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Az alapfokú művészetoktatási intézmé-
nyek legrangosabb megmérettetése az
oktatásirányítás által kiírt országos ta-
nulmányi verseny. 

A képző- és iparművészeti ág tanulói
az idei évben 3 kategóriában (papír-,
fém- és faművesség), és az életkor szerint
négy korcsoportban versenyezhettek. A
közel négyszáz képzőművészeti oktatás-
sal foglalkozó alapfokú művészetoktatási
intézményből az Oktatási Hivatal által
felkért versenybizottság a jeligés pálya-
munkák alapján 66 tanulót hívott be a
kétnapos döntőbe, ahol a versenyzők 300-
300 perces tervező-alkotó feladatot
oldottak meg.

Nagy Imre egyetemi tanár, Geisbühl
Tünde festőművész, Mózessy Egon ipar-
művész a döntő mindkét napján egymás-
tól függetlenül értékelte a jeligével ellá-
tott alkotásokat.

E rangos megmérettetésen a Balaton-
felvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény szerepelt a legered-
ményesebben. A kiosztott 31 díjból az in-
tézmény tanulói 18 díjat hoztak el. 

Folytatás a 5. oldalon...

Révfülöp, Balatonboglár és a balatoni ha-
jósok hagyományos baráti találkozóját
június 4-én rendezték a túlparton. 

A vendéglátó város önkormányzatának
és nyugdíjasainak képviselői révfülöpi kol-
légáikkal kiegészülve, az 1796. évi hajósze-
rencsétlenség áldozataira emlékezve fél-
úton koszorút dobtak a Balatonba, majd a
boglári kikötőben megkoszorúzták az
emlékművet. Balatonboglár is ebben az
esztendőben ünnepli 800 éves fennállását,
ezért ünnepi rendezvényei és kísérő prog-
ramjai ennek jegyében szerveződtek.

A Kápolnadombon, a mindössze tizenöt
éve feltárt Árpád-kori romnál Mészáros
Miklós polgármester köszöntötte a megje-
lenteket, közöttük testvérvárosaik képvelőit. 

Valóban el kell, hogy tűnődjön minden-
ki, aki ma ünnepelni jött – mondta emlék-
beszédében dr. Korzenszky Richárd, a Ti-
hanyi Apátság perjele -, valójában mi a
múlt, mi a jelen és egyáltalán van-e jöven-
dő. A Balaton környék tele van rom-temp-
lomokkal, romos közösségekkel, - a lehan-
goló felsorolást lehetne folytatni – ugyan-
akkor ezek az ünnepek arra figyelmeztet-
nek mindannyiunkat, hogy igenis kell és
lehet jövőt építeni. 

A Kápolna-dombi ünnepséget a Balaton
Vox kórus műsora és szavalat zárta. A
sportcsarnok és környéke adott helyet a
különféle bemutatóknak, műsoroknak, míg
az általános iskolában Diákbarátság néven
a révfülöpi és a balatonboglári diákok kézi-
labda mérkőzését is megrendezték.        Ky

Szín-Vonal verseny15. Aranyhíd barátság fesztivál

Iskolánk harminc diákja szenzációs sze-
repléssel bejutott a kisiskolák diákolimpiá-
jának országos döntőjébe. Gyermekeink
kézilabdában, labdarúgásban, atlétikában
képviselhetik iskolánkat. A Békéscsabán
június 20-22 között megrendezett verseny-
re és az ott felmerülő költségekre (szállás,
étkezés, csak az utazás kb. 150.000 Ft) isko-
lánknak nincs pénze. Kérjük az egyesülete-
ket, lakosokat, amennyiben lehetőségük
van rá, anyagilag támogassák gyermekein-
ket, hogy felejthetetlen emlékeket szerez-
hessünk nekik.

Adományaikat beadhatják az Iskolába,
vagy a Szegi-Sport üzletbe.

Támogató szándékukat előre is köszön-
jük: Szeginé Balogh Emília Iskolaszék
elnöke, tel.: 30/385-1796

Felhívás!

Fél év telt el azóta, hogy Liszt Ferenc tisz-
teletére ünnepi évet hirdetett a nemzet.
Közben rengeteg színhelyen, hangverse-
nyeken emlékeztek meg a „hangok nagy
tanáráról” születésének 200. évfordulója
alkalmából. 

Azóta a világgal összekapcsoló Ferihegyi
Repülőterünk is Liszt Ferenc Repülőtérré
változott. Révfülöpön azonban tudtunkkal
sohasem járt, de dr. Vértes Lászlótól tud-
juk, hogy a köztünk élt Siposs Antal művész-
tanár az ő tanítványa volt. Liszt mégis itt van
közöttünk Révfülöpön, azok által, akik
játsszák, éneklik műveit, hallgatják zenéjét.

Így éreztük ezt május 6-án a XI. Rév-
fülöpi Társalgóban dr. Vértes László főor-
vos, zeneterapeuta előadásán. 

A tavaszi fáradtság okozta fásultsá-
gunkból a 15. Magyar Rapszódia, azaz a
Rákóczi induló rázott fel. Ezt a zenét ko-
rán kelve minden nap élvezhetnénk, hisz
az MR Kossuth műsora naponta ezzel
indul. Sok zenével, nagy szeretettel,
humorral szólt előadónk Liszt embersé-
géről, életelveiről, magyarságáról, ame-
lyet soha nem rejtett véka alá. Liszt sze-
rezte dalok, amelyek kevésbé közismer-
tek, mint a nagy művek, Pitti Katalin elő-
adásában gyönyörködtettek meg ben-
nünket. 

Folytatás a 2. oldalon...

Ismét LisztMegépül az IKSZT

A Képviselő-testület döntése nyomán
május 23-án ünnepélyes keretek között
Miklós Tamás polgármester és Szencz La-
jos igazgató aláírták a Közösségi Szolgál-
tatói Tér kialakításával kapcsolatos kivite-
lezői vállalkozási szerződést. Az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program kere-
tében, a Káli út 17. szám alatt megvalósuló
beruházás kivitelezését közbeszerzési eljá-
rás keretében a tapolcai SZ-L Bau Építő-
ipari és Kereskedelmi Kft. nyerte el, a
munkát 56 millió forintból kell 2011.
november 30-ig elvégeznie. Ky

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Herceg

Fotó: Baranyai
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Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete versenytárgyalás (nyílt ár-
verés) útján értékesítésre meghirdeti Rév-
fülöp Nagyközség Képviselő-testülete tu-
lajdonában lévő Révfülöp:

- 150/1 hrsz. alatti 1.202 m2 nagyságú
beépítetlen területet nettó 4.900.000 Ft
kiinduló áron, 

- 150/2 hrsz alatti 1.184 m2 nagyságú
beépítetlen területet nettó 4.800.000 Ft
kiinduló áron,

- 157 hrsz alatti 753 m2 nagyságú beépí-
tetlen területet nettó 3.250.000 Ft kiinduló
áron,

- 485/5 hrsz alatti 682 m2 nagyságú beé-
pítetlen területet nettó 2.600.000 Ft kiin-
duló áron. 

