
Az év egyik legszebb, legmeghittebb ünne-
pe karácsony. A december 23-án harma-
dik alkalommal megrendezésre került
Mindenki Karácsonya elnevezésû rendez-
vénnyel szerettük volna még emlékezete-
sebbé tenni az ünnepet településünk lakói
számára. 

Délelõtt a Tóparti Galériába vártuk a
gyermekeket, akik apró karácsonyi aján-
dékokat, díszeket készíthettek Molnár
Lászlóné és Molnár Júlia segítségével,
melyeket aztán nagy örömmel vittek haza
és talán tettek másnap a karácsonyfa alá. A
játszóház ideje alatt az asztalra friss, még
meleg pogácsa és gyümölcslé is került,
mellyel Németh Zoltán, a Móló Cukrászda
tulajdonosa kedveskedett a résztvevõknek. 

Ez az ünnep nem más, mint az Isten pa-
zarló szeretetének az ünnepe - mondta
Hafenscher Károly lelkész megható be-
szédében - az ember nem tud másként rea-
gálni, - akármilyen álláspontot, hitet, vagy
gondolkodásmódot képvisel - mint azt,
hogy átéli, hogy van valaki fölöttünk, körü-
löttünk, akit talán megragadni nem tu-
dunk, de mégis érezzük, hogy süt ránk a
napja, valami módon árad a szeretete. S ez
az ünnep, a karácsony éppen arról beszél,
hogy abban a kicsi betlehemi gyermekben
közel kétezer évvel ezelõtt az Isten szerete-
te emberré lett. Megfoghatóvá, láthatóvá,
hallhatóvá és aztán ennek nyomán tovább-
adhatóvá.                Folytatás a 6. oldalon...

A Nyugdíjasok Karácsonya ünnepséget
december 20-án tartottuk az Általános Is-
kolában, melyre 350 nyugdíjas révfülöpi
lakost hívott meg az Önkormányzat.

Az iskola bejáratánál Miklós Tamás pol-
gármester pezsgõvel várta az érkezõket.

Az iskola tornaterme megtelt, ahol
elsõként településünk polgármestere, majd
az Õszirózsa Nyugdíjas Klub képvise-
letében - Domonkos Aladárné elnök asz-
szony kényszerû távolléte miatt- Rádóczy
Kálmánné, végezetül pedig a Szociális
Szolgálat dolgozói nevében Bögös Rita
szolgálatvezetõ köszöntötte a megjelen-
teket. Mindenki elragadtatással figyelte
elsõként az óvódások (felkészítõjük Vó-
kóné Bognár Ibolya és Kovács Kálmánné),
majd az iskolások mûsorát, melyet Kissné

Hajdu Gabriella és Tarjányi Sándor taní-
tott be a gyerekeknek. Ezt követõen az
Õszirózsa Nyugdíjas Klub kórusa lépett fel
Benéné Müller Mária vezetésével és
Zömbik Iván közremûködésével. Az ün-
nepi mûsort követõ vendéglátás az aulában
zajlott, ahol a meghitt, baráti beszélgetések
ideje alatt szép karácsonyi zenéket, vala-
mint Farkas Edina és Somos Zoltán ope-
rett mûsorát hallgathatták a résztvevõk.
Késõbb, a jó hangulatnak köszönhetõen
néhányan táncra is perdültek. A haza
indulóknak a polgármesteri hivatal dolgo-
zói nyújtották át az Önkormányzat szerény
karácsonyi ajándékát, mely az idei évben
Kálomista Gábor képviselõ Úrnak köszön-
hetõen több DVD filmet is tartalmazott.     

P.Zs. 

Búcsúzunk Simonné 
Lakosi Erzsikétõl...

Karácsony a várakozás, a születés örömé-
nek ünnepe. A sötétségben fény gyúl és
ragyogása bevilágítja életünket. Erzsike
életében az elmúlt karácsony várása
sokkal inkább reménnyel teli volt, mint
eddig bármikor. Saját életének lángját kel-
lett újra és újra fellobbantania. Elhitetni
szeretteivel, hogy igen!, mindig van
remény. Folytatás a 3. oldalon...
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Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja
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Karácsonya

Fotó: Herceg

Nyugdíjasok a szeretet ünnepén

800 ÉV KÖTELEZ!
Összefogással Révfülöp további fejlõdéséért!

Interjú Révfülöp régi- új polgármesterével, Miklós Tamással.
Kalmár György szerkesztõ: milyennek ítéli

meg az elmúlt év önkormányzati teljesítmé-
nyét? 

Miklós Tamás polgármester:
Eredményesnek lehetõségeink viszony-

latában! Az állami megszorítások és a
nemzetközi és hazai gazdasági problémák
ellenére Révfülöpön zavartalanul mûköd-
tek intézményeink és szolgáltatásaink, pá-
lyázatokat nyertünk, fejlesztéseket valósí-
tottunk meg és készítettünk elõ, és köz-
munkát biztosítottunk a nehéz helyzetbe
került és hozzánk forduló embereknek. E-
gész éves gazdálkodásunkról még részletes
adatok nem állnak rendelkezésre, de vár-
hatóan 15 milliós plusszal zártuk az évet.

Ky: Akkor az idei 2011-es esztendõ jól
kezdõdik, és könnyebb lesz?

MT: Sajnos nem! Mûködésünk biztonsá-
gát tudjuk garantálni, de számos probléma
fog jelentkezni. Csak egyet mondok és ez-
zel sem akarok vészharangot kongatni. Ta-
valy több mint 30 fõnek tudtunk közmun-
kát és keresetet biztosítani állami támoga-
tással. Az idei évben teljesen új finanszí-
rozási és döntési rendszer áll fel, az önkor-
mányzatoknak pályázniuk kell az elvég-
zendõ munkafeladatokra és a munkaügyi
központ fogja elbírálni, hogy hány fõt és kit
közvetít ki önkormányzatunkhoz. Elõzetes
információink szerint alig néhány ember
alkalmazására nyílik lehetõség idén, a tava-
lyi 30 fõ után. Polgármester kollégákkal be-
szélve ez a helyzet a többi önkormányzat-
nál is. 

Folytatás a 3. oldalon...
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Révfülöp Nagyközség Polgármestere
(mint a Révfülöp Szociális Alapszolgál-
tató Társulás gesztor településének pol-
gármestere) a Révfülöpi Szociális Szol-
gálathoz SZOCIÁLIS GONDOZÓ napi 8
órás munkakör betöltésére állást hirdet. 

Ellátandó feladat: házi segítségnyújtó
szolgáltatás ellátása Révfülöp település
teljes közigazgatási területén.

Illetmény és egyéb juttatás a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló törvény alap-
ján. 

A munkakör 2011. február 7. napjától
tölthetõ be. 

A jelentkezés benyújtásának határide-
je: 2011. január 31. Az álláshelyre az írás-
beli jelentkezéseket postai úton Révfülöp
Nagyközség Polgármestere (8253 Rév-
fülöp, Villa Filip tér 8.) címre "szociális
gondozó" megjelöléssel lehet benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje:
2011. február 4.

Az álláshirdetés olvasható a 
www.revfulop.hu weblapon is. 
Felvilágosítás a Szociális Szolgálat

Vezetõjétõl a 87/563-336-os vagy a 06/20-
445-5108-as telefonszámon kérhetõ.

Szociális gondozót keresnek

A Közfoglalkoztatás Új Rendszerérõl
A Veszprém Szociális Igazgatási Mintahely
által küldött az FSZH Foglalkoztatási
Fõosztályától kapott ügyfelek Tájékozta-
tására készült anyagot a következõkben te-
szem közzé. 

Tájékoztató 
a Szociális törvény 2011. január 1-tõl
életbe lépõ módosításairól és a köz-

foglalkoztatás rendszerének változásáról

A rendelkezésre állási támogatást január
1-tõl az ún. bérpótló juttatás (BPJ) váltja
fel. A bérpótló juttatás szabályainak több-
sége megegyezik a rendelkezésre állási
támogatás szabályaival. A jövõben a
települési önkormányzat rendeletben elõír-
hatja jogosultsági feltételként, hogy a jut-
tatásban részesülõ a lakókörnyezetét tartsa
rendben. A jogosultsági feltételként elõírt
12 hónap elõzetes együttmûködésbe a
keresõtevékenység is beszámít.

A bérpótló juttatás folyósítása szünetel,
ha az ellátásra jogosult rövid idejû, legfel-
jebb 90 napig tartó keresõtevékenységet
folytat, ha - idõtartamától függetlenül -
közfoglalkoztatásban vesz részt, továbbá a
keresetpótló juttatással járó képzés idõtar-
tama alatt.

A 2010. december 31-én rendelkezésre
állási támogatásra jogosult személyek 2011.
január 1-tõl bérpótló juttatásra lesznek
jogosultak, így az ellátás folyósítása folya-
matos lesz. Az önkormányzatoknak felül-
vizsgálat keretében április 30-ig kell az
átminõsítéseket elvégezni. 

A bérpótló juttatásra való jogosultságot
évente felül kell vizsgálni. 2011. december
31-e után csak annak a személynek lesz fo-
lyósítható az ellátás, aki a jogosultság felül-
vizsgálatát megelõzõ egy évben legalább 30
nap munkavégzést tud igazolni. 

A 30 napba be kell számítani az egysze-
rûsített foglalkoztatást és a háztartási mun-
kát, valamint a munkaerõ-piaci program-
ban, vagy 6 hónapot meghaladó idõtar-
tamú képzésben történõ részvétel vizsgált
idõszakra esõ idõtartamát is. Amennyiben
a jogosult ennek a feltételnek nem tud
eleget tenni, akkor a 30 nap számításánál
az általa teljesített és igazolt közérdekû
önkéntes tevékenység idõtartamát is fi-
gyelembe kell venni.

A bérpótló juttatásban részesülõ köteles
a munkaügyi szervezettel nyilvántartott
álláskeresõként együttmûködni. 2011. ja-
nuár 1-tõl közfoglalkoztatás keretében csak
a kirendeltség által közvetített álláskere-
sõk, elsõsorban bérpótló juttatásra jogosult
személyek foglalkoztathatóak. 

