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Boldog ünnepünk ez, annak ellenére, hogy
1849-ben szabadságharcunk elbukott -
mondta bevezetõjében Kondorné Pintér
Zsuzsanna az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 163. évfordulójának tiszte-
letére rendezett községi rendezvényen.

Boldog ünnepünk, mert a saját létünkért
való küzdelmet, a közös ügyünkért való
összefogást jelenti számunkra. A Himnusz
elhangzása után Varga Béláné, Révfülöp
Nagyközség alpolgármestere tartott ün-
nepi köszöntõt, melyben elmondta, hogy
minden ember számára mást jelent ugyan a
március 15, de 1848. március 15-e az a nap
melyre minden magyar büszke - függet-
lenül attól mely országban él. A márciusi
ifjak példaértékû cselekedeteket hajtottak
végre, amikor szembeszálltak az elnyomó
hatalommal és nem félve a megtorlástól a
tiszta szavak erejével indultak harcba. Az
írástudó maroknyi fiatal ezen a napon
elindított egy lavinát, s ez meghatározta a
nép életét. Cselekedetük erõt adott, s erõt
ad ma is, hogy higgyünk magunkban, hogy
legyünk büszkék magyarságunkra. A
maroknyi magyar csapatot a hazaszeretet
vitte elõre, melyhez sokan csatlakoztak, s
megcselekedték, mit megkövetelt a haza -
1848. március 15-én megszületett a magyar
szabadság. Emlékezzünk rájuk és ünne-
peljük õket. Sokszor feltesszük azonban a

kérdést, mit jelent a
mai magyar ember
számára. A haza-
szeretet, a haza, a
szülõföld, a lakó-
hely iránt érzett
áldozat- és felelõs-
ségvállalást kell,
hogy jelentse. 

2011-ben is rendkívüli jelentõsége van e
szavaknak, hiszen érezhetõen átrende-
zõdött a mai emberek értékrendje, sokan
csak legyintenek rá. Sokak számára a haza
nem más, mint amelytõl elvesz, amelynek
vagyonát kifosztja, amelynek kultúráját,
erkölcsiségét lerombolja, hogy saját önös
igényeit kielégíthesse. Magyarországnak
manapság nem az elmaradottsággal, ha-
nem a leszakadással kell szembenéznie, hi-
szen mindannyiónk megdöbbenésére se-
reghajtók lettünk. 

Folytatás a 3. oldalon...

Az 1848-49-es forradalomra emlékeztünk

Révfülöp Nagyközség Képviselõ-testülete
február 15-i ülésén megbízta az Oktatási,
Szociális és Kulturális Bizottságot, hogy
tegyen javaslatot közterületi információs
táblák (plakátok, hirdetmények elhelyezé-
se céljából történõ) kihelyezésére. 

A bizottság két tagja, Eitner József és
Kovács Péter Müller Márton fõtanácsossal
március 8-án helyszíni bejáráson vett részt.

Folytatás a 3. oldalon...

Új közterületi 
információs táblák

Révfülöp Nagyközség Képviselõ-testülete már-
cius 21-i ülésén tárgyalta a nyári idényre
felkészülés helyzetérõl szóló beszámolót, te-
kintettel a településüzemeltetési feladatokra.

A nyári szezonra történõ felkészülést, a
strandok, a Fülöp-hegyi „Millenniumi” ki-
látó üzemeltetését, a közterületek, a par-
kolók, utak, parkok tisztántartását, zöldte-
rületek fûnyírás-kaszálását, növények ápo-
lását elsõsorban önkormányzatunk telepü-
lésgazdálkodási csoportjának nyolc állandó
dolgozója végzi. Várhatóan ez év áprilisá-
tól, decemberig a PROBIO által szervezett
Balatoni közmunka pályázati program
keretében 6 dolgozót tudunk foglalkoztat-
ni.                              Folytatás a 2. oldalon...

A nyárra készülnek

R
Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

A Magyar Tudományos Akadémia díszter-
mében került sor 2011. március 26-án a
Magyar örökség kitüntetõ cím, illetve azt
bizonyító oklevél ünnepélyes átadására. A
kitüntetettek között találjuk A. Tóth Sándor
(1904-1980) festõmûvész, bábmûvészt, aki
az 1960-as évektõl révfülöpi üdülõtulaj-
donos. A neves festõ több képét e táj ihlette és
sokoldalú munkásságának jelentõs ered-
ményei Révfülöpön íródtak, készültek.
Életére és munkásságára - amelyrõl TÓTH
Gábor Sándor írt nagyszerû könyvet (Püski
kiadó, 2000) - emlékezve adjuk közre Dr.
Feledy Péter mûvészettörténész, mûvészeti író
fenti eseményen elmondott laudációját.

P. Miklós Tamás

Folytatás a 10. oldalon...

A. Tóth Sándor Magyar Örökség-díjas

A mûsorban elhangzott a Révfülöpi Általá-
nos Iskola tanulóinak - Koncz Ramónának,
Horváth Petrának és Török Juliannának - ver-
ses elõadása, amelyet tanáruk, Iván Katalin
állított össze

Fotó: Pandur

Fotó: Pandur

Fotó: Pandur

Fotó: Müller
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Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy
Hamarné Szöllõsy Emília jegyzõ - nyugdí-
jazása miatt - 2011. március 1-tõl szabad-
ságát és felmentési idejét tölti. A polgár-
mester megbízása alapján ezen idõszak
alatt a jegyzõ helyettesítését Tóthné Titz
Éva fõtanácsos látja el.

Önkormányzati
rendeletek 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete 2011. március 21-i ülésén
megalkotta a következõ rendeleteket: 

- 2/2011. (III. 23.) önkormányzati rende-
let: Révfülöp Nagyközség Önkormányza-
tának 2010. évi költségvetésérõl szóló 2/
2010. (II. 17.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló rendeletet;

- 3/2011. (III. 23.)  önkormányzati rende-
let: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló rendeletet;

- 4/2011. (III. 23.)  önkormányzati rende-
let: A Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Tár-
sulás által biztosított személyes gondosko-
dást nyújtó ellátásokról, azok igénybevé-
telérõl, valamint a fizetendõ térítési díjak-
ról szóló rendeletet;

- 5/2011. (III. 23.)  önkormányzati rende-
let: Az egyes szociális és gyermekvédelmi
ellátások szabályozásáról szóló 15/2007.
(XII. 19.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról szóló rendeletet.

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

Hamarné Szöllõsy Emília jegyzõ helyett
Tóthné Titz Éva fõtanácsos
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PÉRINGER MIKLÓS
FALUGAZDÁSZ fogadóórája 

a Révfülöpi Polgármesteri Hivatalban
minden második héten hétfõn 

8.00- 10.00 óráig
Telefon: 06-30-34-88-363

Önkormányzati Hírek

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
arányosan csökken a fizetendõ díj
mértéke is. Apróhirdetést 20 szóig te-
szünk közzé 1000 forintos áron.
Megrendeléseiket személyesen lead-
hatják a könyvtárban, vagy e-mailben:
konyvtar@revfulop.hu. Számlázás a Pol-
gármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán. 

Tisztelt Olvasók!

Ezen kívül hosszabb idõtartamú (9 hó-
nap, napi 8 óra idõtartamú) közfoglalkoz-
tatás keretében 1 fõ, rövid távú közfog-
lalkoztatás (4 hónap, napi 4 órás idõtar-
tamú) keretében összesen 12 fõ munkába
állítására van lehetõség. Az idén életbelé-
pett jogszabályi változások miatt az elõzõ
évihez képest a közfoglalkoztatás kereté-
ben jóval kevesebb létszámú dolgozót,
rövidebb (kb. 1/3-nyi) idõtartamban
tudunk foglalkoztatni.

Közterületek, köztisztaság, parkok
Parkjaink, közterületeink gondozása, a

köztisztasági feladatok ellátása egész
évben folyamatosan történik. Az idei téli,
viszonylag csapadékmentes idõjárási vi-
szonyoknak köszönhetõen kevesebb
energiát kellett fordítani a téli hó
eltakarítására, síkosság mentesítésre.
Ennek köszönhetõen szinte folyamatosan
tudtunk a közterületeken dolgozni.
Elszállítottuk a közparkokból, strandokról
az õszi idõszakban lehullott faleveleket.
Elvégeztük a befagyott Balatonon a
központi parkterületek elõtt a nád tisztító
jellegû kaszálását.  

Kitisztításra került a Semsey major teljes
területe, és több elhanyagolt önkormányza-
ti tulajdonú ingatlan. A Halász utcában, a
romtemplommal szemben lévõ elbozó-
tosodott, lakossági hulladékkal szennyezett
területet kitakarítottuk, az illegális
szemétlerakó helyet felszámoltuk. A
Szigeti strand nyugati részén füvesítéshez
terepkiegyenlítõ feltöltést végeztünk. A
település több pontján kitisztítottuk a
csapadékvíz elvezetõ árkokat. Alakító met-
széssel a Vasútállomás és parkoló
környezetében lévõ fasor és a településen
lévõ sövények visszavágásra kerültek.
Felújítottuk az Óvoda utcában lévõ ját-
szóteret és a Hangulat vendéglõ elõtt lévõ
régi kutat. 

Fülöp-Hegyi Millenniumi Kilátó
A kilátó egész évben látogatható, május

21. és szeptember 4. közötti idõszakban
belépõdíjat kell fizetni. Mûködtetését 1 fõ
kilátóõrrel (rokkantnyugdíjas) kívánjuk
megoldani. A szolgálatot napi 10 órában
látná el. Feladata az eddigi évekhez hason-
lóan a kilátó õrzése, a rongálás megelõzése,
az épület és környékének, az odavezetõ
gyalogútnak a rendben tartása, takarítása,
belépõdíjak szedése. 

A strandok nyitáshoz szükséges
vízminõségi vizsgálata (minták) és ÁNTSZ
engedélyek beszerzése, mentõszolgálat
megszervezése (elõ- és utószezonban saját
munkaerõvel), vízi mentõszolgálattal
szerzõdések felújítása (fõszezonban),
pénztárgépek, hangosítók, értékmegõrzõk
ellenõriztetése, üzembe helyezése folyama-
tosan történik. Ismét mûködni fog strand-
jainkon az Ifjúsági Vöröskereszt elsõsegély
szolgálata.