A licitlépcső 100.000 Ft. 
A versenytárgyalást megelőzően - a rész-

vételi szándék bejelentésével egyidejűleg -
100.000 Ft pályázati díjat kell csekken az
önkormányzat számlájára befizetni.

A versenytárgyaláson való részvételi
szándékot 2011. augusztus 31-én (szerda)
12.00 óráig beérkezőleg írásban jelezni kell
a Polgármesteri Hivatalnál. A versenytár-
gyalásra pályázóknak külön értesítés nem
kerül kiküldésre.

A licitet elnyerőnek 500.000 Ft foglalót
kell befizetnie a helyszínen.

A versenytárgyalás időpontja: 2011.
szeptember 8. (csütörtök) du. 13.00 óra,
helye: Polgármesteri Hivatal emeleti ta-
nácsterme.

Érdeklődni a Polgármesteri Hivatalnál
(Révfülöp, Villa Filip tér 8.) a 87/563-331-
es telefonszámon lehet.

Pályázati felhívás

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete, a köztisztviselők jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. §
alapján jegyzői állás betöltésére pályázatot
írt ki, Hamarné Szőlőssy Emília nyugdíjba
vonulása miatt. A beérkezett pályázatokat
a május 23-i ülésen elbírálta a testület és
Tóthné Titz Éva főtanácsos jegyzői kineve-
zéséről döntöttek. Ky

Új jegyző a hivatal élén
Május 11-én Országos Tourinform Talál-
kozó volt Budapesten a VAM Design
Centerben.

Horváth Gergely vezérigazgató úr tájé-
koztatta a résztvevőket arról, hogy hamaro-
san indul a Magyar Turizmus Zrt. új szem-
léletformáló kampánya, amely okot ad a
belföldi utazásra és élményalapú kommu-
nikációval közelíti meg a lakosságot.

Tourinform Iroda

Ajánlják vendégeiknek a „Révfülöp Kár-
tya” kínálta ingyenes és kedvezményes
szolgáltatásokat! 

A Tourinform Irodában már igényelhe-
tik is a Kártyát – ami aktiválás után, anyagi
ellenszolgáltatás nélkül elvihető. A Kártya
mellé szórólapot is adunk, amelyen térké-
pen bejelölve megtalálhatóak az Elfoga-
dóhelyek.

Tisztelt „Révfülöp Kártya” Elfogadóhelyek!

Kérjük Önöket, figyeljék, milyen gyako-
risággal használják a vendégek a „Rév-
fülöp Kártyát”, az Önök által biztosított
kedvezmények igénybevételéhez.

Felkereste-e Önöket olyan vendég, aki
csak azért vette igénybe szolgáltatásaikat,
mert érvényesíthette a „Révfülöp Kártya”
nyújtotta kedvezményeket?

Nagy segítségünkre lesz, ha megosztják
velünk tapasztalataikat, mert minden ész-
revétel fontos, segíti munkánkat. Előre is
köszönjük segítőkész együttműködésüket!

Dr. Szabóné Barsi Katalin irodavezető

Tisztelt szobakiadók,
Szállásadók!

Révfülöpi Képek
Révfülöp és környéke polgárainak és

üdülõtulajdonosainak lapja;  Felelõs kiadó: Révfülöp
Nagyközség 

Önkormányzatának megbízásából Kalmár György; 
Szerkeszti: a Szerkesztõbizottság (Bogdán Katalin,

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

Kálmánné, Slemmer József, Szegi János, Török Péter,
Varga Márta, Vókó László, Zsitnyányi István)  

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

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

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

Tördelõszereksztõ: Péczer Márk
(Ingyenes kiadvány) Lapzárta: június 25. 

Szerk. biz. ülés 2011. június 27. 17 óra; Megjelenik havonta.

Keringőkből is kaptunk ízelítőt a modern
hangtechnika által s végül rejtvényül a „Sze-
relmi álmok”-at kellett felismernünk. Sikerült.

A zene és az előadás gondolatébresztő
hatásaként hazafelé eltűnődtünk. Liszt
áldozatos munkája, támogatása nélkül,
amelyet a Zeneakadémia első elnökeként
végzett, meglehet ma Bartókunk, Ko-
dályunk sok, hírünket a világban öregbítő
művészünk sem lenne. 

Váljék testi-lelki egészségünkre a zene!
Kristó Judit

Ismét Liszt

Fotó: Herceg

Folytatás a 1. oldalról...



A széleskörű tájékoztatás jegyében negyedévente visszatekintve közread-
juk az önkormányzat, a képviselő-testület működésének rövid kronológi-
áját, információit.

Január 6. A tervezőmérnök, a műszaki ellenőr, a kivitelező, a Polgármes-
teri Hivatal és a Településfejlesztési Bizottság elnöke, Kondor Géza képvi-
selő és tagjainak részvételével sor került a Rózsakert garanciális helyszíni
felülvizsgálatára, egyeztetés történt a hibák kijavításáról, azok határidejéről.

Január 10. Újévköszöntő – évindító fogadásra invitálta Miklós Tamás
polgármester a helyi képviselőket, a bizottsági tagokat, az intézményveze-
tőket, a civil szervezetek elnökeit, az egyházak képviselőit. A Tóth-vendég-
lőben tartott rendezvényen szó esett a 2010-es év eredményeiről és prob-
lémáiról, a 800 esztendős Révfülöp 2011-es évi működési lehetőségeiről,
melyhez további vállalkozói és civil, egyházszervezeti támogatást kértek a
jelenlévőktől. 

Január 13. Ülést tartott Polgármesteri Hivatalban az Önkormányzat
Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottsága.

Január 15. A Zenebarátok Klubja rendezvényén a Kispál és a Borz
együttesről emlékeztek meg Kovács „Pepi” Péter szerkesztésében.

Január 18. A Balatoni Szövetség elnökségi ülésén, majd közgyűlésén,
illetve a Bahart Zrt. üzleti tervének véleményezésén vett részt Siofokon
Miklós Tamás polgármester.

Január 21. Miklós Tamás polgármestert az 1300 önkormányzatot tömö-
rítő TÖOSZ felkérte a közművelődési törvényelőkészítő bizottság szak-
mai munkájában való részvételre.

Január 22. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata közös ünneplést szer-
vezett a Tóparti Galériában a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A meg-
jelenteket Iván Katalin tanító, igazgatóhelyettes köszöntette, majd verse-
ket és filmrészleteket hallgattak és néztek meg a résztvevők.

