykérõ szavazások. 
• Lakossági véleménykérõ fórumok (turisztikai központ, prome-
nád; kikötõ, szálloda igen, nem stb.) 
• Önkormányzati honlap (magyar, német, angol nyelvû) megújí-
tása, naprakész információszolgáltatás megvalósítása.
• Polgármester válaszol kapcsolat a honlapon.
• Révfülöp Jövõjéért Eszmecsere és Találkozó megszervezése.
• Révfülöpi Képek helyi lap (elõtte Önkormányzati Hírlevél) ha-
vonkénti megjelentetése.
• Vélemény és ötletláda elhelyezése a községházánál.

Szervezet átalakítás

• Fogorvosi szolgáltatás racionális mûködtetése.
• Iskolabusz járat kistérségi összefogással való megszervezése.
• Kábel-televíziós hálózat vállalkozói jellegû üzemeltetése.
• Kõvágóörsi általános iskola tanárainak és tanulóinak átvétele.
• Révfülöpi Szociális Szolgálat létrehozása.

Elkészített fejlesztési tervek

• Császtai családi strand és fürdõpark felújítás fejlesztési és kivi-
telezési terve.
• Integrált Közösségi Szolgáltató Tér engedélyezési és kivitelezési
terve.

TÉNYSZERÛ CIKLUSÉRTÉKELÉS
- A 2006-2010-es önkormányzati ciklus teljesítménye - 2

Fotó: Miklós
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• Káli úti járdaszakasz engedélyezési terve az ÉDÁSZ épületig.
• Kilátó sétaút felújítási terve.
• Közvilágítás energiatakarékos hálózatfejlesztés valamint bõvítés
megkezdése.
• Pincekiállítás terv forgatókönyve.
• Révfülöp Település Szabályozási Terv (HÉSZ) felülvizsgálata,
lakossági észrevételek szerinti módosítása.
• Révfülöp Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálata, újra
alkotása (folyamatban).
• Révfülöpi turisztikai központ, promenád megújítási terv. (70%-
os pályázati támogatással).
• Rózsapark és kikötõparki játszótér felújítási terve.
• Teherkikötõ partfal-sétány felújítás engedélyezési terve

Pályázatok

• A négy év alatt kb. 80 pályázat kidolgozása beadása, amelyek
többsége nyert.

• Néhány nyertes pályázat:
• Császtai strand és fürdõkert felújítása (33 millió Ft).
• Házi komposztálás elõsegítése (komposztláda) (9 millió Ft).
• Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (Kultúrház) (52 millió Ft).
• Pincekiállítás létrehozása (2,1 millió Ft).
• Révfülöpi Rózsakert és játszótér felújítása (39 millió Ft).
• Szepezdi utca felújítása (3,5 millió Ft).
• Szigeti strandi játszótér építése (1.5 millió Ft).
• Tavasz utcai csapadékvíz elvezetõ megépítése (5,9 millió Ft). Stb.

Díjak elismerések

• Császtai strand „Kék hullám” minõsítés. (2008)
• Legkedveltebb Balatoni üdülõhely Közönség díj (Napló - 2009)
• Legkedveltebb Balatoni üdülõhely 6. hely (Napló - 2010)
• Szigeti strand „Kék hullám” minõsítés. (2010)
• Tiszta Virágos Veszprém megyéért. Kategória II. díj (2009)
• Az országos és megyei sajtóban a Napló, a Hévíz, a Magyar
Hírlap és Vasárnapi Hírek cikkei.

TÉNYSZERÛ CIKLUSÉRTÉKELÉS
- A 2006-2010-es önkormányzati ciklus teljesítménye -

Természetesen felsorolásunk nem teljes körû! Rengeteg
kisebb, de fontos teljesítményt nem tüntettünk fel. Ugyan-
akkor számos probléma, tennivaló is még megoldásra vár.
Mi is, én is és Ön is tudja sorolni azokat a kívánságokat,
elvárásokat, amelyek életünket megkönnyebbítené és kör-
nyezetünk megszépítené. Azokra már a következõ idõszak-
ban fog sor kerülni, reméljük kedvezõbb gazdasági és álla-
mi támogatással, mint az elmúlt nehéz esztendõkben.

Miklós Tamás
polgármester

3

Az emberek viselkedési kultúrájának, megrögzött szokásainak
megváltoztatása nehéz és hosszadalmas folyamat. Különösen igaz
ez a különböző eredetű hulladékok - így az elektromos és elektron-
ikai hulladékok – nem megfelelő helyre történő helyezésére is. 

A lakossági szemléletformálás és a szelektív begyűjtés ösz-
tönzése érdekében indított, úgynevezett e+e gyűjtőnapok kézzel
fogható eredményt, évről-évre növekvő e-hulladék mennyiséget
mutatnak. 