Vizesblokkok javítása, csapok cseréje,
rendszer üzembe helyezése. Épületek és
tartozékaik javítása, festése, fertõtlenítése,
játékok, játszótéri eszközök javítása, fes-
tése. Homokozók, homokos területek,

sportpályák felújítása, homokfrissítés.
Füves-fövenyes területek karbantartása,
nyírása, idegen tárgyak eltávolítása. Meder
ellenõrzés a fürdõzésre kijelölt területen.
Bóják, lépcsõk, szemetesek, padok, csó-
nakok javítása, festése, beüzemelése.
Császtai strandon új szemétgyûjtõk, padok
vásárlása és kihelyezése.

Hatékonyságnövelõ szervezeti továbbfej-
lesztési lehetõségek

Az elmúlt évtizedben sok jogos kritika
érte településképünket, közterületeink
állapotát. Ez egyrészt köszönhetõ a
frekventált üdülõhellyel szemben támasz-
tott fokozódó elvárásoknak, a helyiek, az
üdülõtulajdonosok és vendégeink igény-
szint emelkedésének, az egészséges lokál-
patriotizmusnak és az elmúlt évtizedekben
elkészült önkormányzati beruházások kar-
bantartási szükséglet növekedésének.

A problémák nagyrészt a növekvõ turisz-
tikai környezetterhelésnek, a köztéri
szemetelés drasztikus emelkedésének és
részben az elszegényedésbõl fakadó
fejlesztési, szépítési tevékenység vissza-
szorulásából fakadnak.

A településkép javítását, a közterületek
gondozását az önkormányzat Település-
gazdálkodási csoportja végzi, két évtizede
változatlan létszámmal, a nyári idõszakban
közmunkásokkal kiegészülve. Sajnos, az
elmúlt évtizedben ennek munkaszervezeti,
irányítási, valamint technikai eszköz
fejlesztése nem tartott lépést sem az igé-
nyekkel, sem a megnövekedett helyi tár-
sadalmi elvárásokkal. 

Az elmúlt idõszakban tájékozódtunk
több hasonló adottságú településen,
hogyan oldják meg eredményesen telepü-
lés- és városüzemeltetési feladataikat,
hogyan tudják hatékonyabbá tenni mun-
kájukat és teljesítményhez kötött bérnö-
vekedéssel ösztönözni munkavállalóikat. 

Erre napjainkban a gazdasági társasági
mûködési forma látszik legalkalmasabb-
nak. A kisebb-nagyobb önkormányzatok
bizonyos feladat ellátási nagyság felett
100% önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságokat (kft., nonprofit kft.) hoznak
létre és mûködtetnek. 

Révfülöp esetében megfontolandónak
tartjuk a több évtizede változatlan és egyre
kevésbé hatékony központi irányítású (kézi
vezérlésû) településüzemeltetés gazdasági
társasággá átalakítását, átszervezését. (A
kedélyek megnyugtatása végett: ez
munkaerõ leépítéssel nem járna. További
elõnyt jelentene az is, hogy önkormányza-
tok nagyrészt nem, de önkormányzati gaz-
dasági társaságok részt vehetnek az újabb
és a tervezett jövõbeni pályázatokon.)

Gazdasági társaság alapításáról az ön-
kormányzat képviselõ-testülete dönthet.

Javasoljuk, hogy a képviselõ-testület vizs-
gálja meg annak lehetõségét, hogy
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a
településüzemeltetési és gazdálkodási fela-
datainak ellátására önkormányzati gaz-
dasági társaságot hozzon létre.

Müller Márton - Miklós Tamás

Folytatás a 1. oldalról...

A nyárra készülnek
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Gyászolunk 1848 máig ható 
szelleme

Mély fájdalommal tudatom mindenkivel,
akik ismerték, és szerették, hogy a Csász-
tai strand régi bejárata közelében találha-
tó égig érõ fák közül néhány tragikus kö-
rülmények között elhalálozott.

Éltek kb. 100 évet. A halál oka: minde-
gyik áldozat törzsén tucatnyi, kb. 6 mm át-
mérõjû fúrt seb, melybe valószínûleg gyil-
kos mérget is injektáltak. A gyilkos szer-
szám: feltehetõleg akkumulátoros hordoz-
ható fúrógép.

A gyilkos indítéka? Lehet, hogy jót akart? 
Ezt a szép balatoni panorámát szerette

volna élvezhetõbbé tenni, de a fák ezt aka-
dályozták? 

Esetleg csak aljas, Mengelei módszerek-
kel kísérletezve kíváncsi volt, mit bír elvi-
selni az áldozat? Ehhez azért elég munka-
igényes megoldást választott. És nagy koc-
kázatot! Nem csak arra gondolok, hogy
akár több év börtönt is kaphat a természet-
gyilkos. 

Nem ismeri Önöket, Minket!
Nem emlékezett rá, hogy néhány éve,

amikor a mólón a régi fákat kivágták, mek-
kora közfelháborodást váltott ki a lakos-
ságból? Pedig az nem is öncélú volt, hiszen
azonnal pótolták is, mégis sokunknak fájt.

De ha szellemi képességei nem is teszi
lehetõvé, hogy ennyire a múltba nézzen,
elég, ha egy évet teker vissza a naptáron.
Tavaly a rózsakert építése kapcsán mekko-
ra dilemmát okozott, hogy mi legyen a terv
szerint kivágásra ítélt fákkal. És zömét igen
is sikerült megmenteni azon az áron is, ha

az esetleg a dísznövények rovására megy.
Mert Õk voltak itt elõbb!

Szóval kedves Gyilkos, nem irigyellek. Re-
mélem, ahányszor arra jársz, vagy csak arra
nézel, a bûntudat marcangolja lelkedet. És
ezerszer arra gondolsz: vajon ki látott?
Nem dicsekedtem el valakinek, akinek nem
kellet volna? Soha többet nem fogod jól
érezni magad a Császtain, figyeld csak meg!

Mondanám, ugorjunk tovább, már úgyis
mindegy. Egy-két évet még búsan, kiszá-
radva elácsorognak születési helyükön,
lombkorona nélkül. Aztán adófizetõink
pénzébõl néhány százezer forintért megbí-
zunk néhány ipari alpinistát, hogy szüntes-
sék meg a balesetveszélyt. De ha annyiban
hagyjuk, bátorítunk másokat is, úgysem
lesz baj belõle. Hát legyen! Bár az esély ki-
csi, hogy megtaláljuk a gyilkost, meg kell
tennünk a feljelentést ismeretlen tettes ellen!

Addig is emlékük bennünk él tovább és
ígérjük Nekik, hogy testvéreikre jobban vi-
gyázunk!

És ha felhangzik a „jegenyefán fészket
rak a csóka” kezdetû dal, néhány könny-
csepp emlékeztet rá bennünket, hogy saj-
nos nem mindegyiken lesz rá lehetõsége…

Kondor Géza képviselõ 

Utazás Kiállítás Budapesten március 3-6.

A Balaton-régió standján a révfülöpi
Tourinform Iroda munkatársa is informá-
ciókkal - elsõsorban a településrõl és
környékérõl - látta el az érdeklõdõ
vendégeket.

Nõnapi köszöntõ

Vidám hangulatban köszöntötték fel
Révfülöp Önkormányzat nõi dolgozóit a
férfi munkatársak március 8-án, a Nem-
zetközi Nõnapon. 

Dr. Szabóné Barsi Katalin irodavezetõ

Tourinform hírek

Közösen kell kigondolnunk, miként lá-
balhatunk ki a nehéz helyzetbõl, miként
tudjuk országunkat, községünket élhetõvé-
, lakhatóvá tenni - ehhez bizony Március
15-e lelkesedése kell. A lehetõségek adot-
tak számunkra - mondta Varga Béláné al-
polgármester - csak a megoldásokat kell ki-
találnunk, együtt, közösen. 163. év telt el,
sokféle átalakulást ért meg ez az ünnep és
országunk, ennek ellenére remélem, hogy
ma is van hitünk, van közös akaratunk és
együtt tudjuk, hogy milyen életet akarunk
élni - ehhez kívánok önöknek sok erõt, jó
egészséget és kitartást.

A mûsor folytatásában elhangzott a helyi
Általános Iskola tanulóinak verses elõadá-
sa, Kondorné Pintér Zsuzsanna és Kovács
Péter pedig vetített bejátszásokkal, doku-
mentumfilmekkel tette emlékezetessé az
ünnepséget. A szép számú érdeklõdõ meg-
hallgathatta a Nemzeti dalt Tolcsvay
László feldolgozásában, megemlékeztek a
huszárokról is, felhangzott Kodály, Háry
János címû operájából a Toborzódal.
Petõfi Sándor: Szülõföldemen címû versét
Latinovits Zolán, míg Katona József Bánk
Bán címû operájának leghíresebb áriáját
Simándy József tolmácsolásában élhették
újra. Befejezésképpen a Magyarország
története címû sorozatból levetítették az
1848. március 15-tõl október végéig tartó
idõszakot feldolgozó részt, melyben
Hermann Róbert történész beszélt olyan
eseményekrõl, amelyekrõl mindannyian
úgy gondoljuk, hogy mindent tudunk.

Ky

Halász utca, vasúti átjáróval szemben, a
Camping kerítése elõtti terület; A Fülöp-
kert bejárata elõtt, a régi információs tábla
helye; Kacsajtósi úti felüljáró és kerékpárút
találkozása; Tóth Élelmiszer elõtti terület;
Csörgõ utca, Kacsajtósi út keresztezõdése;
Antal Csemege elõtti terület; Buszmegálló
melletti terület (Káli út, Petõfi utca ke-
resztezõdése); Málna utca, József Attila utca
keresztezõdése; Stop Büfé elõtti zöldterület;
Buszmegálló melletti terület (Káli út, Ál-
talános Iskola elõtt); Coop ABC (Káli út)
elõtti terület; Általános Iskola kerítése
melletti terület (Iskola utca); Vasútállomás
elõtti zöldsáv (Busz-megálló).