Január 24. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata közmeghallgatást
tartott a helyi Általános iskolában.

Január 31. Ülést tartott a Révfülöp és Térsége Iskolafenntartó
Társulás, amely elfogadta az Általános Iskola 2011. évi költségvetését, az
önkormányzatok által fizetendő kiegészítő támogatást. Felkérte az iskola-
igazgatót az Iskola kollektív szerződésének és szervezeti és működési sza-
bályzatának felülvizsgálatára, illetve előkészítésére.

Január 31. Ülést tartott a Révfülöpi Szociális Alapszolgáltató Társulás
is, amely vita után elfogadta annak költségvetését.

Február 2. Ülést tartott a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Tanács elnöksége.

Február 3. Az önkormányzatok 2011. évi költségvetési lehetőségeiről,
az önkormányzati reform kilátásairól szóló megyei fórumra került sor a
TÖOSZ szervezésében Veszprémben.

Február 4. Nagyközségi borverseny megszervezésére került sor a Tóparti
Galériában, amelyen első helyezést Gelencsér Kálmán 2010. évi olaszriz-
lingje, a közönségdíjat Károly László 2000. évi Pino Blanc bora nyerte el.

Február 8. Ülést tartott Polgármesteri Hivatalban az Önkormányzat
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottsága.

Február 12. A Halász utca móló felöli végén került megszervezésre az
V. Révfülöpi Rianás forraltbor főző és sütemény sütő verseny.

Február 14. Miklós Tamás polgármester és Müller Márton főtanácsos
rész vett a Badacsonytomaji új kilátó projektindító rendezvényén.

Február 14. A település első okleveles említésének 800 éves jubileuma
jegyében nyitotta meg Miklós Tamás polgármester a Révfülöpi Téli Esték
rendezvénysorozatot.

Február 15. Révfülöp nagyközség Képviselő-testülete munkaterv sze-
rinti ülésén 11 napirendet vitatott meg.

Február 18. A polgármester részt vett a Zalai Dombhátaktól a
Vulkánok Völgyéig Egyesület közgyűlésén.

Február 21. A Liszt Ferenc évforduló jegyében Önkormányzatunk
megszervezte a „Barangolás a művészetekben” programsorozat kereté-
ben Érdi Tamás zongoraművész koncertjét az Ordass Lajos Evangélikus
Oktatási Központban.

Február 23. A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács elnökségi ülését és közgyűlését tartották Tapolcán.

Február 25. Tájékoztatót és konzultációt szerveztünk a helyi vállalkozók
és érdeklődők számára a Tóparti Galériában az Új Széchenyi Terv lehető-
ségeiről az ADITUS Tanácsadó Zrt munkatársainak részvételével.

Február 28. Lakossági fórumot, tájékoztatást szerveztünk a Tóparti
Galériában a révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése és fej-
lesztése témában. A jelenlévők megismerkedtek a közel 600 millió forint
összköltségű révfülöpi szennyvíztelep korszerűsítési pályázattal, amelyet a
DRV Zrt. végez.

Február vége. A révfülöpi magánszállás szolgáltatók segítése és telepü-
lésünk vendégforgalmának fenntartása és bővítése érdekében az önkor-
mányzat Révfülöpi szálláshely-katalógust adott ki, amelyben ingyenesen
közel 50 helyi szállásadó adatait adtuk közre.

Február vége. A helyi Tourinform Iroda turisztikai közvéleménykuta-
tást szervezett „Mi az Ön véleménye?” címmel. A beérkezett javaslatokat
az önkormányzat lehetőségei szerint figyelembe veszi, és megvalósítja.

Február vége. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és
Energia Operatív Program támogatási rendszerében benyújtott KEOP-6-
2.0/A/09-2010-0019 azonosító sz. pályázatunk megvalósítását a bonyolító
Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság mind szakmailag, mind pénz-
ügyileg elfogadta és eredményesnek minősítve lezárta.

Március Aszaló község polgármestere levélben tájékoztatta települé-
sünket az általunk utalt 510.000,-Ft adomány felhasználásáról, amit a
2010. tavaszi árvízsújtott település megsegítésére utaltunk. További 5
támogatói adományt kaptak, mindösszesen 2.002.500, Ft értékben. Ezt
267 árvízkárosult ingatlan tulajdonosnak, ingatlanonként 7.500,-Ft összeg-
gel kiosztották.

Március 1. Nyugdíjba vonult Hamarné Szöllősy Emília jegyző. Szabadsága
és felmentési ideje alatti helyettesítését Tóthné Titz Éva főtanácsos látta el.

Március 2. A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás alelnö-
keként Miklós Tamás polgármester a kistérségi székházfelújítás projektki-
vitelezői szerződés ünnepélyes aláírásán vett részt Tapolcán.

Március 2. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 782.000,-Ft támogatást
nyert a 2010. évi vidéki rendezvények, programok, fesztiválok megvalósításá-
ra 2009. november 16-án benyújtott pályázatával a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal Leader fejezetéből. A forrás csak részben hívható le.

Március 3. Révfülöp nagyközség Képviselő-testülete rendkívüli ülésén
a képviselő-testület egy napirendet vitatott meg.

Március 4. A Balatoni Szövetség éves rendes közgyűlésére került sor
Keszthelyen, amelyen a polgármester részt vett.

Március 8. A Polgármesteri Hivatal dolgozói virággal köszöntötték a
hölgymunkatársakat a Nemzetközi Nőnapon.

Március 15. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 163. évfordu-
lója alkalmából községi megemlékezést és ünnepséget szervezett önkor-
mányzatunk a Tóparti Galériában. Az ünnepi beszédet Varga Béláné
alpolgármester asszony mondta.

Március 16. Révfülöp nagyközség Képviselő-testülete rendkívüli ülésén
a képviselő-testület két napirendet vitatott meg.

Március 18. Balatoni kikötőtulajdonosok egyeztető megbeszélésére
került sor Siofokon.

Március 24. A Császtai strand melletti területből a magyar állam tulaj-
donában lévő Révfülöp 8/5. és 8/6. hsz., mintegy 759+22 m2= 781 m2
nagyságú 9.400.000,-Ft forgalmi értékű ingatlan a NVT. 906/2009. (XII.
16.) határozata alapján Révfülöp Nagyközség tulajdonába került, ingyenes
vagyonátadás keretében. A vagyonátadási szerződés aláírásra, a terület
átadásra, és földhivatali bejegyzésre került.

Március 26. A Zenebarátok Klubja vendége volt Farkas „Schulcz” Tibor
rock történész és dr. Racskó Gábor az ország egyik legnagyobb hanglemez-
gyűjteményének tulajdonosa, akik rock történeti előadást tartottak.