Az Electro-Coord Magyarország Non-profit Kft. és Révfülöp
Önkormányzata, a környezettudatos gondolkodásra ösztönöz-ve, a
lakosság körében feleslegessé vált elektronikai hulladék (e-hul-
ladék) szervezett begyűjtését kívánja megvalósítani települé-
sünkön. A kijelölt gyűjtőponton az Electro-Coord Magyarország
konténere és munkatársai fogadják lakosainktól (térítésmentesen)
az elhasznált, üzemképtelen, kidobásra szánt – egykor elektromos
árammal működött – kizárólag háztartási elektromos készü-
lékeket.

A gyűjtésre Révfülöpön, a Településgazdálkodás telephelyén
(Káli út 17.) kerül sor szeptember 25-én 9.00-14.00 óráig.

Mi tartozik az elektronikai hulladékok körébe? Kis háztartási
gépek (pl. hajszárító, vasaló, kenyérpirító); nagy háztartási gépek

(pl. hűtőgép, mosógép, bojler, villanytűzhely); barkács gépek (pl.
fúrógép, hegesztő trafó, fűnyíró gép); szórakoztató elektronika (pl.
TV, video-, DVD lejátszó, hi-fi); számítógép, monitor; fénycsövek,
kompakt izzók, lámpatestek.

Szelektív gyűjtésük fontos, mert feldolgozás előtt el kell távolí-
tani számos, a kör-nyezetre különösen veszélyes, rákkeltő és csak
speciálisan kezelhető anyagokat (pl. higany, azbeszt, brómtartalmú
műanyagok). 

Az akció napján összegyűjtött e-hulladékot az Electro-Coord
Magyarország Nonprofit Kft. országos begyűjtő hálózata juttatja
el a feldolgozó üzemekbe, ahol az Európai Unió előírásainak
megfelelően feldolgozzák és a kinyert másodlagos nyersanyagokat
80-85%-ban visszajuttatják az ipari termelés körforgásába.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a gyűjtés háztartási mennyiségre
vonatkozik (néhány darab/háztartás). Gazdasági társaságoktól,
cégektől, vállalkozásoktól, közintézményektől nem áll módunkban
e-hulladékot átvenni.

A mi felelősségünk is, hogy ne növeljük tovább az egyre nagyobb
méreteket öltő hulladékhegyeket, kérjük tegyen Ön is Révfülöp
tiszta környezetéért!

Müller

Elektronikai hulladékgyűjtő nap

Fotó: Miklós
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A kivitelezést közbeszerzési pályázat
során elnyert keszthelyi Fitotron - System
Kft. a mûszaki átadás-átvételt követõ kö-
telezõ fenntartási munkák után 2010.
augusztus 17-én használatba adta ez el-
készült rózsakertet és játszóteret. A kivi-
telezõ jegyzõkönyvben nyilatkozott, hogy a
szükséges helyeken a füvesítés pótlását
2010. szeptember 30-ig elvégzi.

A fenntartási idõszak alatt elpusztult
növényeket a mûszaki ellenõr felmérte és
jegyzõkönyvben rögzített számban, fajták
szerint. Ezek garanciális pótlására, a nö-
vényültetések legmegfelelõbb idõpontjá-
ban kerül sor, de legkésõbb 2011. április

20-ig a kivitelezõ cég költségén megtör-
ténik. (208 rózsatõ, 542 évelõ, 5 db magas
törzsû rózsa, bukszus stb.)

A kivitelezõ részére a beruházás elsõ
résszámlája kifizetésre került, amelyet az
önkormányzat a pályázati elszámolásra
már benyújtott. A közeljövõben az elsõ
körben pályázati támogatásból megújult
Rózsakert gondozását Németh Andrea
dísznövénykertész végzi a településgaz-
dálkodási csoport munkatársainak segít-
ségével. Az önkormányzat a pályázati le-
hetõségeket legjobban kihasználva EU pá-
lyázati támogatásból újította fel a parkot és
a játszóteret. Müller Márton

A kivitelezés költség adatai:
Rózsakert parkfelújítás: 28.056.043 Ft
Játszótér felújítás, eszközök: 7.043.957 Ft
Kivitelezés összesen: 35.100.000 Ft+Áfa
Egyéb költség*: 4.644.227 Ft (bruttó)
Nyertes Leader pályázaton
elszámolható maximális összeg: 39.227.630 Ft

A beruházás garanciális kötelezettségei:
A kivitelezõt szavatossági kötelezettség terheli a hatályos jogszabályok szerint,

valamint a beruházásra 15 hónap garanciát vállalt.
Garanciális visszatartás az önkormányzat javára bankgaranciával a teljes beruházási

összeg 5%-a (2.193.750  Ft).