Révfülöp Képviselõ-testülete a javasolt hely-
színekkel és a kivitelezésre tett javaslattal -
némi vita után -  egyetértett és felkérte a
községgazdálkodási csoport vezetõjét a
táblák elkészíttetésére és kihelyeztetésére.
A táblán 4 db. A3 méretû plakát helyez-
hetõ el.  Müller

Új közterületi 
információs táblák

Folytatás a 1. oldalról...

Folytatás a 1. oldalról...

Fotó: Kondor

Fotó: Kondor

Fotó: Gyõrffy Fotó: Barsi
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
idén is tavaszi lomtalanítási akciót szer-
vez. Az ingatlanoknál feleslegessé váló
lomot május 6-7-8 közötti napokon lehet
kihelyezni az alábbi, térképen is meg-
jelölt gyûjtõhelyekre:

1. Rétsarki dûlõ és Ibolya utca
keresztezõdésénél lévõ szabad terület.

2. Badacsonyi út - József Attila utca
torkolatánál lévõ parkoló.

3. Halász utca Hotel Révfülöp melletti
terület.

4. Füredi út Béke utcával szemközti
„Tüzép rakterület”.

5. A Táncsics utca és Kossuth utca
keresztezõdésénél (volt ÉDÁSZ épület
melletti) terület.

6. A Vincellér utca melletti Szõlõskert
lakótelep szabad területén 

7. A Szepezdi utca középsõ szakaszán
lévõ önkormányzati terület

Kérjük, hogy a „limlom” hulladékot,
ahol lehetséges szelektáltan, anyagfaj-

tánkként helyezzék ki, mert ennek révén
nagymértékben segíthetik munkánkat. A
hatékonyabb helykihasználás érdekében
a bútorokat szétszerelve szíveskedjenek
kirakni.

Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor
kommunális hulladékot, építésbõl-bon-
tásból származó anyagot (ajtó, ablak,
szigetelõanyag, stb.), törmeléket, hul-
ladékká vált gumiabroncsot, kerti,
valamint zöldhulladékot, akkumulátort és
gyógyszereket, festékes és olajos
flakonokat. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra,
hogy a lejárt szavatosságú, hulladékká
vált gyógyszereket a gyógyszertárakban, a
hulladékká vált gumiabroncsokat a
gyártónál, kereskedõnél van lehetõség
leadni.

Kérjük, hogy az elektromos, elektroni-
kai hulladékot (hûtõgép, háztartási
gépek, tv, rádió, híradástechnikai
eszközök, számítógépek, monitorok stb.)

ne helyezzék ki a térképen kijelölt
gyûjtõhelyekre. Ezeket Révfülöp Káli u.
17. szám alatt, a Községgazdálkodás te-
lephelyén (volt ÉDÁSZ épület) a lomta-
lanítással egy idõben május 6-7-8.-án
10.00 - 16.00 óra között díjmentesen
átveszik. 

Csak a sérülésmentes (megbontatlan)
elektronikai eszközök átvételére van
lehetõség.

Az önkormányzat - a rendõrség, a
közterület felügyelõ bevonásával - a lom-
talanítás lebonyolítását figyelemmel
kíséri, a fenti idõpont elõtti és utáni
lomkihelyezés esetén hatóságilag jár el,
amely tevékenység 30.000 Ft-ig terjedõ
pénzbírsággal sújtható.

Mindnyájunk - és a gyors és sikeres
lomtanítási akció lebonyolítása -
érdekében tisztelettel kérjük az ingat-
lantulajdonosokat, hogy csak a fenti
napokon és a megjelölt helyeken helyez-
zék el a lomot.

Egyesületünket a Balaton-felvidéki Nemze-
ti Park Igazgatóság levélben kereste meg. 

Ebben együttmûködésünket kérik a ma-
gyar kormányzat és a civil szervezetek ösz-
szefogásával 2011. május 21-én lebonyolí-
tandó nagyszabású hulladékgyûjtõ „TE-
szedd 2011-Önkéntesen a tiszta Magyar-

országért” elnevezésû akcióban.
Kérünk minden környékünkhöz kötõdõ

polgárt, önkormányzatot, iskolát, gazdasá-
gi társaságot, hogy a programon vegyen
részt mivel összefogásunk a siker elenged-
hetetlen feltétele.

Cél, hogy egyetlen nap alatt a lehetõ

legtöbb szeméttõl megtisztítsuk az orszá-
got! Kérem írásbeli együttmûködési szán-
dékukat (lehetõség szerint legpontosabb
adatokkal, igényekkel, helyszínekkel) jelez-
zék a www.gazloegyesulet.hu weblapon
történõ elérhetõségen keresztül.

Vókó László

Lomtalanítás - május 6-7-8 (péntek - szombat-vasárnap)
A lom elszállítása: május 9. (hétfõ)

Felhívás országos szintû szemétgyûjtési akcióra!
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Kistérségi Tehetségnap
A Kistérségi Oktatási Bizottság és a
Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény közösen szer-
vezte meg Tapolca környékének általános
iskolái részére, a tehetséggekkel foglalko-
zók konferenciáját. Ahol minden iskola
számot adhatott az iskolájába mûködõ
tehetséggondozásról. 

Révfülöp Általános Iskolája az elmúlt
évek eredményeit és tehetséggondozást
figyelembe véve 5 fõ témában is
lehetõséget kapott a bemutatkozásra.
Gosztola Anett 7. osztályos tanuló az
elmúlt 5 év matematika-fizika versenyek
eredményeirõl számolt be. Összegezte a
megyei és országos döntõk eredményeit és
részletesen bemutatta saját versenyzõi
pályafutását. Részletezte a fizika tantárgyi
vetélkedõ tavalyi ill. az ez év végi országos
döntõbe vezetõ utat, s legvégül bemutatott
egy érdekes kísérletet. Felkészítõ tanára,
aki segítette elõadásában, valamint a kísér-
let bemutatásában: Székelyné Burgyán
Rita.

A testnevelés és sport területén elért
elmúlt 10 év eredményeirõl Szepesvári
Alexandra, Szabó Dömötör és Papp Dóra
adtak számot.

Alexandra, mint kézilabda kapus szá-
molt be iskolánk kézilabdás eredményeirõl
és az általa írt, különdíjjal jutalmazott
Pálinger Katalinról készült pályamûvét
mutatta be. Szabó Dömötör a sport-
munkát, mint férfias cselekvés folyamatát
állította párhuzamba az atlétika sportág-
gal. Iskolánk kiváló eredményei mellett
kihangsúlyozta- a tehetség nem elegendõ
az eredményességhez- hogy céljainkat elér-
jük, kitartó, megalkuvást nem tûrõ munká-
val kell annak párosulni. Harmadikként
Papp Dóra került a reflektorfénybe, aki
mindkét sportágból iskolánk egyik
kiemelkedõ versenyzõje. Dóri beszá-
molójából az derült ki, hogy az iskolánkban
rendszeresen sportolók milyen, egész élet-
re kiható célokkal végzik mindennapjaikat.
Számukra a sport nem az élet egy része,
hanem az élet maga a sport. Beszámolójuk
végén számot adtak az elmúlt 10 év

sporteredményeirõl és az iskolánkat kitün-
tetõ minisztériumi elismerésekrõl. 

Felkészítõ tanár: Németh László
A természetismereti tantárgyi versenye-

ken legeredményesebb versenyzõk is meg-
hívást kaptak a tehetségnapra. A tavalyi év
6. osztályos bajnokai: Réti Kincsõ, Szász
Klaudia és Török Julianna az ugyancsak
elsõ helyezett Slemmer Balázs 1. o. gim-
nazista által készített prezentáció segít-
ségével mutatta be mi mindennel foglal-
koztak az évek során tanulóink: 

a Varangy Akciócsoport felhívására
vízvizsgálattal, védett növényeink élõhe-
lyének megtisztításával, különleges és
védett növények és állatok megismerésé-
vel, madárvédelemmel. Bemutatták a leg-
népszerûbb egyéni és csapatversenyeket,
amelyeken rendszeresen részt veszünk és
sikereinket az országos döntõkön. Öröm
volt számunkra, hogy a már gimnazista, de
korábban minden versenyünkön induló
Molnár Lucia, Molnár Nikoletta és Kiss
Ágnes is, akik 2010-ben elsõ, korábban
több dobogós helyezést értek el, ugyancsak
velünk tartottak. Szó volt ugyanezen tanu-
lók német nyelvi versenyeken elért sike-
reikrõl, az eredményes német nyelvvizs-
gájukról is. Évrõl évre kitartó, pontos és
alapos munkájával sok-sok országos
különdíjat, 1. és 2. helyezést szerzett Veres
Ágost, róla is megemlékeztünk.

Felkészítõ tanár: Eitnerné Rózsa Ágnes

Amíg a színházteremben folytak a
diákok és felkészítõik bemutatkozó elõadá-
sai, addig az elõtérben a képzõmûvészek
mellett iskolánk hajómodellezõi is bemu-
tatkozhattak.  Kiállításra került az elmúlt
évek hajóiból néhány és közben a kivetítõn
megtekinthették az érdeklõdök a szakkör
történetét képekben. A helyszínen az idei
év hajóit építették a szakkörösök képvise-
letében: Piros Sándor 6. osztályos és Szabó
Dömötör 8. osztályos tanulók Biczók
József szakkörvezetõ irányításával.

Németh László  - Eitnerné Rózsa Ágnes

Kistérségi Kézilabda Torna március 3.

A Kistérség által ebben az évben is
elindított tanulmányi verseny egyik
állomása volt az 5-8. osztályos vegyes csa-
patoknak meghirdetett Leány Kézilabda
Torna.  A három tapolcai általános iskola
mellett a Badacsonytomaji Tatay Sándor
Általános Iskola, ill. mi vettünk részt a
küzdelmekben. Sajnos nem tudtuk megis-
mételni az elmúlt év elsõ helyezését, mert
az örök rivális Tapolca Kazinczy Tag-
intézményétõl 2 góllal kikaptunk. 

Eredményeink: Révfülöp Általános
Iskola-Tatay Sándor Általános Iskola
Badacsonytomaj 16:4, Batsányi Tapolca
15:3, - Kazinczy Általános Iskola Tapolca
11:13, - Bárdos Lajos Általános Iskola
Tapolca 18:4.