Március 28. Miklós Tamás polgármester részt vett a Gázló Környezet-
és Természetvédő Egyesület szentbékkállai zárszámadó közgyűlésén.

Március 28. Tárgyalást folytattunk Salföld, Balatonrendes és Ábrahám-
hegy polgármestereivel a közös körjegyzőség kialakítása kérdésében. A
résztvevők ismertették álláspontjukat és a közelgő önkormányzati jogsza-
bályváltozások miatt a tárgyalások továbbfolytatásáról döntöttek.

Március 31. Miklós Tamás a Kistérség elnökét helyettesítve részt vett a
Balatoni Fejlesztési Tanács siófoki tagválasztó közgyűlésén.

Március 31. A polgármester kezdeményezésére a helyi civil szervezetek,
az egyházak, a képviselők és bizottsági tagok részvételével tanácskozásra ke-
rült sor a Polgármesteri Hivatalban. A résztvevők javaslatot fogalmaztak meg
a település 800 éves jubileuma alkalmából szervezendő ünnepi programra.

- m - 

Önkormányzati Krónika
(2011. január 1. – 2011. március 31.)
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Május 29-én gyermeknapon nyílt kiállítás
a Balatonfelvidéki Szín-Vonal Művészeti
Intézménydiákjainak alkotásaiból a Tó-
parti Galériában. A rendezvényt megtisz-
telte jelenlétével Miklós Tamás polgár-
mester és Varga Béláné alpolgármester
asszony.

„A szépség mindenütt ott van, nem rajta
múlik, hogy nem látjuk meg.”

– Rodin francia szobrászművész gondo-
latával köszöntöm szeretettel a kiállítás
megnyitóján megjelent kedves Szülőket,
vendégeket, kollégáimat és az alkotó gyere-
keket – mondta nyitó beszédében Iván
Katalin igazgatóhelyettes. Nem is lehet
nagyobb öröm egy pedagógusnak, mint a
gyermeknapon tanítványai kiállítását meg-

nyitva beszélni munkáikról.
A sok szín, a változatos formák, a rajzok,

amiket látunk csak töredékei a tanév során
készült munkáknak, hiszen sok mű van
országos pályázaton, kiállításon.

Mennyi minden történik addig, amíg
egy-egy ilyen kis alkotás létrejön, és alko-
tásra nevelni csak az tud, aki maga is alko-
tó személyiség.

Az alkotó élet titka az, hogy felnőttkor-
ban is megőrizzük a gyermekkor szellemét.
- mondja Thomas Henry Huxley. 

Én azt gondolom, hogy a mi kollégáink,
Baranyai Zoltánné és Szabó Zsuzsanna is
megőrizték magukban a gyermekkor szel-
lemét, a rácsodálkozás, a világlátás szépsé-
ges tisztaságát. Ezért képesek alkotásra
ösztönözni újra és újra tanítványainkat,
amiért elismerés illeti őket.

A mű nem annyira a művész, mint
inkább azok által él, akik szeretik a művé-
szetet, és azért szeretik, mert keresik az
emberséget. - vallja József Attila.

Ez a mi lehetőségünk, hogy általunk élje-
nek a gyerekek alkotásai, művészetszerete-
tünk adjon esélyt az emberség érzésének. 

Tíz évvel ezelőtt amikor ebben a terem-
ben egy fiatal festőnő kiállítását nyitottam
meg azt mondtam alkotásai láttán, hogy
van még remény. Most ugyanez a gondolat
ismétlődik meg bennem a gyerekek mun-
káit látva.

Richard Wagner (Liszt Ferenc apósa)

csodálatosat alkotott a zenében, de
kemény, nehéz természetű ember volt,
azonban gondolata a szépségről, szeretet-
ről és művészetről egy igazi embert idéz:
„Csak az erős ember ismeri a szeretetet,
csak a szeretet érti meg a szépséget, csak a
szépség teremt művészetet.” A kitartóan
dolgozó erős ember, felnőtt vagy gyerek,
egyaránt képes a szépségből, szeretetből
táplálkozó művészet megteremtésre.

Megnyitóm végén visszakanyarodom a
bevezető gondolathoz – mondta befejezé-
sül Iván Katalin – figyelmükbe ajánlom és
megnyitom a kiállítást Rodin gondolatával:
A szépség mindenütt ott van, nem rajta
múlik, hogy nem látjuk meg.

Kívánom, lássák meg a gyermekek mun-
káiban a szépséget!

A kiállítás megtekinthető május 29-étől
június 10-ig, hétfő kivételével minden nap
10-18 óráig. Szabó Zsuzsanna

A Lesence Völgye Közös Fenntartású Álta-
lános Iskolában 2011. május 24-én rendez-
ték meg a „Lesence-Kupá”-t  a Tapolca és
Környéke Kistérség versenysorozat kere-
tén belül.

A IV. kcs-os leány és fiú csapatunk foci-
ban mérhette össze tudását a meghívott
csapatokkal szemben. A lányok nagy izga-
lommal készültek, hiszen ők eddig legin-
kább a kézilabda sportágban jeleskedtek
eredményesen. Ennek ellenére kezdésként
a monostorapáti Általános Iskola csapatát
sikerült megverniük 1:0-ra. A második
meccsen már 2:1-es eredménnyel végeztek
Balatonederics csapata el-
len. A házigazda Lesence-
tomajiak jobbnak bizonyul-
tak nálunk az utolsó mér-
kőzésen 2:0-ra veszítettünk
ellenük. A 4 csapat leány
focistái keményen küzdöt-
tek, igaz néha-néha a már
megszokott kézilabdás moz-
dulatokat is belevitték játé-
kukba -kézzel kapták el az
érkező labdát-.

A II. helyezést elért csa-
pat tagjai: Papp Dóra, Do-
bai Dominika, Szepesvári

Alexandra, Nagy Boglárka, Veress Virág,
Orbán Laura, Pálmai Diána, Siffer Kla-
udia, Hajba Mirjam.

A fiúcsapatok mérkőzései két csoport-
ban zajlottak, 7 iskola diákjai versengtek
meg egymással. Az utolsó mérkőzést, amit
Nemesgulács ellen játszottak az első he-
lyért, sajnos elveszítették. Ennek ellenére a
második helyezés is örömet okozott a játé-
kosainknak. A fiú csapat tagjai: Borbély
Richárd, Szőke Gellért, Szőke Gábor, Tor-
da Gergő, Perger Máté, Horváth Dániel,
Szegi Vince, Szegi Mátyás.

Németh László

Győrben, a Révai Miklós Gimnáziumban
került sor április 9-én a Mozaik Tanul-
mányi Verseny Országos Döntőjére. 