Az ügyfél a felajánlott munkalehetõséget
az iskolai végzettség és szakképzettség
figyelembe-vétele nélkül köteles elfogadni.
A 35 év alatti általános iskolai végzett-
séggel nem rendelkezõ álláskeresõknek
nem a képzésben való részvétel lesz az
elsõdleges együttmûködési kötelezettség.

A rendszeres szociális segély (RSZS)
megállapításának, folyósításának, meg-
szüntetésének és felülvizsgálatának felté-
telei nem változtak. A keresõtevékenység,
valamint a keresetpótló juttatással járó
képzés idõtartama alatt a rendszeres szo-
ciális segély folyósítása is szünetel.

Megszûnik az a lehetõség, hogy a rend-
szeres szociális segélyre jogosult személy a
bérpótló juttatásra való jogosultságot, és
ezzel együtt a közfoglalkoztatásban való
részvételt válassza. 

A 2011. január 1. elõtt megkötött ilyen
tartalmú hatósági szerzõdések megszûn-
nek, az érintett személyekre a továbbiak-
ban ismét a rendszeres szociális segélyre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

A rendszeres szociális segélyre jogosult
személy álláskeresõként továbbra is nyil-
vántartásba vetetheti magát (ez nem felté-
tele a segély folyósításának) és álláskere-
sõként részt vehet a hosszabb idejû köz-
foglalkoztatásban, illetve az országos köz-
foglalkoztatási programban abban az eset-
ben, ha a kirendeltség, mint álláskeresõt
kiközvetíti.

A tartós munkanélküliek hatékonyabb
foglalkoztatása érdekében 2011. január 1-
tõl átalakul a közfoglalkoztatás rendszere.
Három új közfoglalkoztatási forma kerül
bevezetésre, amelyhez a munkáltatók tá-
mogatást vehetnek igénybe. 

Ezt a támogatást az önkormányzat
számára kötelezõ és önként vállalt, ren-
deletbe foglalt közfeladat ellátására, vala-
mint megállapodásban meghatározott
más, közösséget szolgáló, illetve szociális
feladat ellátására lehet igénybe venni. 

Közfoglalkoztatási formák
2011. január 1-tõl:

- Önkormányzat által szervezett rövid idõ-
tartamú közfoglalkoztatás 

Napi 4 órás foglalkoztatás, 2-4 hónapos idõ-
tartamban, a munkabér a minimálbér, illet-
ve a garantált bérminimum (szakmunka ese-
tén) fele és csak bérpótló juttatásban része-
sülõket lehet foglalkoztatni ebben a közfog-
lalkoztatási formában.

- Önkormányzat által szervezett hosz-
szabb idõtartamú közfoglalkoztatás 

Napi 6-8 órás foglalkoztatás, 2-12 hóna-
pos idõtartamban, a munkabér a minimál-
bér, illetve a garantált bérminimum (szak-
munka esetén) idõarányos része, és minden
álláskeresõként nyilvántartott személy foglal-
koztatható ebben a közfoglalkoztatási for-
mában.

- Országos közfoglalkoztatási programok 
A foglalkoztatás legfeljebb 12 hónap idõ-

tartamban és teljes munkaidõben történ-
het, a munkabér minden egyes programban
külön kerül meghatározásra. Ebben a köz-
foglalkoztatásban minden nyilvántartott
álláskeresõ foglalkoztatható.

Támogatást kaphatnak azok a vállalkozá-
sok, akik többek között bõvítik a foglalkoz-
tatottak létszámát és bérpótló juttatásra jo-
gosult személyeket kívánnak foglalkoztatni.

Budapest, 2010. december 20."

Kedves Olvasók! 
2011. január 1-ét követõen megszûnik az

önkormányzatok által szervezett közcélú mun-
ka, a közhasznú munkavégzés támogatása
és megváltozik az országos közmunka prog-
ramok eddigi rendszere is. 

Az önkormányzati közfoglalkoztatás tá-
mogatása az önkormányzatok által a mun-
kaügyi központ kirendeltségéhez benyúj-
tott pályázati eljárás keretében igényelhe-
tõ. Az elfogadott pályázat alapján a mun-
kaügyi központ közvetíti ki a jogosultsági
feltétellel rendelkezõ személyeket. A köz-
foglalkoztatási támogatásokra fordítható
éves keret felosztása a munkaügyi közpon-
tok részére történik, amely keret települé-
sekre lebontva további felosztásra kerül a
munkaügyi kirendeltségek között. 

A változásokkal kapcsolatban felmerült
kérdéseire a Polgármesteri Hivatal Szociá-
lis ügyintézõje szíves tájékoztatást ad.

Köszönjük olvasóinknak, hogy figyelem-
mel kísérik munkánkat, köszönjük a gratu-
lációkat és a felajánlásokat. 

A Révfülöpi Képekben elhelyezhetik hir-
detéseiket az Önök által meghatározott for-
mában és méretben. A teljes (A4) oldalnyi
belsõ (egy vagy kétszínes) reklámfelület
ára bruttó 30.000,-Ft/ megjelenés, a méret
csökkenésével arányosan csökken a fizeten-
dõ díj mértéke is. Apróhirdetést 20 szóig
teszünk közzé 1000 forintos áron. Megren-
deléseiket személyesen leadhatják a könyv-
tárban, vagy (konyvtar@revfulop.hu) e-
mailben. Számlázás a Polgármesteri Hiva-
tal Pénzügyi osztályán. 

Tisztelt Olvasók!
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800 ÉV KÖTELEZ!
Összefogással Révfülöp további fejlõdéséért!

Interjú Révfülöp régi- új polgármesterével, Miklós Tamással.
R e m é l e m ,

hogy visszajelzé-
seink és kezde-
ményezéseink ré-
vén ezen tudunk
változtatni.

Ky: Visszatérve
az elõzõ évre, a ta-
valyi esztendõ a
választások éve
volt. Újraválasz-
tott polgármester-

ként elõször készítünk Önnel interjút. Mi-
lyennek ítéli a helyi választási kampányt és
sikerét?

MT: Kemény, de példaértékû választási
kampány volt Révfülöpön. A jelöltek majd
mindegyike a település érdekeit és jövõjét
helyezte tevékenysége, kampánya közép-
pontjába és ez a mentalitás és hozzáállás
úgy vélem példaértékû. 2006-ban a telepü-
lés lakói a változásra szavaztak, most pedig
a folytatásra. Négy évvel ezelõtt kapott
szavazataimat 100-zal megnövelve, négy
polgármester jelölt közül 43%-os támo-
gatással választottak polgármesterré.
Köszönöm! Legjobb tudásom, képessége-
im és erkölcsi tisztaság jegyében fogok dol-
gozni Révfülöpért, mindenkiért! 

Ky: Ön közös összefogásról, csapat-
munkáról, a település egésze érdekeirõl
beszélt az alakuló képviselõ-testületi ülésen
elmondott polgármesteri programjában. En-
nek jegyében mûködnek most?

MT: Az összefogásra és együttmûködés-
re vagyunk ítélve! Biztos vagyok benne,
hogy a képviselõk sokat hozzá tudnak tenni
a közös munkához tudásukkal, szakér-
telmükkel, kezdeményezõképességükkel.
Eddigi megnyilvánulásaik is az aktív csa-
patmunkát mutatják és ha ez a település
fejlõdését szolgálja, jó. Az új képvise-
lõknek szerintem még meg kell ismerni az
önkormányzás jogszabályi kereteit, a valós
helyi lehetõségeket, a közösségi értékeket.
Ezért is szerveztük meg az önkormányzati
ingatlanok képviselõi bejárását, a beru-
házásainkról szóló tájékoztatót, a hivatal
bemutatását, megkapták a képviselõk
kézikönyvét, az érvényben lévõ helyi jog-
szabályokat, hogy tájékozódni tudjanak.
Közös úton járunk, hiszen választási ígé-
reteink, képviselõi eskünk és települé-
sünkért való elkötelezettségünk egy irány-
ba visznek bennünket.

Ky: Akkor miért került sor a testületi
üléseken zavaros vitákra, az utóbbi hónapok-
ban többször rendkívüli ülésekre?

MT: Szerintem a túlzott tenni akarásból.
Az "új seprû jól seper" esetét látom, majd
mi újonnan jövõk, majd mi megmutatjuk -
legalábbis én ezt éreztem ki az elmúlt ne-

gyed év eseményeibõl. Ez jó! A tenni
akarásnak, az azonnali eredmények utáni
vágynak azonban veszélyei is vannak, kap-
kodás, megalapozatlan döntések, késõbbi
negatív következmények. Polgármester-
ként nekem az a feladatom, hogy rámutas-
sak ezekre, még inkább, hogy összefogjam,
lelkesítsem és kiszolgáljam a közös csapat-
munkát Révfülöp fejlõdése érdekében. Jó
úton járunk. Kis önkormányzat vagyunk,
de munkánk nemcsak a jelenrõl szól, ha-
nem holnapról, sõt a holnaputániról is. 

Ky: Mit vár a képviselõktõl?
MT: Hogy ne hátrafelé nézegessenek, és

a problémákat sorolják - mert azt én is és
az olvasók is tudnák tenni -, hanem a prob-
lémák megoldását, újak elkerülését segít-
sék elõ jó döntéseikkel. Ezért is vagyunk
önkormányzat. 

Ky: És mit vár önmagától?
MT: Több türelmet másokkal szemben, a

félreértések elkerülését, munkámban
hatékonyságot és szigort.

Ky: Apropó, holnap. Milyen lesz az idei
esztendõ Révfülöpön? 

MT: 800 éves lesz Révfülöp! Egy 1211.
május 29-én kelt, a tihanyi apátság bir-
tokait és népeit összeíró oklevél elõször
említi településünket Pilip, azaz Fülöp
néven. Tragikus évszázadok és csak a
közelmúltbeli ismételt önálló településsé
válás ellenére is az látszik Révfülöp
történetébõl, hogy összefogással és bátor
kezdeményezéssel tudták elõdeink éle-
tüket jobbítani, településüket újraépíteni
és kedvelt üdülõhellyé tenni. Erre büszkén
kell emlékeznünk és méltó módon kell
ünnepelnünk az idén, és támaszkodnunk
erre a mentalításra a jövõben! 