A torna gólkirálynõje 32 góllal Dobai
Dominika lett.

Diákolimpia leány IV. korcsoport

Március 17-én Tapolcán került megren-
dezésre 4 csapat részvételével a IV. korcso-
portos leány kézilabda körzeti
diákolimpiai döntõ. 

A döntõn a Tapolcai Iskolák válogatott-
ja ellen sajnos csapatunk alul maradt, így
csak a 2. helyet tudtuk megszerezni.

Eredmények:
Révfülöp Általános Iskola-Tapolcai

Általános Iskolák 5:12, -Tatay Sándor
Általános Iskola Badacsonytomaj 19:3, -
Erzsébet Királyné Ált. Isk. Nyirád 22:1

Kisiskola Diákolimpia Leány Kézilabda
Döntõ, Tapolca, március 26.

A körzeti diákolimpia döntõn a bada-
csonytomaj általános iskolával kellett meg-
mérkõznünk a megyei döntõbe való
jutásért.

Az 5-8. osztályos vegyes csapatok verse-
nyén az elsõ félidõ akadozó játéka után
magabiztos sikert ért el iskolánk csapata
Papp Dóra, és Dobai Dominika vezérletével. 

Eredmény: Révfülöp Általános Iskola-
Tatay Sándor Általános Iskola Badacsony-
tomaj 29:12 (12:6)

Németh László

Kézis hírek a
Révfülöpi Általános

Iskolából

Fotó: Iskola

Fotó: Iskola

Fotó: Iskola
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A Bakonykarszt Zrt. már 17. alkalommal
hirdette meg pályázatát a Veszprém
megyei általános és középiskolás diákok-
nak „Víz a városokért, városok a vízért”
címmel.

A felhívásra az általános iskolások rajz-
zal és írásos dolgozattal pályázhattak. A
vízgazdálkodással, az ivóvíz-szolgáltatással,
a szennyvíztisztítással és ezek egészségre
gyakorolt hatásával, környezetvédelmi
vonatkozásaival foglalkozó munkákat vár-
tak. A pályázatra 57 iskolából érkeztek a
pályamunkák: 925 rajz, valamint 37 tanul-
mány. 

Örömünkre szolgál, hogy a révfülöpi
iskola tanulói is a nyertesek között vannak.
Rajz kategóriában Veress Virág (7. o.) ta-
nuló 3. helyezett lett a 4. korcsoportban,
felkészítõ tanára Szabó Zsuzsanna. 

Vodenyák Alexa (7. o.) írásos tanul-
mányával 1. helyezést ért el, felkészítõ
tanára Miklósné Szabó Erzsébet.

A Révfülöpi Általános Iskolában
mûködõ Balatonfelvidéki Szín Vonal
mûvészeti iskola diákjai is szép ered-
ményeket értek el. Kovács Cintia (3. o.)
különdíjat, Kovács Rebeka (4. o.) 2. díjat,
Szász Klaudia (6. o.) 2. díjat, Péringer
Martina (7. o.) 3. díjat kapott. Felkészítõ
tanáruk Baranyai Zoltánné.

Vella Dániel (3. o.) 2. díjat, Péringer
Márk (3. o.) különdíjat, Halász Dóra (6.
o.) 3.díjat, Csitos Bianka (7. o.) 2. díjat
Epres Virág Hajnalka (7. o.) 1. díjat kap-
tak. Felkészítõ tanáruk Szabó Zsuzsanna.

Szabó Zsuzsanna

Az utcán Zimmer Frei táblával ácsorgás
ideje lejárt. 

Pedig bizonyára mindenki emlékszik
azokra az idõkre, amikor minden utca-
sarkon állt egy-egy szállástulajdonos
Zimmer Frei táblával a kezében, vagy az
autó szélvédõjébe volt beillesztve a német
vendégeket csalogató transzparens. Akko-
riban ez a módszer rendkívül hatékonynak
bizonyult, hisz garmadával özönlöttek a
Balatonra a német turisták, és nagy esélye
volt, hogy még aznap lesz egy két hetes cso-
portunk, és még a szomszédnak is fogunk
egy nyolc fõs családot. 

Ennek az ideje mára lejárt. 
Annál is inkább, mert a Balatoni magán-

szállásokat a külföldi vendégek helyett
jórészt a hazai turisták keresik fel. 

A szálláskeresési szokások viszont a 80-as
90-es évekhez képest teljesen megváltoz-
tak. A turisták ritkán indulnak el valós
célpont és elõre lefoglalt szállás nélkül. A
hazai vendégek a gazdasági helyzetbõl
adódó anyagi nehézségek miatt pedig
általában rövidebb idõre foglalnak szállást. 

Ezért érdemes felkészültebbnek lennünk,
és olyan módon hirdetni a szállásunkat,
hogy nagy eséllyel találjanak rá a kiadó
házunkra a nyaralni vágyók. 

Az internet forradalmát éljük. A hazai
internetezõk száma 2003-as évhez képest
2010-re közel az 50-szeresére nõtt! A KSH
felmérése szerint a megkérdezettek a szál-

lásokról elsõsorban az internet segítségé-
vel és csak másod-, illetve harmadsorban
barátok tapasztalata alapján és nyomtatott
sajtó útján informálódnak.

Az adatok azt támasztják alá, hogy nem
fog üresen állni a szállásunk, ha alkalmaz-
kodunk a mai kor szálláskeresési szokásai-
hoz, és minimális befektetéssel interneten
keresztül hirdetjük a szállásunkat. 

Milyen online szálláshirdetõt válasszunk?
• Ahol van Részletes keresõ - fontos a sok

paraméter megadásának lehetõsége,
hogy minél több szempont alapján tud-
janak választani a szálláskeresõk

• Átlátható oldal - ilyen weboldalon min-
dig szívesebben keresnek szállást, a
zavaros weboldalakról hamar elkattin-
tanak a nyaralni vágyók

• Képek, leírások feltöltésének lehetõsége
- hogy módosíthassuk mi magunk azon-
nal a hirdetésünket

• Garancia - ha az oldal garanciát vállal a
befizetett pénzünkre, akkor biztosak
lehetünk benne, hogy nem hirdetünk
hiába, és nem fog elveszni a pénzünk

• Ha a szálláskeresõk tudják, hogy mikor
szabad a szállásunk, akkor a foglalás
lényegesen egyszerûbb és átláthatóbb 

• Ha egy szálláskeresõ oldal hirdeti magát
az azt jelenti, hogy sokkal több emberhez
jut el a mi szállásunk is.

(X)

Hogyan fogjunk nyaralókat a kiadó szállásunkra?
avagy az internet diszkrét bája

Tisztelt olvasó!
Amennyiben úgy érzi, közérdeklõdés-

re számot tartó mondanivalója, javas-
lata, kérdése van, írja meg és küldje el
nekünk (kizárólag géppel készült írá-
sokat veszünk át). Bárkitõl elfogadunk
közlésre alkalmas cikket, abban az e-
setben is, ha mondandójával nem min-
denben értünk egyet. Helyi közéleti fó-

rumot kívánunk ily módon biztosítani a
különbözõ véleményeknek.

A beküldött írásokon tartalmilag
nem változtatunk, viszont a nyelvi, he-
lyesírási hibákat kijavítjuk. Nem köz-
lünk rasszista, kirekesztõ, gyûlöletkeltés-
re alkalmas, a jó ízlést és az alapvetõ em-
beri jogokat sértõ, vagy trágár írásokat.

Kéziratot nem õrzünk meg és nem
küldünk vissza.

Kalmár György szerkesztõ

Kapcsolat a vízzel

Fotó: Szabó

Fotó: Szabó
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Iskolánk elsõ osztályos tanulója Bakos
Balázs 2011. március második hétvégéjén
vette részt Budapesten a 3 napos Magyar
Nemzeti Sakkbajnokság U8-as korosztá-
lyában. (Balázs decemberben töltötte be 7.
életévét).

A versenyen 44 sakkozó palánta mérte
össze tudását az ország valamennyi régióját
képviselve. Néhány hónapja sakkozó
tanítványunk (mestere: Paréj József
sakkmester) 9 mérkõzésbõl egy vesztett, 2
remizett és 6 gyõztes mérkõzés után 7 pon-
tot szerezve 3. helyezett lett. A szintén 7
pontos második helyezettet az egymás elleni
mérkõzésen megverte, de a pontok
számításának bonyolultsága miatt ez nem
jelentette Balázs elõnyét. Bakos Balázs ezzel
az eredményével látókörbe került a magyar
sakkélet elitjében, és nagy esély van arra,

hogy ezzel az eredményével részt vehessen a
korosztály Európa Bajnoki versenyén. (a
Magyar Bajnokság elsõ helyezettje a
Világbajnokságon, második helyezettje
automatikusan az Európa Bajnokságon vesz
részt.) Tanítványunknak a további verseny-
zéséhez hasonló sikereket kívánunk!

Németh László

Magyar Nemzeti Sakkbajnokság

Megérkezett a várva várt jó idõ, így sokat
lehet a szabadban játszani, tevékenykedni.

Nagy örömünkre óvodánk udvara újabb
játékokkal lett gazdagabb, amit az önkor-
mányzat karbantartói tettek végleges
helyükre. Bõvült az udvari szerepjáték
lehetõsége a kisvonat által, hiszen nemcsak
utasok, hanem a mozdonyvezetõ, kalauz és
a forgalmista sem maradhat ki a játékból.
Óvodásaink hangos énekszóval „utazzák be
az országot - világot.”

A pollybol játék fejleszti a szem-kéz
koordinációt, reflexeket, gyorsaságot, figyel-
met, kitartást. A közös játék által a vidám
nevetések sem maradnak el. A játék
lényege: a nagy tölcsérbe dobott labda a
három tölcsérnyílás valamelyikén érkezik ki,
amit el kell kapni.

Nemcsak a játék, hanem a komoly

munkálatok is megkezdõdtek a virágos kert-
ben, amirõl a következõ számban adunk
hírt.   Vókóné Bognár Ibolya

Sokat játszunk a szabadban

A Kékkúti Ásványvíz Zrt. meghívására
március 22-én a Víz Világnapján iskolánk
3., és 5. osztályos tanulói is részt vettek az
egész napos programon. 