Öt forduló eredményei alapján jutottak
be a tanulók a döntőbe. Angol nyelvből
1007 versenyző indult az 5-6. évfolyamon,
míg 709 tanuló a 7-8. évfolyamon. Közülük
jutott be a döntőbe Pálfalvi Nikolett 4. osz-
tályos tanuló (az 5-6. évfolyam kategóriájá-
ban), Kiss Richárd 5. osztályos tanuló, a 7-
8. évfolyamosok kategóriájában pedig
Szegi Vince 7. osztályos és Kiss Katalin 8.
osztályos tanuló.

A döntőben Kiss Katalin az előkelő 17.
helyet szerezte meg (a 26. helyen került be)
öccse Kiss Richárd 29. helyre küzdötte fel
magát a 70. helyről, Szegi Vince pedig a 37.
helyezést érte el (43. helyen került be).

Május 8-án rendezték meg a London
Bridge Angol Nyelvi Verseny Országos Dön-
tőjét Budapesten, a Műszaki Egyetemen.

Horváth Fanni 5. osztályos tanuló a  ver-
seny II. fordulójából eredménye alapján
bejutott a döntőbe, ahol 132 tanuló ver-
senyzett az 5. évfolyamon. Fanni a döntő-
ben kiváló teljesítménnyel a hatodik helye-
zést érte el.

Egész éves munkájukhoz és eredmé-
nyükhöz gratulálunk! Pető Mária

Angol nyelvi sikerekLesence-Kupa

A szépség mindenütt ott van

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Németh
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A Gázló Környezet és - Természetvédő
Egyesület szervezésében tanulmányi tú-
rán vehettünk részt. Nagyon örültünk,
hogy megtekinthettük a Kis-Balaton élő-
világát.

A kirándulás napján szép, napsütéses
reggelre ébredtünk. Reggel az iskolánk
elől, Molnár Kati néni vezetésével indul-
tunk a nemzeti park felé. Kis idő lefor-
gása után már a Balaton „szűrőjének”
természeti kincseit csodálhattuk, 15 perc
késéssel megérkeztünk a madárgyűrűző
állomás kapuja elé, amit sajnos zárva
találtunk. Következő megállónál Rajnai
Virág szakvezető ült be buszunkba, hogy
kitárja előttünk a táj szépségeit. Rövid
zötykölődés után a Zala folyó menti fákat
néztük meg. Ami mindannyiunkat meg-
lepett, hogy hatalmas törzsük ellenére, a
fák fiatalok voltak. Ezekre a fákra kia-
kasztott mesterséges denevérodú közül
egyet megtekintettünk. A barlangot he-
lyettesítő faládákból cincogó hangok szű-
rődtek ki. Ezután a Fekete István emlék-
házhoz vezető út mentén lévő állóvízben
a békalencsék között rejtőző békákra let-
tünk figyelmesek. Az apró növények ten-
gerében erdei békák, levelibékák és kecs-
kebékák lapultak. A töltésen egy csíkfogó

varsa várt a halakra. A vízben láttunk
még különböző csigafajtákat is, kúpcsigá-
kat, tányércsigákat és a csigák között
hemzsegő apró piócákat és különböző
halakat is. Ezután utunk a szürke nyárból
készült, dorong út felé vezetet. A réten a
fűben ugrándozó békákat, fürge gyíkokat
és a levegőben kék szitakötőket figyelhet-
tünk meg. A Fekete István emlékház
teraszán, térképek alapján összehasonlí-
tottuk, hogy hogyan változott a Balaton
„vízszűrőrendszere”. Megtudhattuk azt is,
hogy régen lecsapolták a Kis-Balaton
vizét, hogy több szántóföldet tudjanak
kialakítani, de ezek terméketlenek lettek.
A Balaton vize pedig elkezdett mocsara-
sodni, ezáltal megpróbálták visszaállítani
ezt a tisztítórendszert a régi állapotába.
Az emlékházban megtekintettük Fekete
István használati eszközeit, régi írógépét
és regényeit. Egy másik teremben madár-
fészkek, tollak, termések, tojások, agan-
csok és levedlett siklóbőrök voltak kiállítva.
Ezután megnéztük Matula kunyhóját.
Rajnai Virág elmesélte, hogyan védekez-
tek régen szalma és sás keverékével a rág-
csálók ellen. Megmutatta a csikász és halász
mesterségek eszközeit. Kipróbálhattuk
tudásunkat hal felismerésben. A madárle-
sen és az odavezető úton megcsodálhattuk
a mellettünk elsuhanó madarakat. A fákon
kormoránok üldögéltek, a vízről hattyúk
reppentek fel és gémek szálltak a levegőben. 

A rengeteg látnivaló és érdekesség kö-
zött gyorsan eltelt az idő. Nagyon sok
pozitív élménnyel gazdagodtunk. Kö-
szönjük a környezeti nevelésünkben évek
óta jelentős segítséget nyújtó Gázló
Egyesületnek ezt az élményekben és lát-
nivalókban gazdag jutalomkirándulást!

Szücs Fanni és Lakosi Líva tanulók
Bozzay Pál Általános Iskola Zánka

„Gázló jutalom” – Kis-Balaton

A Szín-Vonal Művészeti Iskola révfülö-
pi intézményegységének tanulói közül a
Papírműves kategóriában Vella Dániel
III. helyezést ért el. Felkészítő tanára:
Szabó Zsuzsanna.

A Fémműves kategória I. korcsoportjá-
ban I. helyezett Bódis Barbara és Benkő 

Alexandra, II. helyezett Szentgróti
Kitti, III. helyezett Pálfalvi Nikolett. 

A II. korcsoportban I. helyezett Epres
Virág (Révfülöp), II. helyezett Péringer
Martina, III. helyezett Szoukup Eszter. A
tanulók felkészítő tanára 

Baranyai Zoltánné igazgató

Szín-Vonal verseny

Egyesületünket a Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park Igazgatóság levélben kereste
meg. Ebben együttműködésünket kérte a
magyar kormányzat és a civil szervezetek
összefogásával május 21-én lebonyolí-
tandó nagyszabású hulladékgyűjtő „TE-
szedd 2011-Önkéntesen a tiszta Magyar-
országért” elnevezésű akcióban.

Mint az elsöprő többség e lap hasábjain
olvashatta, illetve a két tucatnál alig több he-
lyi polgár pedig résztvevőként már megta-
pasztalhatta ezt az akciót „Takarítsuk ki a
Káli-medencét” elnevezéssel 2006 tavasza
óta minden év április elején lebonyolítja egye-
sületünk. Így igazán rutinosnak mondható-
ak vagyunk más szemetének gyűjtésében.

Kértünk is minden környékünkhöz kö-
tődő polgárt, önkormányzatot, iskolát,
gazdasági társaságot, hogy a programon
résztételével tegyen tanúbizonyságot kör-
nyezetének tiszteletéről. 