Ugyanakkor 2011 a változások éve lesz!
A kormány komoly szerkezetátalakításokat
fog idén végrehajtani többek között a
közigazgatásban is. Nehéz "szülés" lesz lét-
számleépítésekkel, összevonásokkal, fe-
szültségekkel. Évtized óta beszélnek már
róla, most megtörténik az átalakítás.
Révfülöpön is több fontos döntés elõtt
állunk. A közeljövõben foglalkozunk
ezekkel. Ilyen a körjegyzõség kérdése,
önkormányzati kft. létrehozása, az önkor-
mányzati és turisztikai fejlesztések súly-
pontjainak újragondolása. De errõl majd a
képviselõkkel közösen kialakított álláspont
ismeretében beszéljünk. Szóval 2011
nehéz, változásokkal teli, de reményeim
szerint a jövõt megalapozó eredményes
esztendõ lesz.

Ky: Sikeres esztendõt kívánok. Köszönöm
az interjút.

MT: Én köszönöm.

Búcsúzunk Simonné 
Lakosi Erzsikétõl...
Az életért kell, sõt kötelezõ küzdeni.

Ennek az erénynek Zsóka soha nem volt
híján. Mindig jó példával járt elöl tett-
rekészségével, soha nem félt az új dolgok-
tól, másokat is biztatott és bátorított az élet
változásainak pozitív szemlélésére. Aktivi-
tása nemcsak családja körében és munka-
helyén volt érzékelhetõ, hanem a révfülöpi
közélet jelentõs részét is átszõtte. Magával
ragadó vidámsága szavak nélkül is választ
tudott adni olykor kétségekkel teli kérdé-
seinkre.

Aztán a maga stílusán mit sem változtat-
va mesélte, hogy beteg. Nem volt elke-
seredve, megtörve. Küzdött tovább, ahogy
megszoktuk tõle. Fel kellett nõnünk
bátorságához, elszántságához, hogy együtt
harcolhassunk vele, a mindent felemész-
teni akaró kór ellen. Nehéz volt elhinni
róla, hogy beteg. Lelki ereje testét is
éltette. Egyedi bájával mesélt megváltozott
életérõl és a tõle várt módon kereste a jövõ
lehetõségeit. Bár tudtuk, hogy minden
megtörténhet, halálának híre mégis lesújtó
volt és igazságtalanul hirtelennek hatott.
Szerettünk volna még együtt bízni vele és
mosolyából erõt meríteni.

A mögöttünk hagyott karácsony gyer-
tyáinak lángjai az élet születésének fényeit
jelentették számunkra és egyben Erzsike
szeretetben feloldódni tudó új életének
útjelzõivé is váltak. Így mutatva meg szá-
munkra az élet és a halál elválaszthatatlan
találkozását.

Kedves Zsóka! 
Szereteted fénye váljék számunkra soha

ki nem alvó tûzzé! Isten veled!
Török Péter

Simonné Lakosi Erzsébet

Született 1963. október 4-én, Tapol-
cán.

Szülõfaluja Balatonhenye.
Férje Simon László, akivel 1985,

február 16-án kötött házasságot.
Gyermekei, Dávid 25 éves, Laci 23

éves.
Iskolái: érettségizett közgazdász;

okleveles mérlegképes könyvelõ;
gazdálkodási szakon közgazdász; adó-
tanácsadó; okleveles közbeszerzési
referens.

Munkahelyei: MGTSZ Kõvágóörs;
Zánka Gyermekváros; Triál Sport-
bolt Balatonalmádi; Kinizsi Takarék-
szövetkezet; Önkormányzat Balaton-
szepezd.

Közéleti szerepvállalásai Révfülö-
pön: Gázló Egyesület; Polgárõr Egye-
sület; Honismereti Egyesület; Vízi-
sport Egyesület; Finn Baráti Tár-
saság; Önkormányzati Képviselõ, a
Településfejlesztési Bizottság elnöke.

Folytatás az 1. oldalról... Folytatás az 1. oldalról...
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A széleskörû tájékoztatás jegyében negyed-
évente visszatekintve közreadjuk az önkor-
mányzat, a képviselõ-testület mûködésé-
nek rövid kronológiáját, információit.
2010. október 3. 
Önkormányzati választás.
2010. október 11. 

Révfülöp Nagyközség Képviselõ-testü-
letének alakuló ülése az Általános
Iskolában, a polgármester és képviselõk
eskütétele, a polgármesteri program
elfogadása, az SZMSZ módosítása, a
devecseri vörös iszap katasztrófa ál-
dozatainak 300.000,-Ft-tal való támo-
gatása.

2010. október 18. 
13.00 órától a Polgármesteri Hivatal az
önkormányzati ingatlanok és a fejlesztés-
ben érintett területek bejárását szervezte
meg, illetve bemutatta a Hivatal
munkatársait és mûködési struktúráját a
képviselõk számára. 

2010. október 18. 
16.00 órától a Polgármesteri Hivatal
kötetlen képviselõi munkaértekezletet
tartott a hivatalban, amelyen Miklós
Tamás polgármester bemutatta az önkor-
mányzat folyamatban lévõ fejlesztési
projektjeit, illetve a képviselõk véle-
ményt formáltak a jövõbeni mûködés
kereteirõl.

2010. október 18. 
18.00 óra. Révfülöp Nagyközség Képvi-
selõ-testület rendkívüli ülésén megvá-
lasztották Révfülöp alpolgármesterévé
Varga Béláné képviselõt, az Oktatási,
Szociális és Kulturális Bizottság elnö-
kévé Eitner József, a Gazdasági, Tele-
pülésfejlesztési, Turisztikai Bizottság
elnökévé Kondor Géza képviselõket. A
bizottságok külsõ tagjai - Bogdán
Katalin és Kovács Péter - esküt tettek,
valamint a testület megerõsítette a finn
Sodankyle várossal való testvértelepülés
kötési szándékát.

2010. november 4. 
A Káli-medencei önkormányzatok pol-
gármestereinek találkozójára, mikro-
körzeti egyeztetõ ülésre került sor a rév-
fülöpi Polgármesteri Hivatalban.

2010. november 5. 
Megalakult a Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulása Társulási

Tanácsa a térség 33 önkormányzatának
részvételével. Elnökévé Császár László
tapolcai polgármestert, egyik elnökhe-
lyettesévé Révfülöp polgármesterét,
Miklós Tamást választották meg.

2010. november 8. 
Képviselõi indítványra összeült Révfülöp
Nagyközség Képviselõ-testület rendkí-
vüli ülése. Tájékoztatás hangzott el a
2010.évi önkormányzati fejlesztésekrõl,
az IKSZT projekt megvalósításáról, a
Császtai strand projektrõl, valamint
javaslatok a 2011. évi önkormányzati
fejlesztésekrõl.

2010. november 11. 
Mikrokörzeti egyeztetõ ülésre került sor
a Révfülöpi Polgármesteri Hivatalban,
amelyet Császár László a Kistérségi
Társulás elnöke vezetett. A mikrokörzet
Pék László kékkúti polgármestert dele-
gálta a Társulási Tanács elnökségébe.

2010. november 12. 
Az önkormányzati bizottságok elnökei,
az alpolgármester és a polgármester a
Polgármesteri Hivatalban egyeztetett a
településmûködés aktuális kérdéseirõl, a
2011-es esztendõ lehetõségeirõl. 

2010. november 18. 
Kondor Géza bizottsági elnök és Miklós
Tamás polgármester részt vett a Kisbé-
ren szervezett Önkormányzati Hulladék-
gazdálkodási Konferencián.

2010. november 23. 
Ülést tartott Polgármesteri Hivatalban
az Oktatási, Szociális és Kulturális Bi-
zottság.

2010. november 24-27. 
Révfülöp 3 fõs küldöttség - Miklós Ta-
más polgármester, Eitner József bizott-
sági elnök és Kristo Judit tolmács - szak-
mai úton járt a finnországi Sodan-
kyleben, ahol a polgármester aláírta a
testvértelepülési szándéknyilatkozatot.

2010. november 29. 
13 órától ülést tartott a Polgármesteri
Hivatalban a Gazdasági, Településfej-
lesztési, Turisztikai Bizottság.

2010. november 29. 
16.00 óra. Révfülöp nagyközség Kép-
viselõ-testülete munkaterv szerinti ülé-
sén esküt tett Balogh Ildikó bizottsági
tag, a képviselõ-testület 10 napirendet
vitatott meg.

2010. december 1. 
A Kistérségi oktatási vezetõk (óvodák,
általános és középiskolák) Találkozójára
került sor a Révfülöpi Általános Iskolá-
ban.

2010. december 3. 
Évértékelésre és nyugállományba vonuló
önkormányzati dolgozók - Szalay József-
né és Alapi László - búcsuztatására ke-
rült sor a Polgármesteri Hivatalban.

2010. december 6. 
13 órától ülést tartott a Polgármesteri
Hivatalban a Gazdasági, Településfej-
lesztési, Turisztikai Bizottság.

2010. december 7. 
Ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban
az Oktatási, Szociális és Kulturális Bi-
zottság.

2010. december 8. 
13. óra. Révfülöp és Térsége Intézmény-
irányító Társulás Tanácsának ülésére ke-
rült sor a Polgármesteri Hivatalban. Az
ülésen újjáalakult a Társulási Tanács,
amelynek elnökévé a révfülöpi polgár-
mestert választották meg, illetve a 2010.
évi I-III. negyedévi gazdálkodásról hang-
zott el tájékoztatás.

2010. december 8. 
14. óra. A hét települést tömörítõ Szociá-
lis Alapszolgáltató Társulás Tanácsa ü-
lésén újjáalakult, elnökének megválasz-
totta a révfülöpi polgármestert. Az ülé-
sen beszámoló hangzott el az I-III. ne-
gyedévi gazdálkodásról, valamint módo-
sították a Révfülöpi Szociális Szolgálat
Mûködési Szabályzatát és Szakmai Prog-
ramját.

2010. december 13. 
13.00 órától Stricz Lajos építészmérnök,
tervezõ a képviselõknek és bizottsági
tagoknak bemutatta a Császtai strandfej-
lesztési projekt koncepcióját és tervét.

2010. december 13. 
16.00 óra Révfülöp Nagyközség Képvise-
lõ-testülete munkaterv szerinti ülésén a kép-
viselõk 4 napirendi pontott vitattak meg.