*(Tervezés, sikerdíj-üzletviteli tanácsadás, közbeszerzés, mûszaki ellenõrzés, pályázati
elszámolás.)

Átadták a Rózsakertet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a
„Környezettudatos hulladékgazdálkodás-
komposztálás népszerűsítése Révfülöpön”
című pályázaton támogatást nyert el. A
programban résztvevők számára augusztus
14-én szakmai előadással egybekötött ingye-
nes komposztáló ládaosztást szerveztünk.

Azoknak, akik a fenti időpontban nem
tudtak megjelenni, az Önkormányzat a kom-
posztáló ládák átvételére további lehetősé-
get biztosít, a Révfülöp Káli u.17. szám alatt

lévő Településgazdálkodási Csoportnál
(volt ÉDÁSZ Kirendeltség tel: 87/464-528)
az alábbi időpontokban: Munkanapokon
(hétfőtől–péntekig) 9.00–12.00 óra között.

Tájékoztatjuk, hogy a komposztáló
ládákat legkésőbb szeptember 15-ig kell
átvenni, amennyiben a fenti időpontig nem
veszik át, az előzetes jelentkezést tárgyta-
lannak tekintjük. Ebben az esetben a
későbbiek során már nem tudunk kom-
posztáló ládát biztosítani.  Müller

Tisztelt olvasók! A Révfülöpi Képek
augusztusi számában megjelent felhívás-
nak megfelelően szeptember 20-a után
vehetik kézhez lapunk választási mellék-
letét, amelyben bemutatkoznak az önkor-
mányzati választáson induló polgármester-
és képviselő jelöltek. Emellett elolvas-
hatják a Helyi Választási Iroda tájékoz-
tatóját is a választásokkal kapcsolatos
tudnivalókról.

Kalmár György szerkesztő

Elvihető komposztládákVálasztási különszám

Fotó: Müller

Fotó: Müller

A megjelent vendégeket és gyermekeket
Miklós Tamás, Révfülöp Nagyközség pol-
gármestere, majd Dr. Baranyai Zoltánné, a
Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény vezetője köszöntötte. 

Sebő Eszter és Török Teodóra 2. osztá-
lyos tanulók verssel kedveskedtek a jelen-
lévőknek.

Az idei évben általános iskolai tanul-
mányaikat kezdő 13 kis első osztályos
közül Bakos Balázs és Czakó Luca voltak
azok a bátor szereplők, akik ügyesen, min-
denki arcára mosolyt csalogatva mondták
el verseiket. 

Az egykori diákok nevében Szabó
Sándor előadásában szintén egy versrész-
letet hallgathattunk meg.

Németh László igazgató jó munkát
kívánva a 2010/2011-es tanévhez, a
következő mondattal zárta sorait: Abban a
reményben nyitom meg a tanévet, hogy a
mai nappal az oktatásunk tartalmi keretén
belül egy értékrend-váltás kezdődik.
Ennek az értékrend-váltásnak az elsődle-
ges célja „a múltból táplálkozó és a jövőt
formáló” embereszmény kialakítása az ok-
tatás és kihangsúlyozottan a nevelés révén.

A most kezdő elsősöket az 1980-ban első
osztályt kezdő, immár felnőttek kísérték be
kézen fogva osztálytermükbe.

A 30 évvel ezelőtti emlékeket Süle
Mikós nyugdíjas pedagógus féltve őrzött
csapat, és rajzászlóival, kerékpáros és gya-
logos vándortábori naplóival, az ezekben
lévő fényképekkel eleveníthettük fel,
melyeket az iskola zsibongójában tettünk
közszemlére. A meghívott vendégek az
ünnepély után egy kis beszélgetésen vehet-
tek részt az iskola ebédlőjében, ahol előke-
rültek a 30 évvel ezelőtti élmények,
emlékezetes osztályok, kirándulások, tanu-
lók, és egyéb, felejthetetlen történetek is.
Kellemes volt ez a délután minden jelen-
lévő számára, köszönet illeti érte Iván
Katalin tanító nénit, akinek a napi teendői
mellett fontos a múlt értékeinek jelent for-
máló emlékeiről megemlékezni.

Németh László

Értékrendváltás
az oktatásban
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Fontos lépésnek nevezte a település kör-
nyezeti állapotának további jobbítására a
komposztálási program megvalósítását
Miklós Tamás polgármester az augusztusi
ládaosztáson.