A rendezvény célja, hogy játékos vetélke-
dõn tanítsák a gyermekeket arra, hogy taka-
rékoskodjanak, feleslegesen ne folyassák a
csapból a vizet. Diákjaink a bemutatókon
megismerhették a földtörténeti idõskálát, a
víz keletkezését, mozgását, körforgását.
Szembesülhettek azzal is, hogy egy nap
mennyi hulladék képzõdik a háztartásokban
és ha nem megfelelõen kerül tárolásra,
szennyezheti a talajt, vizeinket. A program-
hoz tartozott még az üzem bemutatása, ahol
láthatták az egész palackozási folyamatot. 

Délben az „üdvözlõ” falatkákat Tóth Gá-
borék szolgálták fel a gyermekeknek, akik a
palacsintából szívesen dupláztak.

Kedves élmény volt még a tanulóink szá-
mára a vizisport olimpiai bajnokainak él-
ménybeszámolója. A foglalkozás végén
valamennyi csoport levelet fogalmazott meg
vízkészleteink védelmére, amit egy ládába
helyeztek el - üzenve vele a jövõnek! 

Ha nem vigyázol rá, neked sem lesz!
Fáradtan, de jó hangulatban búcsúztunk

a kékkúti Víz- Világnapi rendezvényrõl,
ahova jövõre is szívesen visszamennénk.

Borbélyné Dégi Katalin

A Víz Világnapja

Környezettudatosságra oktatták a
gyerekeket Kékkúton

Idén a nemzetközi Víz Világnapja ese-
ménysorozatok mottója a „Víz a városokért,
városok a vízért”. A téma aktualitását jól
alátámasztja az egyre terjedõ urbanizáció:
ma másodpercenként 2 fõvel nõ a városok-
ban élõk száma; ez azt jelenti, hogy 2050-
ben várhatóan 6,3 milliárd városlakó lesz. A
Kékkúton a Víz Világnapján megkérdezett
163 diák közül 30 % gondolja, hogy felnõt-
tként városban fog élni.                               

Klenovszki Tímea

Környezettudatosan

Fotó: Iskola

Fotó: Vókóné

Fotó: Vókóné

Fotó: Klenovszki
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Az „Ön véleménye” a 2010. évrõl
Februárban közzétettünk egy kér-
dõívet „Mi az Ön véleménye?”
Turisztikai közvélemény-kutatás
a 2010. évrõl - címmel. 

Szándékunk szerint a lakosság
és a nyaralók körében szerettük
volna megtudni - mi az Önök vé-
leménye - a tavalyi év nyári idõsza-
káról. 

Célunk az volt, hogy a vélemé-
nyek alapján, az Önök segítségé-
vel, még alaposabban felkészül-
jünk az elõttünk álló nyári szezonra.

A Kérdõívet a Révfülöpi Képek
újságban mellékletként és a honlapunkon
is megjelentettük. A kiküldött 600 db
kérdõívbõl 37 db-ot kaptunk vissza - 16
kérdõívet dobtak az Önkormányzat elõtti
„Ötletládába”, 21 kérdõívet adtak be a
Tourinform irodába és 4 db-ot küldtek
vissza interneten. Február hónapban le-
hetett a kitöltött kérdõíveket visszajuttatni
az elõbb említett helyekre. 

A kitöltött kérdõívek összesítése alapján
a legjobban mûködõ intézmények Révfü-
löpön: a Tourinform Iroda, a Honismereti
Gyûjtemény és a Tóparti Galéria. Több
mint húsz véleményt nyilvánító adott ezek-
nek az intézményeknek ötös osztályzatot. 

A legkevésbé voltak megelégedve a
strandok füvének állapotával, senki sem
adott ötös osztályzatot, kettes és hármas
jegyek láthatóak a táblázatban.

A Pince Múzeum, a Millenniumi Kilátó,
a Könyvtár, a település és a strandok álta-
lános tisztasága, az önkormányzati és a vál-
lalkozói programok minõsítése a hármas és

a négyes osztályzatok között váltakozik.
17 személy fûzött megjegyzést, véle-

ményt a kérdések megválaszolásánál, s tettek
javaslatokat is a település szépülése, épü-
lése érdekében. Ezeket szedtem csokorba,
s szeretném most Önökkel is megosztani.

Hatékonyabb ellenõrzést szeretnének
többen a közterületeken, különösen a
központtól távolabb esõ részeken. A köz-
ségben sok a szemét, ezért még több tá-
rolót kellene kihelyezni, de minden ingat-
lantulajdonosnak - a nyaralóknak is - le-
gyen kötelezõ a „kukaedény” használata.
Az „Ottó” Panzióval szemben lévõ kiserdõt
sajnos valakik mindig telerakják szeméttel.
A Halász utcában is kellene még szemét-
tároló-edény. A Kilátó környéke is sokszor
szemetes. Néhányak kimondottan kérik,
hogy legyen a településen szelektív hul-
ladékgyûjtés! 

A strandok állapotáról is szóltak: A Szi-
geti strandon a fû állapota nem mindig
megfelelõ, többször kellene nyírni. Az öl-

tözõk állapota nagyon rossz, a kin-
ti zuhanyozókat sem lehet mindig
használni, a letört fogasokat pó-
tolni kellene. A Császtai strandon
hiányzik a gyermekpancsoló, saj-
nos a csúszda nem mûködött min-
dig. Drágának tartják a kedves
vendégek a strandi szolgáltatáso-
kat -büfék, kölcsönzõk - amiket
vállalkozók üzemeltetnek. 

Egyik válaszadó viszont nagyon
jónak tartja, hogy van parkolási le-
hetõség a strandoknál, s ezért
nem kell fizetni!

A Rózsakert sok embernek tetszik, csak
aggódnak a növények gondozása, ápolása
miatt. Vitorláskikötõ létesítését is többen
szeretnék, támogatják megvalósítását.

A Fülöp-kert további hasznosítására is
kaptunk ötletet, amikor éppen nincs ren-
dezvény, hangulatos borozó mûködhetne
ott. Ponyva is jó lenne esõs idõben, de az
egész Fülöp-kert fölé - mert akkor egyik ren-
dezvény megtartása sem kerülne veszélybe.

Egyértelmûen világos a válaszokból és a
leírt véleményekbõl, hogy szívesen élnek,
nyaralnak az emberek Révfülöpön, de még
van bõven munka, tennivaló a településen. 

Köszönjük a válaszadóknak, hogy kitöl-
tötték a kérdõíveket, köszönjük szépen a
leírt véleményeket, javaslatokat!

Jó szezont a helybelieknek, s nagyon szép,
kellemes nyarat kívánunk a nyaralóknak. 

(A Kérdõív számszerû értékelése a
www.revfulop.hu oldalon a Tourinform Iro-
da alatt megtekinthetõ.)

Sz. Barsi Katalin

Siposs Antalról lexikonokban
Liszt Ferenc-év van, születése 200. évfor-
dulóján. Az egyik kedves tanítványa, akit
késõbb is többször felkeresett: Siposs
Antal. A zongoramûvész, zeneszerzõ, zene-
pedagógus hosszú idõn át Révfülöpön
lakott, halt meg. Személyét illetõen két
hajdani lexikont idézünk.

1897-ben jelent meg „A Pallas nagylexi-
kona” XV. kötete Budapesten. Ekkor még
élt a mûvész. Olvashatunk Liszt Ferencrõl
és Siposs Lajos kiemelkedõ zenei érde-
meirõl: „Siposs Antal, zongoramûvész,
zeneszerzõ, született Ipolyságon (Hont).
1839. Elsõ útmutatója a zenében és a zon-
gorajátékban atyja volt, ki maga is sokat
foglalkozott a zenével. A 40-es évek végén,
Pestre jött, hol Thern Károly vezetése alatt
mûvelte magát a zongorajátékban, de
egyszersmind a tanítói oklevelet is megsze-
rezte. Mint a nemzeti zenede tanítványa.

1858. Egy nyilvános hangversenyben közre-
mûködvén, melyen Liszt Ferenc is jelen volt,
annak annyira megtetszett, hogy magához
hívta Weimarba, hol két évig tanította. 

1861. Visszatérve hazájába, a Doppler
testvérpárral körutazást tett az országban s
mindenütt feltûnt briliáns virtuozitásával,

különösen pedig azzal a sajátlagos játékmo-
dorával, mellyel a magyar zenét kezelte s
melynek manapság is egyik kiváló mestere. 

1866. Bécsben, Prágában s más külföldi
nagy városokban hangversenyzett kiváló si-
kerrel. A 60-as évek végén végleg Pesten te-
lepedett le, egészen a zenetanárkodásnak
szentelvén életét. 

1874-75. Megalapította magán zeneaka-
démiáját, mely már 22 év óta virágzik, s hol
a tanítványok a zongora mellett az ének- és
zeneszerzésben is alapos oktatást nyernek.
S mint zeneszerzõ is a legkitûnõbbek közt
foglal helyet, szélesen elterjedt eredeti s át-
iratos zongoramûveit, dalait, indulóit, áb-
rándjait valódi magyar zamat s hatásos kidol-
gozás jellemzik. A 80-as években magán ze-
neakadémiáját miniszterileg megerõsített
segélyegylettel bõvítette ki, alkalmat nyújt-
ván abban a szegény sorsú tehetséges tanítvá-
nyoknak is magukat a zenében kimûvelhetni.
Egyik megalkotója az országos magyar da-
láregyesületnek is, melynek több éven át a-
lelnöki tisztét is viselte.”

A Révai nagy lexikona XVI. kötetét Buda-
pesten, 1924-ben adták közre. A mûvész ép-
pen 1 évvel azelõtt halt meg Révfülöpön

(említi is a lexikon).
Liszt Ferenc neve ezúttal is látható. Hu-

manitását jelzi, hogy a zenetanárok nyugdí-
jegyesületének egyik létrehozója.