2010. december 16. 
19.00 óra Révfülöp Nagyközség Képvi-
selõ-testületének rendkívüli ülése

2010. december 23. 
10.30 óra. Révfülöp Nagyközség Képvi-
selõ-testületének rendkívüli ülése 

Önkormányzati Krónika
- 2010. október 3. - 2010. december 31. -

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
módon biztosítani a különbözõ véleményeknek.

A beküldött írásokon tartalmilag nem változtatunk, viszont a nyelvi, helyesírási
hibákat kijavítjuk. Nem közlünk rasszista, kirekesztõ, gyûlöletkeltésre alkalmas, a jó
ízlést és az alapvetõ emberi jogokat sértõ, vagy trágár írásokat.

Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Kalmár György szerkesztõ

Révfülöpi Képek
Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdono-

sainak lapja;  Felelõs kiadó: Révfülöp Nagyközség
Önkormányzatának megbízásából Kalmár György; 
Szerkeszti: a Szerkesztõbizottság (Bogdán Katalin,

Dianovics Béla, Domonkos Aladárné, Kondorné
Pintér Zsuzsanna, Kovács Péter, Miklós Tamás,

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

Zsitnyányi István)  Felelõs szerkesztõ: Kalmár György
(+36/309 016 194);  Fotó: Herceg Zoltán 

Szerkesztõség: 8253 Révfülöp, Halász u. 6. Telefon:
87/563-080;  E-mail: revfulopikepek@revfulop.hu

Internet: www.revfulop.hu 
Készült a Kölcsey Nyomdában 600 példányban

Tördelõszereksztõ: Péczer Márk
(Ingyenes kiadvány) Lapzárta: január 25

Szerk. biz. ülés 2011. január 25. 17 óra; Megjelenik havonta.



A Nemzeti Tankönyvkiadó "Mûmese" cím-
mel meseíró pályázatot hirdetett a Magyar
Nemzeti Galériával közösen. 

A mesék írása során életre kelt az a 29
festmény, amely a magyar festészet másfél
évszázadát öleli fel. A pályázatra 385 mese
érkezett az ország minden részébõl, kis fal-
vakból éppúgy, mint számos nagyvárosból.
Számunkra a legnagyobb öröm, hogy a
révfülöpi "meseíró" fiú, Veres Ágost ismét
szépen szerepelt Fényes Adolf: Testvérek
címû festményére megálmodott megható
történetével. Pályázatával 3. helyezést ért
el. A díjnyertesek mûveit egy közös kötet-
ben Mûmese címmel megjelentette a
Nemzeti Tankönyvkiadó. Az alábbiakban
Veres Ágost: Az átmesélt vacsora címû
meséjét olvashatják.

Miklósné Szabó Erzsébet
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Veres Ágost sikere a
meseíró pályázaton

Fényes Adolf: Testvérek c. képe

Révfülöp Nagyközség Polgármestere
értesíti Révfülöp polgárait és üdülõingat-
lan tulajdonosait, hogy január 24-én (hét-
fõn) 18.00 órakor a Képviselõ-testület
Közmeghallgatást tart az Általános Isko-
lában. 

Kérjük, hogy kérdéseiket és javasla-
taikat a rendezvény megtartása elõtt akár
telefonon (87/464-244), akár e-mailben
(hivatal@revfulop.hu), vagy postai úton
(8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.) juttassák
el a Polgármesteri Hivatalba. 

A közmeghallgatáson, amelyet a Villa
Filip Televízió élõben közvetít, választ
adunk az elõzetesen beérkezett kérdé-
sekre, illetve meghallgatjuk véleményeiket
és javaslataikat. 

Tisztelettel hívjuk és várjuk személyesen
is a közügyek iránt érdeklõdõ polgárokat.

Tisztelettel: Miklós Tamás polgármester

Közmeghallgatás!
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S amikor elkezdünk ünnepelni, akkor
nemcsak egyszerûen a vágyainkat próbál-
juk kivetítetni - milyen jó lenne gazdagabb-
nak lenni, legalább egy nap az évben -
hanem a mélyén valahol ott húzódik meg
ez a tény, ez a lehetõség: van egy kincs, ami
nem kerül válságba, van egy kincs, amit
minél jobban osztunk, annál több lesz
belõle, s ez nem más, mint a szeretet. Mert
az, hogy az Isten szeretete emberré lett, az
nekünk is azt az egyszerû üzenetet hordoz-
za: lehet embereknek egymásra figyelni,
széthúzás helyett összetartani, egymás el-
tiprása helyett segítséget adni, lehet figyel-
ni egymásra, s közben rájövünk, hogy mi-
nél több szeretet, bizalmat adunk, annál töb-
bet kaphatunk. S annak szegényes az élete,
s annak szegényes az ünnepe, aki nem tud adni.

Miklós Tamás polgármester az önkor-
mányzat nevében köszöntötte a megjelen-
teket, megemlítve a települést ért nagy
veszteséget. Ugyanakkor a karácsony a
születést, a jövõbe tekintést jelenti - tette
hozzá - amelyet az egész világon szinte val-
lástól függetlenül ünnepelnek a szeretet
jegyében. Ez a szeretet azonban a tet-
teinkben kell, hogy kapcsolatainkon
keresztül megvalósuljon. 

A meghitt, vidám, önfeledt hangulatról
sokan gondoskodtak. Horváth Georgina

énekelt, az Õszirózsa Nyugdíjas klub kó-
rusának dalcsokra elõtt Árokszállási Ra-
mona verset mondott és énekelt, Zömbik
Iván leányaival, Lillával és Tímeával adott
elõ karácsonyi mûsort, a zánkai óvodából
érkezõ Simon Júlia és Simon Zsófia is
énekelt és szavalt. 

Az aszófõi Dallamvilág Musical Csoport
"Fehér karácsony" címû mûsorát is meg-
tekinthették az együtt ünneplõk, melyet
Juhász Miklós és gyermekeinek, Juditnak
és Gáborkának, valamint Bakos Balázs-
kának a sok szeretettel elõadott, erre az
alkalomra készült karácsonyi összeállítása
követett. 

A múlt évi résztvevõk közül sokan már a
rendezvény kezdetén keresték az emblé-
mázott bögrét (melyet az idei évben is
Kovács Péter tervezett), hogy megtölthes-
sék teával, forralt borral, melyek a Molnár
család, a Gázló Egyesület képviseletében a
Vókó család, a Sportegyesület képvise-
letében a Szegi család, valamint helyi fiatal-
jaink képviselõiként Kolláth András,
Kondor Gábor és Molnár László köz-
remûködésével készültek. Slemmer József
az idei évben is a gasztronómiai élményt
biztosította az estig bizony megéhezõ
közönségnek, míg a Nyugdíjas Klub akti-
vistái zsíros kenyérrel kínálták a ven-
dégeket. Varga Béláné képviselõ asszony-
nak köszönhetõen szaloncukorral is meg-
vendégelhettük a jelen lévõket.

Ismét volt lehetõség mézeskalács szívecs-
kékhez mellékelve karácsonyi üzeneteket,
jókívánságokat küldeni egymásnak. (A
rengeteg mézeskalács jó részét Molnár
Lászlóné és leánya, Júlia készítette fárad-
hatatlan munkával, de Nagy Ferencné is
szerepet vállalt ebben a feladatban.) 

Láthattuk, hogy egy apró ajándék, egy
szívbõl jövõ kézfogás és az öröm az
arcokon egy kis idõre képes feledtetni az
emberekkel gondjaikat. Aki eljött, egy ben-
sõséges hangulatú, vidám délutánt tölthe-
tett barátok között.

Köszönet mindazoknak, akik bármi
módon segítették, támogatták a rendez-
vény megvalósulását és mindent megtettek
azért, hogy a szeretet ünnepe elõtt együtt
érezzük e lassan feledésbe merülõ emberi
érzés erejét, melegét. P.Zs.

Mindenki Karácsonya
Folytatás az 1. oldalról...

Tennünk kell amit vállaltunk, bár vannak
olyan pillanatok, órák, napok életünkben
amikor mindentõl és mindenkitõl elvonul-
va csak a jelen elfogadhatatlanságának
élnénk...

December 28-án majd ötven elszánt
kiránduló gyülekezett Mindszentkálla
fõterén. Célunk azon túra megismétlése
melyet május végén már egy ízben megtet-
tünk, s akkor még velünk tarthatott az a
Barátunk kinek kedves, határozott, szemé-
lyisége, tevékenysége minden helyzetben
meghatározó volt, emléke pedig feled-
hetetlen marad számunkra.  

Egyesületünk életében Mindszentkálla
település, illetve az ott élõ, nyitott emberek
évrõl évre jelentõsebb szerephez jutnak.
Bármikor, önzetlenül segítik program-
jainkat, részt vesznek azokon, legyen szó
aktív természetvédelmi akciókról, vagy
éppen egy bálról. Csak remélni tudjuk,
hogy az idõ mûködési területünk nagyobb
községeiben is olyan közösségeket formál,
mint itt a Káli-medence nyugati peremén!

Év vége van, a természeti értékek megis-
merése mellett szerét kellett ejtenünk
néhány kiváló helyi bor megkóstolásának
is a szõlõhegy pincéinél. Tisztelettel kö-

szönjük valamennyi gazda így – Keszler
Gyula polgármester úr, az ötvenedik
születésnapja alkalmából felköszöntött
Fekete Imre, illetve Krámli Sándor bará-
taink - szívet melengetõ vendéglátását!

Kirándulásunk utolsó állomásán a
Kopasz-hegy látó pontján, a programon
elhangzottak, illetve a saját kútfõ igénybe
vételével a csapatokká alakult túrázók
ismeret átadó totót töltöttek ki, a legjob-
bakat értékes határozókkal jutalmaztuk.

A túrát Simonné Lakosi Erzsébet
emlékének szenteltük. Soha nem feledünk
Zsóka, nyugodj békében!         Vókó László

Erzsébet túra

Fotó: Herceg

Fotó: Herceg

Fotó: Herceg
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Az önkormányzati választások után az el-
sõ Tapolca Kistérségi Oktatásügyi Talál-
kozót a Révfülöpi Általános Iskolában tar-
tottuk, 2010. december 1-jén a tapolcai
kistérség valamennyi, közel 40 alapfokú
oktatási intézményének (óvoda, általános
iskola) vezetõje mutatkozott be egymás-
nak, és a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulási Tanács újonnan meg-
választott vezetõinek. 