A jelenléti ívek tanúsága szerint 11 tele-
pülés területén 160 polgár vette ki részét a
dús május végi vegetációban történő sze-
métvadászatban. Köszönjük valamennyi
együttműködő önkormányzat, a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, és a
Magyar Állami Közútkezelő Kht. tapolcai
Üzemmérnökség segítségét. A zsákokba
–már ami belefér, mert a kanapé és a szörf-
deszka bizonyosan nem-  gyűjtött szemetet
valamennyi község a Kornyi-tó melletti
parkolóba szállítatta. Innen aztán két te-
herautóra pakolva jutott az „eredmény” a
tapolcai lerakóba. A helyszínen a megfá-
radt aktivistákat pogácsával és üdítővel
vártuk. Nagy hasznát vettük a NCA Kdt.
Kollégiuma pályázati támogatásával vásá-
rolt mobil padoknak és asztalnak.

Itt a tavasz, megjelentek egyesületünk éle-
tében is új fecskék, hisz immár Zánkán is
lelkes, megbízható polgárok léptek be egye-
sületünkbe. Az akcióban igaz még csak ha-
tan vettek részt, de ez pont hatszorosa a te-
lepülés tavalyi aktivitásának. Hajrá fecskék,
nagyon hasznos madarak vagytok ti azon a
környéken!

Ami a révfülöpi polgárok részvételi hajlan-
dóságát illeti engedjen meg Tisztelt Olvasó
egy idézetet egy soha meg nem írt levélből:

„Tisztelt Révfülöpi Környezetem!
Te akinek szépségére állandóan hivat-

kozik településünk apraja nagyja, Te aki
eltűrsz mindent, legyen az az érdekedben
álló, vagy éppen azzal ellentétes  ha az
önkéntes ápolásodról, szebbé tételedről
van szó ne várd hogy a Belőled élők soka-
sága rohan segítségedre! Nem nem, a
többség bölcsen távol marad, sőt néhá-
nyuk suttyomban lerakott szeméttel
igyekszik évről évre munkát adni annak a
néhány polgárnak ki még időt szán Rád.
Tisztelt Révfülöpi Környezetem; lesül a
képemről a bőr…” Vókó László

Új időpontban a
régi akció…

Fotó: Iskola

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Folytatás a 1. oldalról...



A TITOK német nyelvi országos levelező
tanulmányi versenyen a 8. osztály csapa-
ta „Fürge lepkék” (Dobai Dominika,
Nagy Boglárka és Hildesheim Barbara)
8. helyezést, a hatodik osztályból pedig a
„Fürge nyulak” páros (Réti Kincső és
Szász Klaudia) 13. helyezést értek el.

A D.D.D. német nyelvi országos levele-
ző versenyen, a hatodik osztályból Török
Julianna 1. helyezést, Sümegi Rebeka 2.
helyezést értek el. Gratulálunk! 

Török Péterné
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Labdarúgás: 
- III. korcsoportos focicsapatunk a kör-

zeti döntőn a csoportküzdelmek során
izgalmas mérkőzésen Nemesgulácstól 2:1-
es vereséget szenvedett. A Szigliget elleni
3:0-s győzelem csak arra volt elegendő,
hogy a III. helyért játszunk. Ezen a mérkő-
zésen a Tatay iskola csapatát 2:0-ra legyőz-
tük. (Pálmai Tamás, Szegi Mátyás, Csepei
Ferenc, perger Máté, Vella Dániel, Hajba
Roland, Bárány Bálint, Kirnbauer Tamás)

Tapolca Batsányi Kupa: 
A hagyományos kézilabda tornán ké-

szültünk fel a Kisiskolák diákolimpiai
megyei döntőjére.   

A badacsonytomaji iskola csapatát 20:6-
ra legázoltuk, a három Tapolcai Általános
iskola válogatottjától 19:17-re kikaptunk.
Így ezüst éremmel a nyakunkban jöttünk
haza. A torna legtechnikásabb játékosa
Papp Dóra lett.

Labdarúgás:
Kisiskolák diákolimpiájának labdarúgó

körzeti döntőjén iskolánk csapata veretle-
nül első helyezett lett. Eredmények: Rév-
fülöp-Balatonederics 5:0,- Zalahaláp 5:1, -
Lesencetomaj 4:1, - Monostorapáti 2:1, -
Nyirád 6:1. Csapatunk a megyei döntőn 2
győzelemmel és egy döntetlennel szintén
első helyezést szerzett és így az országos
döntőbe jutott. Eredmények: Révfülöp-
Borzavár 6:2,- Úrkút 5:0,- Zánka 1:1.

Csapattagok: (Borbély Richárd, Szőke
Gellért, Szegi Vince, Szegi Mátyás, Perger
Máté, Csepei Ferenc, Torda Gergő, Hor-
váth Dániel, Szőke Gábor, Szabó Márk).

Kézilabda:
A kisiskolák diákolimpiájának körzeti

döntőjének megnyerése után került sor az
ajkai megyei döntőre. Lányaink megbízha-
tó, határozott játékkal nyertek, mindhárom
ellenfelük ellen, így bejutottak az országos
döntőbe. Eredmények: Révfülöp-Ajkaren-
dek 14:3,- Bakonyszentlászló 18:2,- Úrkút
12:5. Csapattagok: Szepesvári Alexandra,
Papp Dóra, Dobai Dominika, Nagy Bog-
lárka, Siffer Klaudia, Orbán Laura, Hajba
Mirjam, Veress Virág, Pálmai Diána, Pé-
ringer Martina.

Atlétika:
A hagyományos diákolimpia verseny-

rendszerét iskolánk minden évben egy jó
felkészülésnek tartja a kisiskolák diák-
olimpiájára. Ennek szellemében idén is
indultunk a körzeti válogató versenyeken,
ahonnan minden csapatunk és egyéni ver-
senyzőnk továbbjutott a megyei döntőre. 

Megyei diákolimpiai döntő:

III. kcs.(négypróba) fiú csapat II. hely
(Perger Máté, Csepei Ferenc, Szegi
Mátyás, Jobbágyi József, Kiss Attila , Kiss
Richárd) 60 m, távolugrás, kislabda hajítás,
600 m, Szegi Mátyás egyéni összetett
(négypróba) III. hely (60 m, távolugrás,
kislabda hajítás, 600m), Perger Máté 600 m
II. hely, Jobbágyi József magasugrás II.

hely, IV. kcs. fiú csapat (ötpróba) V. hely. A
Szegi Vince, Szabó Dömötör, Borbély
Richárd, Pálmai Marcell, Szőke Gellért,
Torda Gergő összetételű csapatunk 46
ponttal maradt le a dobogóról. Az ötpróba
számai: 100 m, távolugrás, kislabda hajítás,
súlylökés, 800 m. Szabó Dömötör távolug-
rás III. hely, Szegi Vince 300 m IV. hely.