A szöveg:
„Siposs Antal, zongoramûvész és zene-

szerzõ, született Ipolyságon (Hont várme-
gye) 1839., meghalt Révfülöpön 1923.
június 18. Zenetanulmányait Budapesten
végezve, 1858. nagy sikerrel hangversenye-
zett, Liszt magával vitte Wiemarba. 1861-
ben visszatérve hazájába, a Doppler test-
vérpárral hangversenykörutat tett az or-
szágban, s a magyar zene mesteri elõa-
dásában a külföldön is nagy elismerést ara-
tott. 1874-ben Budapesten megalapította
magán-zeneakadémiáját. Siposs Antal,
mint zeneszerzõ is a legkitûnõbbek közt
foglal helyet, eredeti s átiratos zongora-
mûveit valódi magyar zamat s hatásos
kidolgozás jellemzik. Egyik megalkotója az
országos magyar daláregyesületnek és elnö-
ke volt a Zenetanárok nyugdíjegyesületé-
nek, amelynek megalkotásában fõrésze volt.”

Révfülöp õrzi egykori lakójának emlé-
két, ehhez járulunk hozzá lexikonok szó-
cikkeivel.      Dr. Vértes László zeneterapeuta

Fotó: Kalmár
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Egyre több program zajlik a megújult és
szépen kibõvült Evangélikus Oktatási
Központban. Bõséges tudósítást olvashat-
tak e falak közül lapunk olvasói a Téli
esték kapcsán, de itt zajlott a sokakat meg-
mozgató koncert, Érdi Tamás zongo-
ramûvész Liszt-hangversenye is. Ide sorol-
hatók az ökumenikus imahét alkalma és a
nõi világ imanap, ezekre sokan látogattak
el településünkrõl. 

Március 25-27. között különleges alka-
lomra került sor. Immáron ötödik alkalom-
mal tartották azt az országos borfesztivált
és versenyt, amelyre elsõsorban az evangé-
likus borászokat és szõlészeket hívták meg,
de mint más itteni rendezvény ez is öku-
menikus volt és felekezetre való tekintet
nélkül nyílt az ajtó minden érdeklõdõ elõtt.  

Az évek óta visszatérõ programnak hár-
mas célja van: szakmai képzés és meg-
mérettetés, közösségépítés valamint a lel-
kiség gazdagítása (a hit és a hivatás össze-
függéseinek megismerése). Most is így
zajlottak az egyes napirendi pontok. Gáncs
Péter, a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház elnök-püspöke nyitotta meg az ünnep-
séget - szólva Jézus édesanyjáról, Szûz
Máriáról, aki a Bibliai leírás szerint a Ká-
nai menyegzõn felismerte, hogy mit jelent a
bor hiánya. Szólt az ott álló szolgáknak,
hogy „bármit mond, tegyétek” - és Jézus a
vizet borrá változtatta. A püspök a történet
gazdag jelképtartalmát bontotta ki - vetí-
tett képekkel. Három komoly szakmai elõ-
adással folytatódott a program: Dr. Brazsil
József egyetemi tanár Keszthelyrõl jött,
hogy a 2010-es évjárat gondjairól és lehe-
tõségeirõl szóljon. Györe Dániel, az Agrár-
kutató Intézet fõmunkatársa a borfogyasz-
tási trendekrõl beszélt magyarországi vi-
szonylatban, majd a környezõ célországok-
kal kapcsolatban. Sztanev Bertalan a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium Osztályveze-
tõje pedig a bor jövõjérõl és az EU-s sza-
bályzókról beszélt. Az este - pohárral a kéz-
ben - igen hangulatosan telt: nagy beszélge-
tésekkel, énekléssel, vidámsággal, finom ízekkel.

Tokajból és Kõszegrõl, Zákányból és Ság
hegyrõl, Szekszárdról és Kiskõrösrõl, La-
joskomáromból és Soltvadkertrõl, Sárvár-
ról és Paksról egyaránt voltak résztvevõk.
De itt voltak a környékbõl is: Szentantal-
fáról, Dörgicsérõl, Kõvágóörsrõl, Szigliget-
rõl és Lesencetomajról.

A borversenyen 102 minta szerepelt. A
három zsûri derekas munkát végzett. A
szakmai elnök - dr. Urbán András profesz-
szor felkérésére - Varga György volt, aki
mély empátiával, határozott elképzeléssel,
kedvességgel és emberséggel látta el nem
könnyû feladatát. A szakmai hátteret pedig
Kovács József és Nagy Eörs adta. E kere-
tek nem teszik lehetõvé, hogy az eredmé-
nyekrõl részletesen beszámoljunk. Nagy meg-
lepetés volt, hogy az egyetlen „nagyarany”
helyezést egy gyönyörû soltvadkerti kövidin-
ka nyerte el Galántai Károly pincészetébõl. 

Szombat délután három borvidék és há-
rom borosgazda bemutatkozása zajlott. So-
kat tanultak a gazdák egymástól. Halász
János Szekszárdról beszélt, sok-sok szak-
mai tapasztalatot megosztva hallgatóival.
Galántai Károly soltvadkerti borász a tisz-
tesség, a következetes munka és az odafi-
gyelés összefüggésében beszélt hivatásáról.
Dr. Aklan Gyögy pedig azokról az új utak-
ról, amelyeket most tapos ki Lesenceto-
majon, a Balaton sarkának csodálatos
hegyoldalán. 

Szombat este folytatódott a hangulatos
beszélgetés, elõkerült a citera is, hogy nagy
énekléssel fejezzük ki gazdag borkultúránk
szépségét. Vasárnap ökumenikus isten-
tisztelet keretében töltekeztünk fel, hogy a
hazafelé vezetõ úton, s a következõ év
munkájában - az olykor még áldatlan
körülmények között is - áldás kísérjen ben-
nünket. Családdá kovácsolódtak a közelrõl
s távolról érkezõk. S nagy örömünk volt,
hogy számos révfülöpi látogató is meg-
tisztelt jelenlétével. Még éppen csak véget
ért az ötödik, már a hatodik találkozóra
készülünk: ha Isten engedi és élünk, 2012
tavaszán.                   Dr. Hafenscher Károly

Evangélikus borfesztivál - nyitott kapukkal

Az idõjárás nem mindig fogadja kegyeibe
terepi közhasznú rendezvényeinket. Így
volt ez idei elsõ programunkkal is melyet a
mostoha körülmények miatt március 19-
rõl halasztottunk április 2-ra.

Gulács… egyike azon csodálatos tanú-
hegyeinknek, melyet csak a lábánál övez-
nek szõlõk, és tájba illõ pincék sokasága,
egyébként természetszerû állapotú, erdõs
környezetben lehet feljutni a 393 méter
magas cukorsüveg alakú hegy csúcsára.

Erre a teljesítményre szép tavaszi regge-
len huszonöt fõ érzett kedvet. Ismét talál-
kozhattunk lélekben örökké fiatal szepezdi
és zánkai barátainkkal valamint az õket kí-
sérõ unokákkal is. Mindent egybe vetve úgy
döntöttünk, hogy Badacsonytomaj felõl
közelítjük meg a hegyet. Ezzel eltekintet-
tünk ugyan az északi oldalon lévõ - hajdan
mûködõ bánya - szemügyre vételezésétõl,
azonban a nem igazán karban tartott turis-
taösvény megmászása így is szép teljesít-
ménynek bizonyult. Vonalvezetésének kö-
szönhetõen - a feljutás elõtt- gyakorlatilag
körbe járja a csúcsot, így már ekkor ízelítõt
kaphattunk a ránk váró csodálatos panorá-
mából. A felfelé kaptatás közben elbeszél-
gettünk a vulkáni eredetû hegy kialakulá-
sáról, élõvilágról, ezek megóvásának fon-
tosságáról. Érdeklõdéssel hallgattuk a kö-
zelben fészkelõ holló hangját, csodáltuk a
változatos formájú bazalt képzõdménye-
ket. Bár a hóvirág már csak néhány herva-
dó példányban mutatta meg magát az észa-
ki oldalon, az odvas keltike virágszõnyege
maradandó élményt jelentett valamennyi-
õnk számára. A vulkáni kúp tetején megpi-
henve egy, sajátosan csak innen látható ké-
pét mutatta meg a Balaton a Szigligettel, il-
letve a Tapolcai-medence tanúhegyekkel tar-
kított csodálatos tája. Interaktív program
révén most a kirándulókon volt a sor! A tú-
ra során hallott környezeti, természeti is-
mereteket elmélyítõ tudáspróba a csapa-
toknak kiválóan sikerült. Az SF Alapítvány
támogatásának köszönhetõen a legjob-
bakat határozókkal, szakkönyvekkel jutal-
maztuk. No és jó magyar szokás szerint
nem maradhatott el a magunkkal hozott fi-
nomságok kínálása, a környék csodálatos bo-
raiból egy-egy korty kóstolása sem. A visz-
szaúton már szinte magától találta meg a
levezetõ ösvényt a lelkes csapat, egy tartal-
masan eltöltött, élményekben gazdag nap
után a mielõbbi viszontlátás reményében
búcsúztunk egymástól.              Vókó László 

Irány a Gulács!

Fotó: Hafenscher

Fotó: Vókó
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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: április 25. 

Szerk. biz. ülés 2011. április 26. 17 óra; Megjelenik havonta.

József Attila születésnapja (április 11.)
„Költõ vagyok - mit érdekelne engem a

költészet maga?” - kezdte Ars poetica
Német Andornak címû versét József
Attila, aki nem tudhatta, hogy születé-
sének napja egykoron a költészet napjává,
s egyben a magyar irodalom ünnepévé
válik majd, amely jelenleg már mintegy fél
évszázados hagyományra tekint vissza.

A magyar költészet napját elõször 1964-
ben ünnepelték meg, s azóta is minden év 

április 11-én elõadások, felolvasások és
versmondó versenyek keretében emlékez-
nek meg országszerte a poétikáról, s egyik
legnagyobb költõnkrõl, József Attiláról. 