Miklós Tamás polgármester úr, kistérsé-
gi alelnök köszöntõje után Császár László
Tapolca város polgármestere, kistérségi el-
nök vázolta fel a társulási tanács oktatás-
ügyi elképzeléseit. Németh László igazgató
úr tájékoztatót tartott a helyi általános is-
kolában folyó oktató-nevelõ munkáról, az
iskolai dokumentumokról, ill. az intéz-
mény pedagógiai arculatáról. A jelenlevõk
rövid bemutatkozása után a tapolcai Bat-
sányi János Gimnázium és a Széchenyi Ist-
ván Szakközépiskola vezetõi Varga Tibor-
né és Szollár Gyula tartottak tájékoztatót a

középfokú intézményük beiskolázási lehe-
tõségeirõl. 

A tanácskozás második részében Jeszen-
csák Edvin, a Szigligeti Általános Iskola
igazgatója beszélt az állami szervek el-
lenõrzéseinek tapasztalatairól. A Tapolca
Kistérségi Társulás képviseletében jelen
volt a tanácskozáson még Varga Béláné
közoktatási referens, és Szurgyiné dr.
Szabó Ilona munkaszervezet vezetõ,
valamint Hársfalvi József Monostorapáti
polgármestere, mint a Közoktatási Bizott-
ság elnöke. A jelen levõk "jó szájízzel" és
kellemes élményekkel távoztak a rendez-
vényrõl. Jólesõ érzés volt hallani az intéz-
ményünkben folyó szakmai munka elisme-
rõ véleményezését a többi intézmény veze-
tõjétõl.

Reméljük, egy olyan kistérségi együtt-
gondolkodás indult el ezzel az együttléttel,
amely hasznára válik a közoktatásban
résztvevõ valamennyi szereplõnek.

Iskola

Kistérségi oktatásügyi találkozó az iskolában

Púpos Norbi az ATTACCA Club vezetõje
meghívta a 7. és a 8. osztályos tanulókat,
hogy megismerhessék a pizza elkészítésé-
nek fortélyait.

Az igényes karácsonyi csillagok, göm-
bök, világító karácsonyfa, és a kandallóban
égõ tûz melege elbûvölt mindenkit. Púpos
Norbi kedvesen fogadott, almás fahéjas
teával kínált meg mindannyiunkat, majd
jött az elsõ feladat. A tanulóknak választ
kellett adni néhány olyan kérdésre, ami a
pizzával kapcsolatos. A feladaton kettes
csoportban dolgoztak a gyerekek. 

A konyha következett, ahol a szakács
Nagy Ferenc vette át az irányítást. Bemu-
tatta, hogyan kell a tésztát szép kör alakúra
formálni, majd a szószra a reszelt sajt,
végül a sonka került rá. Sütõlapáton a
kemencébe tette a pizzát, majd 4 perc
múlva elkészült a finom csemege. A
révfülöpi iskolások következtek ezután, és
próbálták utánozni a szakács remekmûvét.
Nagyon ügyeskedtek a tanulók, igaz néha
az õ tésztájuk kilyukadt, és volt, amelyik
nem kör alakú, hanem szív alakú lett.

Bõségesen tehettek a gyerekek minden
finomságot a pizzájukra, aki akart a sajtra,
gombát, kukoricát, ananászt, és sonkát
rakhatott.

Norbi mindig a tanulók kedvében járt, és
látszott, hogy õ is örül a gyerekek vidám
hangulatának, és igyekezetének. Öröm volt
nézni, ahogy az ifjú szakácsok nekiálltak
falatozni a saját kezük munkáját, közben a
finom teából is kortyolgattak.

Norbi végezetül értékelte a feladatok
kitöltését, természetesen a pizzákat is
zsûrizte, majd eredményt hirdetett. Senki
nem távozott üres kézzel, mert mindenki
kapott kulcstartót, sõt üres hassal sem,
mert mindannyian jóllaktak. Felajánlotta a
club vezetõje, hogy a lányok közül az
érdeklõdõk jelentkezhetnek egy esküvõi
elõkészületben való részvételre, ahol segít-
hetnek, hogy az esküvõszervezõ munkáját
is megismerhessék.

Púpos Norbinak nagyon köszönjük, hogy
ilyen kiválóan felkészülve fogadott ben-
nünket, és önzetlenül megismertette ve-
lünk a pizza sütését.                           Pálné Rácz Rita

A pizzasütés fortélyai

Veszprémben már évek óta hagyománya
van annak, hogy azokat a sportolókat, ed-
zõket, sportaktívákat, akiknek kiváló
munkájukra büszkék lehetünk, ünnepi
keretek között jutalmazzák meg.

A program a "Veszprém megye legjobb
sportolója" nevet viselte az idén is. A jutal-
mazottak és jutalmazók a megyeháza
Szent István termében gyûltek össze ebbõl
az alkalomból.

Lasztovicza Jenõ, a megyei közgyûlés el-
nöke köszöntötte a meghívott vendégeket.

A díjakat a gyermek korosztály képvi-
selõi vehették át elõször, majd a serdülõk,
ifjúságiak, juniorok, felnõttek, szeniorok.
A speciális sportágakban kiemelkedõk
után a Veszprém Megye Diáksportjáért
kitüntetéseket adták át a szervezõk.

A Révfülöpi Általános Iskola igazgatója,
Németh László idén már második alkalom-
mal vehette át ezt az elismerést a Veszprém
megyei Diáksport Szövetségtõl.         Iskola

Jutalmak a
legjobbaknak

Rajzverseny

A CIB bank által meghirdetett rajzpá-
lyázaton óvodásaink nagyon jó ered-
ményt értek el.

Balról: Németh Réka, Árokszállási
Ramóna elsõ helyezettek, Dencs Nándor,
Török Annamária harmadik helyezettek,
Tóth Ivett, Kancsó Melani különdíjban
részesültek. Vókóné Bognár Ibolya

Fotó: Iskola

Fotó: Iskola

Fotó: Iskola

Fotó: Iskola
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A múlt év végén jelent meg a Révfülöpi
Honismereti Egyesület Villa Filip honis-
mereti közlönye. 

Az immár 20. alkalommal kiadott lap
cikkei, tanulmányai három fõ témakört
érintenek, és a kiadványhoz a révfülöpi
mólót 1903-ban ábrázoló nagyméretû
képeslapmelléklet is tartozik.

Elsõként a település nevének elsõ - 800
évvel ezelõtti - említéséhez kapcsolódó
információkat adják közre. Az 1211-es
oklevél szövegrészlete mellett, az oklevél
leírásáról, nyelvészeti értelmezésérõl is
érdekes olvasnivalókat találhatnak az
érdeklõdõk.

A második tematikus szemlézési kör a
mûködését 85 évvel ezelõtt megkezdõ
Révfülöpi Biológiai Állomáshoz kapcso-
lódó információk, korabeli leírások. Az
ország elsõ, kizárólag biológiai alapkutatá-
sokat folytató intézete a Hankó Béla
vezetésével 1925-ben Révfülöpön létreho-
zott Balatoni Biológiai Állomás volt. A
révfülöpi hajóállomás egykori épületében
85 esztendõvel ezelõtt alapított intézményt
1927-ben helyezték át Tihanyba, és ma
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóinté-
zeteként ismerhetjük.

A legbõvebben - a közlöny harmadik fõ
témaköre - a révfülöpi fürdõ- és üdülõ-
kultúra fejlõdéstörténetével foglalkozik. A
közlöny szerkesztõje, P. Miklós Tamás rész-
letes ismeretterjesztõ tanulmányban
elemzi a révfülöpi üdülõhelyi fejlõdés
1945-ig tartó idõszakát. A korabeli doku-
mentumok között olvashatjuk Kompolthy
Tivadar 1888-ban írt Szepezd és Révfülöp
leírását, Toppler István 1881-ben Révfü-
löprõl szóló "Legolcsóbb fürdõ" cikkét,

illetve Lelkes Nándor rétsarki pusztáról
1925-ben írt tudósítását. Érdekes és
élvezetes olvasmány a régi, 1892 és 1902
között megjelent révfülöpi fürdõlevelekbõl
álló szemelvényválogatás. 

E mellett rendszeres szerzõink, vitéz
Cserhalmi Pál, Dr. Vértes László, H. Szabó
Lajos egyesületi tagtársaink írásai bõvítik,
szélesítik értékelvû helytörténeti ismere-
teinket. Olvashatók az egyesület mûkö-
désérõl szóló részletes szakmai és pénzügyi
beszámolók is.

A kiadványt az egyesületi tagok ingyene-
sen kapják, míg az érdeklõdõk egyesü-
letünk székhelyén (8253 Révfülöp, Iskola
u. 6.), illetve a könyvtárban és a Tour-
inform irodában vásárolhatják meg. 

-m-

Sporthírek
Nemzetközi sportsi-
kereknek voltak ré-
szesei a helyi általá-
nos iskolában tanu-
ló Szegi Mátyás és
Szegi Vince testvér-
pár.

A nagy hagyomá-
nyokkal rendelkezõ
Sonnenland Kupán
vettek részt január
elsõ hétvégéjén a
németországi Passa-
uban a veszprémi utánpótlás FC színeiben
focizó testvérek. Az U 13 -as korosztályban
Szegi Mátyásnak, az U 15 -ben Szegi Vin-
cének és társaiknak nem kisebb ellen-
feleket kellett legyõzniük, mint a Bundes-
liga elsõ osztályú együtteseinek velük
egykorú csapatait. A tornán részt vett a
Werder Bremen, a Mainz 05, a Stuttgart, a
Bochum, a Hamburg, a Herta, az FC
Nürnberg, az osztrák Rapid Wiena a hol-
land Rotterdam, hogy csak a leghíre-
sebbeket említsük. A tavalyi évhez hason-
lóan az U 13-as korosztályban Szegi Má-
tyás csapata (edzõ Kozma Csaba) megnyer-
te a tornát, az U 15-ös korosztályban Vince
csapata (edzõ Udvardi Ervin) pedig az elõ-
kelõ 7. helyen végzett. Ky

Immár negyedik alkalommal várta a
kikapcsolódni vágyókat december 4-én a
Tóth vendéglõbe a Magyar-Finn Baráti
Társaság Egyesület és a Gázló Környezet-
és Természetvédõ Egyesület. Nagy örö-
münkre majd száz fõ fogadta el a meghívá-
sunkat!