IV. kcs. leány csapatunk ötpróba (100 m,
távolugrás, kislabda hajítás, súlylökés, 800
m) versenyén kiváló szerepléssel II. helyet
szerezte meg megelőzve sok városi iskola
csapatát. Csapat tagjai: Papp Dóra, Hajba
Mirjam, Veress Virág, Dobai Dominika,
Pálmai Diána, Siffer Klaudia.

Az egyéni versenyszámokban:

Papp Dóra kislabda hajítás II. hely, Nagy
Boglárka magasugrás II. hely, Papp Dóra
egyéni összetett (ötpróba) III. hely.

A hagyományos diákolimpiai verseny-
rendszer után került megrendezésre a kis-
iskolák diákolimpiájának körzeti döntője,
ahonnan a következő versenyzőink jutottak
a megyei döntőbe:

Leány csapat I. hely Bódis Barbara, Sza-
bó Friderika, Veress Luca, Horváth Petra,
Papp Dóra, Hajba Mirjam) - 60 m, 100 m,
távolugrás, kislabda hajítás. Fiú svédváltó I.
hely (Vella Dániel, Csepei Ferenc, Szegi
Vince, Szabó Dömötör). Leány svédváltó
I. hely (Benkő Alexandra, Horváth Petra,
Hajba Mirjam, Papp Dóra).

Perger Máté 600 m I. hely, Torda Gergő
800 m I. hely, Hajba Mirjam 800 m I. hely,
Veress Virág 800 m II. hely.

A Kisiskolák diákolimpiájának megyei
döntőjén szinte megismételve a körzeti
eredményeket a következő helyezéseket
értük el: Leány csapatunk I. helyezettként
(Bódis Barbara, Szabó Friderika, Horváth
Fanni, Horváth Petra, Hajba Mirjam, Papp
Dóra) az országos döntőbe jutott. Fiú
svédváltó I. hely (Vella Dániel, Csepei Fe-
renc, Szegi Vince, Szabó Dömötör) szintén
országos döntős lett. 

Perger Máté 600 m-en I. helyezett,
Hajba Mirjam 800 m-en II. helyezett lett, s
ezzel az eredményükkel szintén bejutottak
az országos döntőbe. Leány svédváltó III.
hely (Bódis Barbara, Horváth Petra, Hajba
Mirjam, Papp Dóra) 

A Békéscsabán 2011. június 20-22-én
megrendezésre kerülő országos döntőre
soha nem látott népes versenyzőgárdával
veszünk részt. A tavalyi eredményeink
alapján az elmúlt tanévben a legeredmé-
nyesebb iskola voltunk az országban.
Reméljük, tanítványaink ebben az évben is
megtesznek mindent azért, hogy a
Révfülöpi Általános Iskola neve örökre
beíródjon a kisiskolák diákolimpiájának
versenyrendszerének történetébe.

Sok sikert kívánunk versenyzőinknek.

Németh László

Év végi hajrá a sportpályákon
- A révfülöpi Általános Iskola sportsikerei -

Balatonedericsen 2011. május 21-én az
Orbán-nap tiszteletére Néptánc találko-
zót szervezett a helyi kultúrház, melyen a
Révfülöpi Általános Iskola 3-5. osztályos
tanulói is részt vettek.

A műsorban felléptek még a balaton-
edericsi, a balatoncsicsói és a tapolcai
gyerekek. A csoportok dunántúli tánco-
kat adtak elő.

A révfülöpi diákok a „Szőlőőrző” című
koreográfiát mutatták be hatalmas siker-
rel. A Kovács Cintia, Kovács Rebeka,
Bódis Barbara, Szentgróti Kitti, Bereczki
Réka, Janzsó Patrik, Veress Noé, Epres
Tamás, Dencs Márton, Smidhoffer Mar-
tin összeállítású „nagycsapat” méltán
vívta ki a közönség elismerését, mert a
technikai malőrök ellenére is színvona-
lasan teljesítették feladatukat.

A program a műsor után a Bakosdom-
bon folytatódott, ahol megvendégelték a
gyerekeket és a kísérő felnőtteket. Le-
hetett játszani, táncolni, ismerkedni más
csoportok táncosaival. A felnőttek borral
öntözték az Orbán szobrot, leróva az
Urbánadót, hogy megvédje a szőlőt a jég-
veréstől.

A gyerekeket szállító buszon is nagy
volt még a vidámság az esti hazatéréskor.
Az ügyes lábú táncosaink azt kérdezték:
„mikor megyünk újra Edericsre Urbán-
adóra?”

Tarjányi Sándor

Leróttuk az
Urbánadót

Német nyelvi 
versenyek
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Fotó: Török



A Révfülöpi Honismereti Egyesület május
20-án, a helyi múzeumban tartott tisztújí-
tó közgyűlésén értékelte az előző évben
végzett tevékenységet, választotta meg új
vezetőségét és határozta meg ez évi célkitű-
zéseit. 

Az összejövetelre érkezőket gyertyaláng
fogadta, amely a közelmúltban elhunyt
Simonné Lakosi Erzsébet egyesületi pénztá-
ros arcképe előtt égve idézte meg alapító
tagtársunkat. A közgyűlés kezdetén önzet-
len munkavégzésére, mindig segítőkész
kedves egyéniségére emlékeztünk, majd
néma felállással tisztelegtünk emléke előtt.

Ezt követően az Egyesület vezetősége
adott számot a 2010-es esztendő eredmé-
nyeiről. Müller Márton titkár üdvözlő mon-
datai után Miklós Tamás elnök szólt az év
során megjelentetett honismereti kiadvá-
nyokról, a Benke László emlékkötet és a
Villa Filip honismereti közlöny kiadásáról,

Dr. Tölgyesi József könyvbemutató előadá-
sáról, a kiadványbörzéről, az 1956-os meg-
emlékezésről és koszorúzásról, valamint az
eredményes pályázatírás sziszifuszi munká-
járól. Ismertette a 2010. évi egyesületi
könyvelést véglegesen elkészítő Szarka
László könyvelő által összeállított pénz-
ügyi, zárszámadási jelentéseket, amelyet a
közgyűlés tagsága egyhangú szavazással
elfogadott. A közhasznúsági jelentés felol-
vasása sem váltott ki különös izgalmat a
jelenlévőkből.