József Attila 1905-1937 
Részlet a Nemzeti Évfordulók Titkár-

sága honlapjáról:
„Akár meg is fordíthatnánk a két dátu-

mot: József Attila akkor született meg
országosan elismert költõként, amikor
Balatonszárszón kiállították róla a hivata-
los halotti bizonyítványt. A kor- és pálya-
társak többsége csak a bulvárszenzá-
cióként tálalt halálhír után döbbent rá,
milyen kivételes életmûvet alkotott ez a
mindaddig csak „jó költõ”-ként számon tar-
tott, zavarba ejtõen sokféle hangon meg-
szólaló - ezért gyakran félreértett -, posztu-
musz fölfedezett zseni, akinek életútját
kisgyermekkora óta váratlan veszteségek,
lelki traumák, különös fordulatok szegé-
lyezték -, s aki egyéni szenvedéseibõl
egyetemes érvényû költészetet teremtett.” 

Születésének centenáriumi esztendejét,
2005-öt az UNESCO József Attila évnek
nyilvánította. P.Zs.

(A Magyar Költészet Napjának helyi ünnep-
ségének meghívóját a 12. oldalon találják!)

Magyar Költészet
NapjaA. Tóth Sándor (1904-1980)

képzõmûvész, bábmûvész életmûvérõl,
laudáció a Magyar Örökség díj

átadásakor
Immár sokadszor eltöprenghetünk a ma-

gyar tehetség sorsáról, életútjáról, a XX.
században. Ez a kataklizmákkal teli század,
tele üldöztetéssel, szétszakadásokkal, me-
nekülésekkel, vádakkal szétszórta a világ-
ban tehetségeinket. 

Van, aki kint maradt, volt, aki hazatért,
van, aki világhírnévre tett szert, van, aki
nem. Mindkét kategóriában van indokolt
és indokolatlan. Ebben a világjárásban és
visszatérésben egészen egyéni hely illeti
meg A. Tóth Sándort, aki 1904-ben szü-
letett Rimaszombatban és 1980-ben hunyt
el Zalaegerszegen, ám akinek munkássá-
gára ez a megélt 76 év nem is egyféle szak-
mai megfogalmazást tesz lehetõvé. Festõ-
mûvész, bábmûvész, grafikus, tanár. És ön-
magában egyik minõsítés sem elég! A
négyféle terminus technicussal nagyjából
behatárolhatjuk ezt az egészen különleges
életmûvet, melynek pályaíve is sajátos.

Nagyapja festõ, édesapja jeles építész,
édesanyja Schulek Frigyes unokahúga
Schulek Vilma iparmûvész. Mûvészettel
teli világban gyerekeskedett négy testvéré-
vel együtt, hamar kitûnt rajztudásával. 1922-
ben már át kellett szöknie Magyarországra
a Trianon következtében éppen akkor el-
csatolt Felvidékrõl, hogy a Képzõmûvészeti
Fõiskola hallgatója lehessen, mint Glatz
Oszkár, Rudnay Gyula növendéke, ám aki-
re a mûvészettörténetet oktató Lyka Ká-
roly is felfigyelt. 1926-ban kitûnõen vég-
zett, melyet még megfejelhetett egy mû-
vészképzõs évvel. 1928-ban európai tanul-
mányi útra indult, elsõsorban nyelvtudása
elmélyítésének szándékával. Festõi, rajzi
felfogása már ekkor elszakadóban volt
mesterei stílusától. Sajátos könnyedség, eu-
rópaiság hatja át már korai munkáit. Né-
metországon keresztül Londonba jutott,
ahol kb. egy évig tartózkodott, majd honvá-
gya miatt haza indult, de Párizsban megállt
unokanõvérénél, Blattemné Sulyok He-
lénnél. Végül három évig maradt Párizs-
ban, s ez a három év döntõnek bizonyult
egész élete és életmûve szempontjából.

Aktívan együttmûködött Blattner Gézá-
val, a kísérletezõ festõvel, bábmûvésszel.

Ekkor már kubista, expresszionista festõi
felfogását át tudta emelni a térplasztika, a
bábtervezés világába, amit Blattner igen
nagyra értékelt. Mindezt segítette kitûnõ
technikai érzéke, sok ötlete, s magához a
bábjátszáshoz is tehetsége volt. 1930-ban,
1931-ben sorra avantgard szellemiségû
darabok keletkeztek, Tóth Sándor rend-
kívül naprakész bábjaival. Az Arc-en-Ciel
Színház - Szivárvány Színház - elõremutató
stílust valósított meg a bábmûvészetben,
mind a kézi, kesztyûs bábok, mind a mari-
onett területén. A. Tóth sokféle anyagból
dolgozott, fából, textilbõl, nagy jelen-
tõséget kapott a figurák modem plasztikai
formálása, élénk festése. Bábjaihoz precíz
mûszaki rajzokat is készített.

Ám hiába a siker, a kitûnõ közeg, A.
Tóth Sándort immár véglegesen haza
vonzza a honvágy és 1932-tõl - pályázatot
elnyerve - a pápai Református Kollégium
rajz-mûvészettörténet tanára. Nem szakad
el azonban a bábozástól, az Arc-en-Ciel
számára továbbra is tervez, kivitelez, s a
háború kitöréséig évente visszatér
Párizsba. A sikerek sorából emeljük ki,
hogy 1937-ben a párizsi világkiállításra
mutatják be franciául Madách Az ember
tragédiáját - ez az elsõ franciaországi
Tragédia bemutató! -, melynek egyiptomi
színéhez A. Tóth tervezi a bábokat, a hát-
teret. Olyan mûvészekkel mûködik együtt,
mint Beöthy István, Kolozsváry Zsigmond,
Csáky József (késõbb világhírû
képzõmûvészek!). A mû nagy sikert arat, a
világkiállítás aranyérmét nyerik el, melyet
Paul Valéry ad át.

A. Tóth azonban Pápán aktív tanár és
festõ. Noha találóan egyszer úgy nyi-
latkozik, hogy „a rajztanár pártában
maradt mûvész”, õ még sem maradt
pártában. Festõi életmûvét a magyar kriti-
ka nem is vette észre és nem is értékelte,
annak ellenére, hogy annak szociális
érzékenysége, figurális volta nem kellett
volna, hogy idegen legyen a kor
mûvészetétõl, azonban mindezt olyan
européer szemléletben „tálalta”, megtartva
kubisztikus, expresszionista hatásoktól sem
mentes, s az art deco szemléletét is jelzõ
párizsias stílusát, amely festõi minõség
mindvégig - a II. világháború elõtt, s után
is! - deviánsnak számított. Dr. Feledy Balázs

A. Tóth Sándor Magyar Örökség-díjas

Az idei évben is kérjük Önöket, hogy adó-
juk 1%-val tiszteljék meg egyesületünket.

- Magyar - Finn Baráti Társaság 
Adószám: 19380489-1-19 

- Gázló Környezet- és Természetvédõ
Egyesület  Adószám: 19380128-1-19 
- Révfülöpi Honismereti Egyesület

Adószám: 18914348-1-19
- Révfülöpi Nagyközségi Sport Egyesület

Adószám: 19261818-1-19

Adó 1%

Folytatás az 1. oldalról...

Könyvtár  nyitva tartása 
Hétfõ, szerda, péntek: 11-17 óráig

Dr. Németh Csaba háziorvos
értesíti a község lakosságát, hogy

április 14-én (csütörtökön) és 
15-én (pénteken) 

továbbképzésen vesz részt.
A helyettesítést 

dr. Sasvári Ferenc háziorvos
látja el.

Rendelési idõ: 
Révfülöpön (csütörtök): 9.00 - 11.30-ig
Kõvágóörsön (péntek): 13.00-15.30-ig
Sürgõs esetben elérhetõ 8-16 óráig a 
06/30-916 95 48-as telefonszámon.

Szíves megértésüket köszönjük.
Dr. Németh Csaba háziorvos

Értesítés
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Fontos a biztonságos kerékpár

Szegi  János a Szegi Sport és Horgász Üzlet tulajdonosa meghív-
ta üzletébe a 7. és 8. osztályosokat kerékpár szerelési bemutatóra.

Kiderült, hogy nagyon felkészült János, mivel a bicikli
történetérõl érdekes információkat mondott a tanulóknak.

A következõket hallottuk:
A kerékpár (vagy bicikli) egy emberi erõvel hajtott kétkerekû

jármû. XIX. századi kifejlesztése után fokozatosan nyerte el a mai
formáját. Egykerekû típusát monociklinek, háromkerekû változa-
tát pedig triciklinek hívják.

A „kerékpár” szó szinonimái: bicikli, bringa, bicaj, bicó, canga,
kera, drótszamár.

A kerékpár fejlõdésének fontosabb állomásait is ismertette
János: 

• 1817 „vesszõparipa” - Karl von Drais nevéhez fûzõdik, mivel
sokat kellett járja az erdõt,  egy szilárd vázhoz kerekeket erõsített,
õ is látta, hogy gépe merevségén változtatni kell, ezért egy füg-
gõleges tengely körül elforgatható elsõ kerékkel szerelte fel,
feltalálva ezzel a kormányozható kerékpárt.  1817-ben az újságok
már azt írták, hogy a báró futógépén óránként 14 kilométer távol-
ságot tud megtenni 

• 1839 taposópedál - Kirkpatrick Macmillan, 
• 1861 velocipéd - Pierre Michaux, 
• 1885 biztonsági kerékpár, lánchajtással - John Kemp Starley, 
• 1888 pneumatikus gumiabroncs - John Boyd Dunlop, 
Egy ír állatorvos, John Boyd Dunlop alkotta meg az elsõ gumi-

kereket. Fia ugyanis új triciklijével állandóan „szétbarbárkodta” a
kertben a füvet, ezért az apa azt szerette volna, ha valamivel le
tudná tompítani a kereket. Elõször vízzel töltött locsolócsõvel
próbálkozott, de mivel az túlságosan rugalmatlannak bizonyult,
levegõvel fújta tele .

Napjainkban közel 1 milliárd kerékpárt használnak világszerte
közlekedésre, szállítási, szabadidõs és sportcélokra.

A kerékpár felépítése és legfontosabb alkatrészeinek bemu-
tatása következett, amit kerékszerelés közben figyelhettünk meg. 

A kerékpár részei: váz, kerekek, kormánycsapágy, kormányszár,
kormány, középcsapágy, hajtómû, pedálok, lánc, elsõ és hátsó
fogaskoszorú, fékek nyeregcsõ, nyereg, váltórendszer, elsõ villa
illetve teleszkópos hátsó villa, hátsó teleszkóp, illetve a különbözõ
csapágyrendszerek és egyéb szerelvények: lámpák, helyzetjelzõk,
csomagtartók, gyermekülések.