Hagyományainkhoz híven nemcsak egy
"szimpla" bállal vártuk vendégeinket. A
programot két kiváló produkció a
"Bevállalós Anyukák" vidám, dinamikus
western tánca (koreográfus Hajdu Gab-
riella tanárnéni), illetve a Habibi hastánc-
csoport csodálatos, szemet gyönyörködte-
tõ elõadása (koerográfus Újváriné Handó
Melinda) színesítette. A visszavárás óhajá-
val tisztelettel köszönjük a feledhetetlen
élményeket!

Házigazdánk Tóth Gábor úr, kedves
felesége és a vendéglõ csapata a rájuk oly
jellemzõ professzionális kedvességgel,
kiváló ízekkel és italokkal gondoskodtak a
vendégek folyamatos ellátásáról. Kiváló

zene mellett a kitartóak kora hajnalig
rophatták a táncot. Örömteli, hogy nem-
csak a helyiek töltöttek velünk egy szép
estét, hanem balatonszepezdi, mindszent-
kállai, budapesti barátaink is velünk mulat-
tak. Reméljük, évrõl évre többen gondolják
a révfülöpiek közül is, hogy ezt az ese-
ményt - illetve a vendéglátókat - megtisz-
telik jelenlétükkel.

Hálásan köszönjük valamennyi magán-
személy, vállalkozó, önkormányzat és civil
szervezet tombola felajánlását. A támo-
gatók száma a hatvanat meghaladta, így
részletes ismertetésükre itt nincs módunk,
azonban valamennyi asztalon elhelyeztünk
egy menükáryát, ahol a tombolatárggyal
egyetemben a támogató megnevezése is
olvasható volt.

Amennyiben kíváncsi kik is gondolják
úgy, hogy e két egyesület rászolgált a
patronálásra, kérjük jövõre fogadja el
meghívásunkat!

Vókó László

800 ÉVES RÉVFÜLÖP!
- Megjelent a Villa Filip honismereti közlöny legújabb száma - 

A tél folyamán a Balaton parti közterüle-
teken befejezõdött a lehullott falevelek ösz-
szegereblyézése, elszállítása, behajló ágak
nyesése. Kitisztításra kerültek a Halász
utcában a Hotel Révfülöp, a Szigeti strand
és a Fülöpi templomrom mellett lévõ elbo-
zótosodott területek.

A volt Semsey major mellett lévõ közte-
rületen az önkormányzat által összegyûj-
tött falevél, nyesedék befogadására alkal-
mas elkerített ideiglenes komposzttároló
került kialakításra. Felújítottuk a Polgár-
mesteri Hivatal épületének nyugati hom-
lokzatán lévõ faburkolatot.

Kitisztítottuk a Halász utcában és a
Császtai strandtól nyugatra lévõ, feliszapo-
sodott csapadékvíz elevezetõ árkokat.

Új látványos elemekkel gazdagodott a
karácsonyi díszkivilágítás is, amelyeket a
jövõ esztendõben anyagi lehetõségeink
szerint szeretnénk tovább bõvíteni.

A füvesített közterületek nyári locsolá-
sára, a vízkárok elhárításra, beszerzésre ke-

rült egy 600 liter/
perc teljesítményû
motoros szivattyú.

A csapadékos, ha-
vas téli idõjárás alatt
több alkalommal ha-
tékonyan, új eszkö-
zeink használatával
elvégeztük az önkor-
mányzati utak, jár-
dák csúszásmentesí-
tését, hóeltakarítá-
sát. - müller -

Mikulás Bál

Településgazdálkodás

Fotó: Szegi

Fotó: Müller
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December 6-án iskolánkban is látogatást
tett a Mikulás! 

Virgácsot senkinek nem hozott ajándék-
ba, hiszen csupa "jó" gyerek várta. Az alsó
tagozatosok énekkel, versekkel és jelene-
tekkel ajándékozták meg a Télapót, hogy
ne csak adjon, de kapjon õ is valamit.

Kistérségi karácsony
A Tapolca és Környéke Kistérség Többcé-
lú Társulás az idén is megrendezte az ál-
talános iskolások számára hagyományos
karácsonyi ünnepségét a tapolcai városi
rendezvénycsarnokban.

A rendezvényen azok a diákok, akik ma-
gatartásukkal, szorgalmukkal, az iskolá-
ban végzett tanulmányi, sport és egyéb
munkájukkal példaként állíthatók diáktár-
saik elé, jutalmat kaptak. Iskolánkból Papp
Dóra 8. osztályos tanuló részesült ebben az
elismerésben. Szívbõl gratulálunk!

A karácsonyi délelõtt további részében
kézmûves foglalkozások, falmászás, lufi-
bohóc, táncverseny és egyéb érdekes játé-
kok várták a diákokat.

Karácsonyi mûsor
A karácsony mindenki számára a szere-
tetrõl szól. Az iskolában is nagy készülõ-
dés elõzi meg ezt a bensõséges ünnepet. 

Az ajándékkészítés, versek és dalok ta-
nulása mellett karácsonyi mûsorral készü-
lünk. Az ábrahámhegyi és kõvágóörsi ka-
rácsonyváró elõadások után december 20-
án délelõtt az iskola tanulói számára, majd
délután az idõsek karácsonyán adták elõ
tanulóink az ünnepi mûsort. Köszönet
mindenkinek, aki a díszítésben és az elõ-
adásban közremûködött, diákok, pedagó-
gusok egyaránt.

Iskolánk kézilabda csapata az U13-as és
az U14-es korosztályban a tapolcai kis-
térségben elõször, egyfajta körzeti váloga-
tottként a Tapolcai Általános Iskolák kézi-
labdás lányaival közösen indultak el az
ADIDAS kupa megyei döntõjén. 

A két csapatvezetõ Németh László és
Antal Edit fele-fele arányban választotta ki
a korosztályokban saját csapatából a részt-
vevõket. Az U13-as korosztályban (Périn-
ger Martina, Pálmai Diána, Siffer Klaudia,
Veress Virág, Hajba Mirjam) versenyzõink

második helyezést értek el
a veszprémi Padányi-Deák
egyesített csapat mögött.
Az U14-es csapatban (Papp
Dóra, Dobai Dominika,
Szepesvári Alexandra, Nagy
Boglárka, Orbán Laura,
Siffer Klaudia) a megha-
tározó játékosok a révfülöpi
lányok voltak és veretlenül
4 sima gyõzelemmel a zse-
bükben nyerték meg a me-
gyei ADIDAS Kupa döntõ-
jét. Reméljük lányaink a te-
rületi döntõkön is sikeresen
szerepelnek, s ebben az év-
ben is sok jó eredménnyel
büszkélkednek majd.

Németh László

ADIDAS Kupa megyei döntõ

2010. november 15-én a Tapolcai Városi
Rendezvénycsarnokban a három tapolcai
általános iskola és a révfülöpi általános is-
kola részvételével zajlott a már hagyomá-
nyos Bárdos Kupa, a 7-8. osztályos leá-
nyok részvételével. 

Iskolánk csapata (Szepesvári Alexandra,
Papp, Dóra, Dobai Dominika, Nagy Bog-
lárka, Orbán Laura, Siffer Klaudia, Pálmai
Diána, Hajba Mirjam, Péringer Martina,
Veress Virág) az elmúlt évek jó eredmé-
nyeit megtartva az idén is felejthetetlen
eredményeket produkált. A játékban, ill. a
játéktérhez egyre jobban alkalmazkodva
nem volt kétséges, hogy ki lesz a végsõ
gyõztes. Csapatunk mérkõzéseinek ered-
ménye sorrendiséget megtartva: Révfülöp
Általános Iskola-Tapolcai Batsányi 9:7, -
Tapolca Kazinczy 22:9, - Tapolca Bárdos
29:1

A kupa gólkirálynõje csapatunk motorja
Papp Dóra lett 29 góllal és a legjobb kapus
címet Szepesvári Alexandra "hálóõrünk"
kapta. Szép volt csajok! Németh László

Bárdos Kupa körzeti 
kézilabda torna

Mikulás az iskolában

2010. november 19., 22-én rendezték Ta-
polcán a körzeti Futsal Diákolimpiát. 9
csapat 3 csoportra osztva játszotta a selej-
tezõ mérkõzéseket, s a három csoportgyõz-
tes játszotta a döntõt, melynek gyõztese
jutott tovább a megyei döntõre. 

A csoportok beosztásakor a körzeti DSB
az elmúlt évek eredményét figyelembe
véve a Tapolcai Iskolák válogatottját (a há-
rom tapolcai általános iskola vegyes csapa-
ta) Révfülöpöt és a badacsonytomaji
általános iskola csapatát kiemelte és hoz-
zájuk sorolta be a fennmaradó hat csapa-
tot. A mi csapatunkhoz így Monostorapáti
és Nyirád csatlakozott. A selejtezõn 6:2 és
9:1-es gyõzelemmel iskolánk csapata cso-
portgyõztes lett. A kiemelésnek megfele-
lõen a másik kettõ csoportgyõztes Tapolca
és Badacsonytomaj lett. A döntõben a
Tapolcai Általános Iskolák csapata kezdte
a játékot Badacsonytomaj csapatával, és
4:1-es gyõzelmet aratott. A következõ
mérkõzésen a mi iskolánk csapata találko-
zott Badacsonytomajéval és sima 6:1-es
vereséget mértünk az ellenfélre. A döntõ
csatában 0:0-ás félidõ után 3:0-ra kikap-
tunk a Tapolcai válogatottól, így sajnos
nem mi jutottunk a megyei döntõbe.
Csapatunk tagjai: Borbély Richárd, Szõke
Gellért, Szegi Vince, Szegi Mátyás, Perger
Máté, Cséri Balázs, Horváth Dániel, Torda
Gergõ, Szõke Gábor.

Gratulálunk a fiúknak az ezüst éremhez.
Németh László

Körzeti FUTSAL 
diákolimpia döntõ

Meghívó
A Magyar Kultúra Napján - január

21-én, pénteken délután 17 órai kezdet-
tel tartjuk az általános iskolában hagyo-
mányos hangversenyünket és a Szín-
Vonal Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény kiállítását.