Az általános iskola auláját zsúfolásig
megtöltõ résztvevõket arról is tájékoztatta,
hogy õsztõl szelektív hulladékgyûjtés veszi
kezdetét Révfülöpön. Ehhez kapcsolódó
elõadás hangzott el a továbbiakban. Lékó
Sándor a szelektív hulladékgyûjtés gyakor-
latát, fontosságát taglalta. Ezt követõen
Bráz János adott áttekintetést, gyakorlati
útmutatását a komposztálást és környezet-
tudatos életmódot szolgáló pályázatról, a
komposztálás módjáról, menetérõl. /Kom-
posztálási praktikákról lapunk késõbbi szá-
maiban is olvashatnak./

Új módon is komposztálhatnak tehát
augusztustól a révfülöpiek. A háztartások-
ban, kertekben keletkezõ szerves anyagok
válogatott gyûjtésére és hasznosítására -
komposztálására - közel kilenc millió
forint pályázati forrást nyert a helyi önkor-
mányzat. Az Európai Unió által is támoga-
tott Új Magyarország Fejlesztési Terv

keretében 390 darab komposztsiló be-
szerzésére nyílt lehetõség. Ezekbe az újra-
hasznosított mûanyagból készített alkal-
matosságokba a háztartási, konyhai hul-
ladékok és a falevelek mellett ágnyese-
dékek is kerülnek. Az önkormányzat a
pályázat keretében beszerezhetett ugyanis
olyan ágaprító gépeket, amelyek a kom-
posztáláshoz megkívánt méretre dara-
bolják a kertek ágnyesedékeit. Miként a
komposztáló edényeket, úgy az aprító-
gépeket is térítésmentesen használhatják
az igénylõk, akiket szakszerû tanácsokkal,
kiadványokkal láttak el a mûveletek biz-
tonsága érdekében.

A nagyközségben 2010 augusztusban
megtartott komposzt szombatot minden
várakozást fölülmúló lakossági érdeklõdés

kísérte. Az elõzetes felmérések tükrében
ugyan több mint 300 polgár jelezte vissza a
komposztláda igényét, de a strandidõt is
figyelembe véve, mondhatni mindent el-
söprõ volt a részvétel. A helyi általános
iskola aulájában megtartott elõadásokon, a
Szabó Kerttechnika Kft eszközbemu-
tatóján és a ládaosztáson több mint 200
érdekelt vett részt. /Hasonló figyelem kísér-
te a két héttel korábbi komposztálási elõ-
adást a Tóparti Galériában./

A komposztálási program kapcsán meg-
elégedéssel nyugtázta Miklós Tamás, Rév-
fülöp polgármestere azt a lakossági elköte-
lezettséget és összefogást, amely a tele-
pülés érdekében végzett, pályázatokra is
alapozott fejlesztések iránt megnyilvánul.

bráz

Jól sikerült komposzt szombat
- Ládaosztás elõadásokkal, eszközbemutatóval -

Fotó: Herceg

Fotó: Lékó

Vízinap

A Révfülöpi Fürdõegyesület augusztus
14-én megtartotta az immár hagyományos
vízi rendezvényét, a Vízinapot. A Császtai
Strandon tartandó úszóversenyekre 9:30-tól
lehetett nevezni. Jó érzés volt nézni a külön-
bözõ korosztályú gyerekek, juniorok és
szenyorok lelkesedését és küzdelmét.

Eredményhirdetés és díjkiosztás pontosan
délben volt. Minden résztvevõ kapott
ajándékot, a gyõztesek oklevelet. A
versenyek után a résztvevõk és vendégeink
átvonultak a strand melletti szabad terület-
re, a fák alá ahol pörkölttel és finom
révfülöpi borokkal vendégeltünk meg min-
denkit. A rendezvény népszerüségérõl
tanuskodik, hogy száz darab tányér, kanál és
pohár bizony kevésnek bizonyult. Ezévi vízi-
napnak különlegesen ünnepelyes hangulata
volt. Dr. Lányi Ferencet, a Révfülöpi
Fürdõegyesület elsõ elnökét 85. születés-
napja alkalmából - igaz egy kicsit megkésve,
de annál nagyobb tisztelettel - köszöntöttük.
Rendezvényünk jól sikerült, jól szórakoz-
tunk, szép nap volt. Köszönet a
szervezõknek és segítõknek. Jövõre ugyanitt
találkozunk. 

Évadzáró vacsora

Évadzáró vacsorát és baráti beszélgetést
szerveztünk szeptember 4-re. A Tóth ven-
déglõben találkoztunk. Nemcsak azzal a
szándékkal, hogy közelebb kerüljünk egy-
máshoz, hanem jótékony céllal is, hogy a
2011. évi Vizinapunk anyagi feltételeit
ebbõl a forrásból biztosítani tudjuk. Rend-
kívüli örömet szerzett, hogy ezen az estén
53 tagtársunkat köszönthettünk, közülük a
legidõsebbet (97), a legfiatalabbat (6), és
örültünk fürdõegyesületünk elsõ elnöké-
nek, dr. Lányi Ferencnek.          Gergely Éva

Fotó: Gergely

Fürdõegyesületi
hírek