A kerékszerelés igen látványosan sikerült. Szegi János elma-
gyarázta a gyerekeknek a munka minden lépésének menetét.
Szakértelmét bizonyítva bemutatta milyen eszközök alkalmasak a
munkához.

A kerék fõ részei: kerékagy, küllõk, küllõanyák, felni, belsõvédõ
szalag, gumibelsõ tömlõ, gumiabroncs.

A felni általában acél küllõkkel kapcsolódik a kerékagyhoz. A
küllõszám rendszerint 3-tól 36-ig terjed. 

A gumibelsõ és a felni között található a belsõvédõ szalag, ami
megakadályozza a tömlõ küllõanya általi kiszúródását. A belsõ

tömlõk szelepkialakításai eltérõek lehetnek: tûszelepes,
autószelepes. Elõbbi rendszerint versenykerékpárokon található
meg kisebb tömege miatt, utóbbi alkalmazása viszont a túrak-
erékpárok esetében praktikus. Az abroncs méreteit az oldalára írt,
nemzetközi szabványban rögzített szintaktikával jelölik: például
26 × 2,75 jelölésben elõbbi szám az abroncs külsõ átmérõjét, a
második tizedestört szám pedig annak külsõ szélességét mutatja.
A belsõ tömlõt célszerû a külsõ méreteihez igazodva alkalmazni.
Az abroncs oldalán fel van tüntetve a maximális tömlõnyomás is
(bar-ban).

Szerelés közben a következó eszközökkel ismerkedtünk meg:
-centírózó állvány, küllõfeszítõ szerszám, racsni leszedõ, bowden

feszítõ, gumiköpeny leszedõ szerszám
Szegi János felhívta a tanulók figyelmét arra, hogy a kerékpár

ugyanúgy jármû, és a rendõrök ellenõrzik, hogy az elõírásokat
betartják-e?

A KRESZ által elõírt kötelezõ kerékpártartozékokat  külön
kihangsúlyozta :

- Fehér színû elsõ lámpa.
- Vörös színû hátsó lámpa.
- Vörös színû hátsó prizma.
- Két, egymástól független fék.
- Csengõ.
- Borostyán-sárga színû küllõprizma legalább az elsõ keréken.
- Fényvisszaverõ ruházat (lakott területen kívül az úttesten

éjszaka vagy rossz látás viszonyok között)
Az elsõ és hátsó világítás a legfontosabb kerékpártartozék az

összes közül. Világítás hiányában éjszaka teljesen láthatatlanok
vagyunk. Egy villogó áránál többet ér az életünk, ne sajnáljuk rá a
pénzt! Az elsõ világítás ugyanolyan fontos, mint a hátsó,
különösen azért, hogy a szembejövõ biciklisek is lássanak bennün-
ket. 

A tartalmas, és látványos óra végén János külön meglepetéssel
szolgált, mivel minden iskolás 500 Ft-os vásárlási utalványt kapott,
amiért ügyesen válaszoltak az elhangzottakkal kapcsolatos
kérdésekre.

Nagyon köszönjük Szegi Jánosnak, hogy szakértelmét,
felkészültségét bizonyítva megtanított a gyerekeknek a kerékpár
szerelésére, valamint a KRESZ elõírásainak betartásának
fontosságát is kihangsúlyozta.                                 Pálné Rácz Rita

11

Fotó: Pálné
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A szabadtûzi Lovagrend kezdeményezésé-
re 2011-tõl miden év áprilisának utolsó szom-
batja a Szabadtûzi sütés-fõzés Világnapja.

Szeretettel  várjuk Önt, családtagjait és  ba-
rátait a  RÉVFÜLÖPI MAJÁLIS-sal egy-
bekötött szabadtéri fõzõversenyre, mely
április 30-án 14 órától kerül megrendezés-
re a Vitorlás Kikötõnél. (Halász u.)

Várjuk mindazok jelentkezését, akik
pörkölt és gulyás jellegû ételek (egyéb öt-
letektõl sem zárkózunk el) bográcsban va-
ló elkészítése során szívesen mérnék össze

gasztronómiai tudásukat. 
Tûzrakó helyet és igény eseten tûzifát biz-

tosítunk, az alapanyagokról a versenyzõk-
nek kell gondoskodni.

Részvétel elõzetes jelentkezés alapján!
További információ kérhetõ, illetve ne-

vezés Kondorné Pintér Zsuzsa mûvelõdés-
szervezõnél.

Jelentkezési határidõ: 2011. április 27.
Elérhetõségek: Kondorné Pintér Zsuzsa  

E-mail: muvelodes@revfulop.hu
Mobil: 06-30/471-461-4

Majális - Szabadtûzi sütés-fõzés Világnapja

április 23. (szombat) 14.00 óra
A gyerekek Török Péterné tanárnõ ötle-

tei alapján különféle díszeket, ajándéko-
kat készíthetnek.

A legkisebbeket mini játszótérrel, tram-
bulinnal, csúszdával, sok-sok legoval vár-
juk.

A délután folyamán lesz bûvészmûsor,
zenés játékok, a lufibohóc minden részt-
vevõ kisgyermeket lufiból hajtogatott figu-
rával ajándékoz meg!

Programok a Tóparti Galériában

Május 6. (szombat) 15.00 óra

„Liszt Ferencrõl születésének 200.
évfordulóján - zenei illusztrációkkal”

Elõadó: dr. Vértes László fõorvos,
zeneterapeuta, a Veszprém Megyei
Honismereti Egyesület tagja.

Vendég elõadónkat és a megjelenteket
köszönti: Miklós Tamás polgármester

Mindenkit szeretettel várunk!

XI. Révfülöpi
Társalgó

Magyar Költészet Napja
április 11. (hétfõ) 17.00 óra

Szeretettel várjuk Önt és Családját a
Magyar Költészet napja alkalmából meg-
rendezésre kerülõ községi ünnepségünkre.

Versek, megzenésített versek neves elõ-
adók tolmácsolásában, ritkán látott felvé-
telek a poétikára való emlékezés napján.

(A Magyar Költészet Napjáról bõvebben
olvashatnak a 10. oldalon.)

Tóparti Galéria április 16. (szombat)
18.00 óra Rocktörténet! Múltidézés!
Koncert! A Klub vendége: Török Ádám

Török Ádám szóló koncertje, beszél-
getés, filmvetítés a magyar rockzene
aranykorszakáról

Török Ádám - fuvolista, énekes, zenesz-
erzõ, szövegíró 1968-ban a Dogs együttes-
ben énekelt, majd rövidesen a Mini
együttes vezetõje lett. 1969-ben már
nagysikerû koncerteket adtak a badacsonyi
Tátika presszóban, majd a budapesti
Ifjúsági Parkban. Már ekkor olyan
„örökzöld” dalok fûzõdtek hozzájuk, mint
a Gõzhajó, a Kereszteslovag, az Asztalhoz
leültem . A zenekar elõször a rockblues
vonalat képviselte, aztán a progresszív rock
vonalat követte, de a rhythm and blues
jegyek is felfedezhetõk kompozícióikban.
Török Ádám 1986-tól szólókoncerteket is
ad. Közel 1000 ilyen fellépése volt már
itthon és Svájcban, Ausztriában és 1996-97-
ben a Hawai szigeteken, majd 2011-ben
Los Angelesben is nagy sikerrel lépett fel a
Magyar Házban! 

„Túl vagyok a hatodik ikszen és ebben a

korban természetes, ha elkezd összegezni
az ember. Több mint kilencszáz alkalom-
mal léptem fel a Bemrockparton,
kilencvenhét bulit adtam az Ifiparkban és
az én ötletem alapján kezdõdtek el a tabáni
koncertek, ott több mint hatvanszor léptem
fel. Soha nem nosztalgiáztam, most sem
teszem” - mondja Török Ádám, a Mini
vezetõje - inkább összegzem mindazt, ami
eddig velem történt. 

A muzsikus 43 évét talán néhány adat
szemlélteti a legjobban: 25 lemezt, CD-t,
DVD-t adtak ki, több mint 7000 koncertje
volt, amelyen mintegy 5 millió ember hall-
gatta meg a Kell a barátságot, a Gõzhajót,
a Kolduskirályt, Kereszteslovagot és a
Vissza a Városba címû opuszt. 

Az est házigazdája: Kovács Pepi
Mindenkit szeretettel várunk, a belépés

díjtalan!                                                P.Zs.

Zenebarátok Klubja
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Eredményes munkát végzett a Gázló Kör-
nyezet- és Természetvédõ Egyesület Köz-
gyûlése. Március 26-én egyesületünk - ha-
tározatképtelenség miatt - megismételt Köz-
gyûlése elsõként elfogadta a 2010. évi
tevékenységérõl szóló beszámolót. 

Egyhangú támogatást kapott a felügyelõ
és fegyelmi bizottság beszámolója is. El-
nökségünk döntése alapján 2006-2010 évi
nyilvántartásainkat, dokumentációinkat,
könyvvizsgálóval ellenõriztettük. A fórum
a vizsgálat eredményérõl szóló jelentést el-
fogadta.  Ezt követte a 2010. évi Közhasznú-
sági Jelentés megvitatása és elfogadása. Mun-
kánkat a 2011. évi feladatterv és az ehhez

rendelt költségvetés meghatározásával zártuk. 
Megköszönve szentbékkállai barátaink im-

már hagyományos vendégszeretetét végeze-
tül néhány - ma is aktuális - sort idéznék a
2009. évi beszámolóból.

„…ezúton is tisztelettel kérem mindazon
önkormányzatok, gazdasági társaságok
tisztségviselõit, akik egyesületünk munká-
ját nem megfelelõnek, így támogatásra
nem méltónak ítélik, látogassanak el ren-
dezvényeinkre, érdeklõdjenek a tagtelepü-
lési referensnél, vagy böngésszék akár a
weblapot, és ennek alapján tények és nem
vélelmek, elõítéletek alapján törjenek pál-
cát felettünk….”              Vókó László elnök

A Gázló egyesület közgyûlése

Húsvéti játszóház

Fotó: Miklós T.