Mindenkit sok szeretettel várunk! 

Fotó: Iskola

Fotó: Iskola

Fotó: Iskola
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A Kistérségi Társulás pályázatot hirdetett
7., 8. osztályos tanulóknak sport témakör-
ben: írni lehetett helyi sportvezetõrõl,
edzõrõl, kiemelkedõ sportolóról, helyi
sportélet szervezõjérõl, ill. mindazon sze-
mélyekrõl, akik példaként állíthatók mai
fiatalok elé. 

Iskolánkból 4 pályázat készült el, s került
a zsûri elé. Szepesvári Alexandra Pálinger
Katalin válogatott kézilabdakapust válasz-
totta, hiszen Szandra az iskolai csapat
kapusa. Siffer Klaudia edzõjét, a párbajtõr
olimpiai bronzérmes Szalay Gyöngyi pálya-
futását mutatta be. Papp Dóra egy méltat-
lanul elfeledett, Balatonszepezden elteme-
tett futónak, Dr. Abai Nagy Józsefnek tárta
fel életútját. (Abai Londonban 100, 200,
400, 800 méteren is helyezett volt). Pálmai
Diána és Pálmai Zsolt vitorlásedzõjükrõl, a
RIVE vezetõjérõl, Török Péterrõl állítot-
tak össze sportvezetõi portrét. Az 5 oldalas
mû mellett a gyerekeknek egy-egy 5 perces
Power Point elõadással kellett szóban is
kibõvíteni beadott fogalmazásaikat. Az
elõadások helyszíne a tapolcai Tamási
Áron Mûvelõdési Központ volt, ahol a
díjkiosztás is megtörtént Dr. Nádori László
elnökletével. Mindegyik pályázónk értékes
könyvjutalomban részesült.

Miklósné Szabó Erzsébet

Sportolói pályázatok

Bakos Balázs, elsõ osztályos tanulónk már
óvodás kora óta jár Tapolcára a Tapolca
VSE csapatához. 

December végén az egyesület versenyzõi
egy szünidei kupát tartottak, ahol 38 gyer-
mek és ifjúsági sakkozó vett részt. Balázs az
1-2. osztályosok versenyén 4 pontot sze-
rezve I. helyezést ért el. 

A szülõk és az alsó tagozatos gyermekek
kezdeményezésére januártól Paréj József
sakkmester oktatásával az iskolában is be-
indult heti 1 órában a sakkoktatás. 

Németh László

Sakksiker az elsõ
osztályban

Németh László, a révfülöpi Általános Isko-
la igazgatója az alábbi szavakkal köszön-
tötte pedagógus kollégáit a december 16-
án, délután megtartott Karácsonyi ünnep-
ségen:

Nem hiszem, hogy emberi nyelven köny-
nyedén megfogalmazható lenne, mit is je-
lent számunkra, mit is jelent az egész
emberiség számára a karácsony. Belebot-
lana a nyelvem a nagy igyekezetbe - még-
sem sikerülne az angyalok nyelvén szó-
lanom. Ezért engedjétek meg, hogy talán a
szokásosnál kicsit hosszabban egy másik
ember, egy, a szavakhoz igen-igen értõ
költõ, Pilinszky János gondolataihoz folya-
modjam.

Így ír Pilinszky az adventi várakozásról:
"Ádvent: a várakozás megszentelése.

Rokona annak a gyönyörû gondolatnak,
hogy - meg kell tanulnunk vágyakozni
azután, ami a miénk.

Gyermekkorunkban éltünk így. Vágya-
koztunk arra, ami biztosan megjött. Télen:
az elsõ hóesésre. És várakozásunk ettõl
semmivel sem volt kisebb, erõtlenebb. El-
lenkezõleg: nincs nagyobb kaland, mint
hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és
fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyen-
gébb és "jogosabb" birtoklás sem, mint sze-
retnünk azt, akit szeretünk és aki szeret
minket. Csak a szeretetben, csak az isme-
rõsben születhet valódi "meglepetés", le-
hetséges végeérhetetlenül várakozunk és
megérkezünk, szakadatlanul utazunk, és
hazatalálunk.

Minden egyéb kaland, minden egyéb
megismerés és minden egyéb várakozás vé-
ges és kérdéses. Így értem azt, hogy a ka-
rácsony a szeretet és ádvent a várakozás
meg-szentelése. Az a gyermek, aki az elsõ
hóesésre vár - jól várakozik, s már vára-
kozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel.
Az, aki hazakészül, már készülõdésében is
otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami

az övé -szabad és mentes a birtoklás összes
görcsétõl, kielégíthetetlen éhétõl-szomjá-
tól. Aki pedig jól várakozik, az idõbõl ép-
pen azt váltja meg, ami a leggépiesebb és
elviselhetetlenebb. A hetek, órák, percek
kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban
tud várni, abban megszületik az a mélysé-
ges türelem, amely szépségében és jelenté-
sében se kevesebb annál, amire vár."

Kedves Mindnyájuk!
Azt javaslom, azt kérem, nyissuk most ki

az ünnepi fülünket, az ünnepi szemünket,
az ünnepi szívünket, s hallgassuk, lássuk,
érezzük át azzal gyerekeink nekünk szóló,
adventi-karácsonyi muzsikáját.

Még pár napunk van az ünnepig, de
hagyjuk, had töltsön el már most bennün-
ket aranyporos varácsa. Ebben segíteni fog
idebent a zene, odakint a hóesés. Segíteni
fog a sétaút majd hazafelé a jó meleg kabá-
tokban, családi közösségben. Ez a pillanat
már a karácsonyé, amire várunk.

Mindenkinek áldott, békés karácsonyt és sike-
rekben gazdag, boldog újesztendõt kívánok!

Az ünnepi megemlékezés hangulatát az
adventi koszorún égõ gyertyák, és halk
karácsonyi zene tette még meghittebbé.
Ezután pezsgõvel koccintva kívánt minden-
ki egymásnak kellemes ünnepeket, boldog
új évet. A mindenki által saját kezûleg
készült finomságokat fogyasztva, baráti
beszélgetés mellett folytatódott az este. 

Biczók József felolvasta "A hõs Beló"
címû befejezetlen gigantikus eposzt,
melyet testvére, Biczók Ferenc kezdett el
megírni kb. 20 évvel ezelõtt, de sajnos a mû
befejezetlen maradt.

A december végi "hajrában" minden-
kinek jól esett egy kicsit megállni, odafi-
gyelni egymásra, és az igazgató Úr
szavaiban elmondottak alapján átvenni az
ünnepi készülõdés, várakozás hangulatát.

Varga Márta

Ünnepváró köszöntõ!

Fotó: Varga

Fotó: Németh
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Október 11-én érkezett bejelentés a
Zalaegerszegi Rendõrkapitányságra ar-
ról, hogy egy akkor még ismeretlen férfi
bement a Bak és Vidéke Takarékszö-
vetkezet búcsúszentlászlói fiókjába és vél-
hetõen egy fegyverrel a kezében az ott dol-
gozó alkalmazottakat arra kényszerítette,
hogy a kasszában lévõ készpénzt neki
átadják. Az alkalmazottak a fenyegetés
hatására átadták a kézipénztárban lévõ
pénzt a férfinek, aki ezt követõen õket a
mellékhelyiségbe terelte és - miután
közölte velük, hogy egy ideig nem jöhetnek
ki - a helyszínrõl gyalogosan elmenekült. 

A rendõrök a bejelentést követõen azon-
nal a helyszínre indultak. Az adatgyûjtések
és tanúkihallgatások során, valamint a biz-
tonsági kamera felvételének elemzését
követõen sikerült megállapítani az elkö-
vetõ személyelírását. Ennek alapján egy
175 cm magas, 30-35 év körüli, a bûncse-
lekmény elkövetésekor arcát testszínû
harisnyával eltakaró, fején sötét színû base-
ballsapkát, felsõtestén szabadidõ ruhát,
kezén kesztyût viselõ férfit keresett a
Rendõrség. 

A szomszédos megyék nyomozó hatósá-
gaival történt kapcsolatfelvételt követõen
kiderült, hogy ugyanez a személy másnap,

2010. október 12-én a déli órákban vél-
hetõen rablási szándékkal megjelent a ba-
latonlellei Vágóhíd és Rákóczi utcák
sarkán található pénzváltó- és utazási
irodában. A férfi ekkor egy sötét színû
farmernadrágot, fekete színû hosszú ujjú
pólót viselt, fejére testszínû nylon harisnyát
és egy baseballsapkát húzott. A férfi ekkor
- feltehetõleg azért, mert a közelben egy
rendõrautó várakozott - elállt rablási
szándékától és távozott az irodából. A
kezében ekkor az alkalmazott nem látott
fegyvert. Az ügyben a Fonyódi Rendõr-
kapitányság rablás elõkészületének gyanú-
ja miatt rendelt el nyomozást. 

Ugyanez a személy 2010. október 16-án a
déli órákban bement a Révfülöp, Bada-
csonyi u. 1. szám alatt üzemelõ pénzváltó-
ba, ahol vélhetõen egy fegyverrel a kezében
a bevétel átadására szólította fel az ott
tartózkodó alkalmazottat, aki ennek hatá-
sára a pénzváltóban lévõ készpénzt a
férfinek átadta. 

A nyomozás során beszerzett adatok
alapján 2010. november 12-én a kora reg-
geli órákban a Zala Megyei Rendõr-
fõkapitányság munkatársai a Veszprémi
Rendõr-fõkapitányság és a Tapolcai Ren-
dõrkapitányság munkatársainak bevonásá-

val elfogtak és õrizetbe vettek egy 26 éves,
büntetett elõéletû nyirádi lakost, aki a fenti
bûncselekmények elkövetésével megalapo-
zottan gyanúsítható. 

Az ügyben a Zala Megyei Rendõrfõ-
kapitányság Bûnügyi Osztálya fegyveresen
elkövetett rablás bûntettének megalapo-
zott gyanúja miatt folytat nyomozást. A
Zalaegerszegi Városi Bíróság 2010. no-
vember 13-án elrendelte az õrizetbe vett
férfi elõzetes letartóztatását.   

Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság 

2010. november 8-án is történt egy
bankrablás Révfülöpön. A fekete szemel-
lenzõs sapkát és sötét felsõruházatot viselõ
férfi délelõtt 11 óra 20 perckor ment be a
Füredi úton mûködõ pénzintézetbe. Az ott
dolgozó hölgyet egy fegyvernek látszó
tárggyal kényszerítette a pénztárban lévõ
mintegy 200 ezer forint átadására, majd
távozott.  A rendõrség mindkét bûncselek-
mény elkövetõjével kapcsolatban rendel-
kezik információval. A pénzváltóban tör-
tént rablás ügyében, már megtörtént a
gyanúsítás: egy 26 éves, büntetett elõéletû
nyirádi lakost gyanúsít a rendõrség a bûn-
cselekmény elkövetésével.

Frankó Marianna r. zls. sajtóreferens

Elõzetesben a fegyveres rablások gyanúsítottja

Kistérségi Tehetségnap
A Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek Szö-
vetsége, a Magyar Géniusz Projektiroda,
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulása és a Balatonfelvidéki SzínVonal
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény de-
cember 10-én - közel 300 résztvevõvel - Kis-
térségi Géniusz Tehetségnapot szervezett a
Tatay Sándor Általános Iskolában.

Köszönet mindazon pedagógusoknak,
akik fontosnak tartják a tehetséggondozást
- mondta köszöntõjében Miklós Tamás, a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társaságának alelnöke - s azon dolgoznak,
hogy minden gyermeknek legyen lehetõ-
sége a kibontakozásra.

A képviselõ-testület hat évvel ezelõtt
támogatta a mûvészeti oktatás badacsony-
tomaji székhelyének megteremtését -
mondta Csanádi Csanád, Badacsonytomaj
alpolgármestere - és örömünkre szolgál,
hogy nap, mint nap látható munkájuk ered-
ménye. Bizonyára nemcsak a felfedezett
kiugró tehetségek, hanem az óráikat láto-
gató tanulók folyamatosan növekvõ ügyes-

sége, fejlõdõ esztétikai érzéke is örömet
okoz a pedagógusoknak.

Az eltelt idõszakban a gyerekek munkái-
ból rendezett számtalan kiállításon bizonyí-
totta a Szín-Vonal mûvészeti iskola, - tette
hozzá Csizmarik Béláné, a házigazda
általános iskola igazgatója - hogy érdemes
erre a területre nagy hangsúlyt fektetni.

A Tapolcai Kistérség 30 településének
közel 500 diákja számára biztosít igényes
képzõ és iparmûvészeti oktatást intézmé-
nyünk - mondta köszöntõjében Baranyai
Zoltánné igazgató. A Szín-Vonal Mûvé-
szetoktatásban, Tehetséggondozásban Te-
hetségpontot pedig 2010 novemberében
regisztrálták. 

A tehetségpontok célja a tehetségígé-
retek felkutatása, az õ képességeik kibon-
takoztatása, tehetséggondozási tanácsa-
dás, a tehetséggondozással foglalkozó
intézmények együttmûködésének kiépíté-
se. A fenti tevékenységekkel összefüggés-
ben került sor a Géniusz Tehetségnap
megrendezésére is, melynek programja
rendkívül sokrétû volt: egyrészt sor került a
kistérségi képzõmûvészeti pályázat, a
regionális mûvészeti projekt értékelésére, a
védett állatokat illusztráló verseskötet
bemutatására. Emellett játszóházak, mû-
helybemutatók tartására, kreativitás verse-
nyekre, konferenciára, a kistérségi Tehet-
ségsegítõ Tanács megalakulására, a tapol-
cai kistérség négy kortárs képzõ- és ipar-
mûvészének megismerésére (Igaz Anikó,
Szabó Ágnes, Bodor István, Gersterkorn
Román) a hulladék anyagok felhasználásá-
val készített ruhák divatbemutatójára.

A kistérségi képzõ- és iparmûvészeti ver-

senyre közel 2000 pályamunka érkezett be
a kistérség óvodáiból, általános iskoláiból,
alapfokú mûvészetoktatási intézményeibõl.
Baranyai Zoltánné igazgató elmondta: hi-
hetetlenül nagy öröm és megtiszteltetés szá-
mukra, hogy a térség intézményei, diákjai
ilyen nagy számban vettek részt ezen a tehet-
ségkutató pályázaton. A 130 díjazott tanuló
és felkészítõjük könyvjutalomban részesült. Ky

A Géniusz Tehetségnap céljai között
szerepel a tehetségfeltárás, tehetséggondo-
zás fontosságának hangsúlyozása, a felnõt-
tek számára gazdag ismeret és tudás biz-
tosítása a tehetséggondozó rendszer
mûködésérõl, a kistérség fiataljai számára
a valós értékek középpontba állításával,
kortárs mûvészek bemutatásával követhetõ
példák állítása, a diákoknak és tanárainak
bemutatkozási lehetõség, hasznosítható
ismeretek, együttmûködési lehetõségek
nyújtása, vidám, fesztivál jellegû prog-
ramokkal meghatározó pozitív élmények
biztosítása, a kistérségi tehetségsegítõ
hálózat kialakulásának elõsegítése. Ky

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár
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Szeretettel hívunk és várunk mindenkit
az V. Révfülöpi Rianás forralt borfõzõ és
farsangi süteménysütõ versenyre, mely
február 12-én, szombaton 14 órától kerül
megrendezésre a Halász utcában és a
Tóparti Galériában. 

A forralt borfõzõ versenyre legalább két-
fõs, vidám jeligével rendelkezõ csapatok
jelentkezését várjuk. A süteménysütõ
versenyen minimum hat adagnyi, otthon
elkészített finomsággal lehet indulni.
Nevezési határidõ: február 10.

Nevezési díj nincs!
További információ kérhetõ, illetve ne-

vezés Kondorné Pintér Zsuzsa mûvelõ-
désszervezõnél.

Tel.: 06-30-471-461-4
X. Révfülöpi Társalgó
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt

január 29-én 15 órára a Tóparti Galériába
Luxné dr. Vincze Judit "Civil a pályán"
címû elõadására.

Zenebarátok Klubja
Január 15-én (szombaton) 18 órától a

Tóparti Galériában. 

Nagyközségi Borverseny
Tisztelt Bortermelõk!

Az idei esztendõben is tisztelettel várjuk
bormintáikat a hagyományos Nagyközségi
Borversenyünkre, melyet február 4-én,
pénteken 17 órai kezdettel rendezünk a
Tóparti Galériában.

A borversenyre fajtánként 2 db. 0,75 l-es
palackkal lehet nevezni felcímkézve az
alábbi adatokkal: 

- a bor fajtája
- a bor évjárata
- a bor termõhelye
- a termelõ neve, címe.
Az elsõ fajta nevezése ingyenes, minden

további fajta nevezési díja 500 Ft. 
A minták leadhatók a Könyvtárban:

február 2-án szerdán 10-16 óráig
február 3-án csütörtökön 10-14 óráig
február 4-én pénteken 9-11 óráig.
Február 4-én (pénteken) 11 óra után - az

elõkészítõ munkálatok miatt - már nem
tudunk bormintákat elfogadni. 

Információ: Kondorné Pintér Zsuzsa
E-mail: muvelodes@revfulop.hu
konyvtar@revfulop.hu
Tel: 06-30/471-461-4

Könyvtár  nyitva tartása 
Hétfõ, szerda, péntek:

11-17 óráig

Programajánló

Tisztelt Révfülöpiek!

Elkészült Révfülöp Falinaptára,
szép kivitelben, gyönyörû képekkel, 

s idén csak 1.600 Ft /db.

Kapható a Tourinform Irodában 
nyitva tartási idõben:

Hétfõ, kedd: 12.30 - 18.00 
Szerda: 8.30 - 18.00

Csütörtök, péntek: 8.30 - 17.00
Szombat: 8.00 - 12.00

Dr. Szabóné Barsi Katalin
irodavezetõ

Meghívó
A Magyar Kultúra Napján - január

21-én, pénteken délután 17 órai kezdet-
tel tartjuk az általános iskolában hagyo-
mányos hangversenyünket és a Szín-
Vonal Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény kiállítását.

Mindenkit sok szeretettel várunk! 

Óvis ünnepnapok
Itt kopog, ott kopog megérkezett

Télapóka

December 6-án a gyermekek örömére
megérkezett az óvodába a kedves öreg
Mikulás.

A gyerekek nagy izgalommal várták a
Télapót, énekeltek, verseltek neki. A
mikulás elmesélte, hogy a távcsövével jól
látta, hogy mi történik az oviban, a
gyerekek megszeppenve hallgattak az
igaz történetet. Megígérte, hogy jövõre is
eljön, ha akkor is olyan szépen énekel-
nek, és jók lesznek, sõt még virgácsot sem
hoz, ha az ígéreteket megtartják a kicsik.

Fenyõünnep ismét eljõ

Decemberben egy péntek délutáni napon,
pár szülõ idõt, fáradtságot nem kímélve
eljött az óvodába, hogy feldíszítse a fe-
nyõfát gyermekeiknek, melyre még saját
készítésû mézeskalács dísz is került. A
fenyõfát Fülöp Jenõ vállalkozótól ked-
vezményes áron kapták óvodásaink. Kö-
szönjük.

Hétfõn délelõtt az óvodai karácsonyi
ünnepélyen szülõk, nagyszülõk megha-
tódva hallgatták a gyermekek kis mûso-
rát, majd nézték önfeledt játékát az aján-
dékokkal. Az idén sok ajándék került a fa
alá, az Önkormányzat a Horgász és Gázló
Egyesület valamint Kálomista Gábor
képviselõ úr felajánlott tiszteletdíjából.

A gyerekek körében a legnagyobb si-
kert a Legó, társasjáték, roller, könyvek,
és a fodrász szalon aratta. Köszönjük a
gyermekek nevében is a támogatást.

Az Idõsek karácsonyán is részt vettek
az ovisok, reméljük sikerült örömet
szerezni a nagymamáknak, nagypapák-
nak. A "Veszprém megye közoktatásáért"
alapítványtól 150.000 Ft-ot nyertünk,
udvari játékeszköz fejlesztésére.

Vókóné Bognár Ibolya

Fotó: Vókóné

Fotó: Vókóné