Napirend szerint került sor a négyéven-
kénti tisztújításra. A megüresedett pénztá-
rosi posztra Bogdán Katalint kérték fel aki,
akárcsak az egyesület eddigi vezetősége a
jelölést elfogadta. A választások izgalom-
mentesen alakultak, hiszen a helyi lokál-
patrióták a kiegészült eddigi öttagú elnök-
ségnek szavaztak titkos szavazással bizal-
mat. (Miklós Tamás elnök, Müller Márton
titkár, Bogdán Katalin pénztáros, Hajdu
Margit és Török Péter elnökségi tagok.)

Az Ellenőrző Bizottság tagjává Rádóczy
Kálmánnét, Nagy Antalt és Dankóné
Németh Máriát választották. A régi új veze-
tésnek a Szavazatszedő Bizottság elnöke
Dr. Kuncz Elemér kívánt jó munkát.

A 2011. évi munkaprogram megvitatása-
kor, elsőként javaslat hangzott el Simonné
Lakosi Erzsébet elhunyt tagtársunkat örö-
kös tiszteletbeli egyesületi taggá választásá-
ról, amit a közgyűlés közfelkiáltással, és
egyhangú szavazással erősített meg.

Ezt követően élénk beszélgetés alakult ki

az Egyesület előtt álló feladatokról.
Felmerült a helyi idősek visszaemlékezése-
inek megörökítésének és közreadásának
gondolata, A. Tóth Sándor képzőművész
életét, munkásságát bemutató előadás
szervezése, a 800 éves Révfülöp települési
ünnepségsorozat megszervezésében való
aktív részvétel, a honismereti séta, és kiad-
ványbörze megrendezése, a Villa Filip köz-
löny kiadása. Idén, várhatóan júliusban
kerülne sor a 100 éve született Fonay Tibor
iskolaigazgató, közíró életét és munkássá-
gát bemutató emlékkönyv kiadvány-bemu-
tatójának megszervezésére, a Honismereti
Gyűjteményben kamara emlékkiállítás
megrendezésére. 

A jelenlévők tájékoztatást kaptak a
remélhetőleg hamarosan megjelenő Rév-
fülöpi képeslap album kiadásáról, majd a
célkitűzések elfogadása és a közgyűlés
bezárása után kötetlen, pogácsa bor mel-
letti beszélgetés közben idézték fel a rég-
és közelmúlt történéseit.               

-miklós-
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Megújult a Honismereti Egyesület

Jari Vilén finn nagykövet az immár hagyo-
mányokhoz híven a Kalevala napján, (feb-
ruár 28-án) vendégül látta a budapesti
nagykövetségen a magyar-finn baráti kö-
rök vezetőit.

A nagykövet úr nagyon szívélyes, közvet-
len stílusban köszöntötte a megjelenteket.
Ismertette a nagykövetség aktuális felada-
tait: - a finn és magyar kormánykapcsola-
tok elősegítése, - a magyar Európai Uniós
elnökség kapcsán hazánkba látogató
miniszterek fogadása, - Turku, mint Euró-
pa kulturális fővárosának népszerűsítése, -
különböző pályázatok kiírása, gyermekek-
nek, iskoláknak Finnország népszerűsítése
érdekében, - testvérvárosi kapcsolatok
segítése.

Bemutatta a magyarországi tiszteletbeli
konzulokat, akik Pécsett, Komáromban,
Debrecenben, Szegeden, Miskolcon mű-
ködnek, és köztiszteletben álló, magyar,
gazdasági vagy tudományos szakemberek.
Az öt konzul mellett most kezdte meg mű-
ködését az újonnan kinevezett veszprémi
konzul is.

A konzulok beszámoltak tevékenységük-
ről, programjaikról, melyből kiderült, hogy
vannak hazánkban jelentős kulturális és

gazdasági kapcsolatok, mint például a ko-
máromi Nokia.

A program további részében megismer-
kedhettünk a Finnagora és a Finpro prog-
ramtervével.

Az előbbi a kulturális, az utóbbi a gazda-
sági kapcsolatokat elősegítő szervezet,
amely a nagykövetség mellett működik.

A nagykövet úr rezidenciáján meghall-
gathattuk Pekka Hakamies professzor elő-
adását „Turku és a Kalevala” címen, finn
nyelven, tolmácsolással.

Az előadás megismertetett bennünket a
Kalevala történetével, a népi költemények
összegyűjtésével, a jellegzetes verseléssel, a
feldolgozott legendákkal.

A kulturális műsor második részében a
magyar zenészekből álló Revontulet együt-
tes finn népi zenét tartalmazó hangverse-
nyében gyönyörködhettünk.

A kellemes délutánt a nagykövet úr, egy
igazi finn ételeket, italokat felsorakoztató
állófogadása zárta.Reméljük, hogy a gaz-
dag magyar-finn kapcsolatokat a Révfülöp
és Sodankyla között kötendő testvérvárosi
megállapodás is gazdagítja, mindannyiónk
örömére.

Bogdán Katalin

Kalevala-nap a Finn Nagykövetségen

Fotó: Miklós

Fotó: Miklós

Óvodásainkkal nemcsak virág, hanem
zöldség palántákat is ültettünk. A lelkes
gyerekek nagy igyekezettel, szakszerűen
rakták el a paprika, paradicsom palán-
tákat, amit a szülőknek is köszönünk. 

A kicsik gondos gazdái a kertnek, na-
ponta öntözgetik figyelik munkájuk gyü-
mölcsét a kis zöld paradicsomokat, már
nagyon várják, hogy az igazi bio zöldségek-
ből lehessen enni. Vókóné Bognár Ibolya 

Kerti munkálatok

Fotó: Vókóné
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A IV. Szent Iván Éji szezonnyitó tűzijá-
ték a révfülöpi mólón június 25-én este 22
- 22.30 közötti időpontban kerül megren-
dezésre, a Magyar - Finn Baráti Társaság
szervezésében, a Révfülöpi Vállalkozók tá-
mogatásával. Mindenkit szeretettel váruk!

Szent Iván Éj

A révfülöpi Katolikus Templomban
június 11-én (szombaton), 19.30 órakor
Carlos Seyler egyszólamú G-dúr miséjét
hallhatják a Don Bosco Katolikus Iskola

Gyermek Musical Csoportjának előadásában.
Felcsendülnek emellett Eszterházy Pál
motettai, valamint a Kájoni Cantionale.
Orgonán kísér: Endrődi Miklós kántor

Gyermek Musical

Június 12. (vasárnap) 
Találkozás 9 órakor a Tourinform Iroda

mögötti parkolóban. 
A 4 órásra tervezett túra hossza 6 km,

útvonala: Küszöb Orra - Ördög szikla -
Göde pont - Mákvirág pincészet.

Részvételi díj: 800 Ft/fő mely magába
foglalja a szakvezetés költségét, valamint 1
pohár kiváló helyi bor fogyasztását a pincé-
szetnél. 

Túravezető: Vókó László 
(06-30/491-0074, vokolaci@t-online.hu)
Jelentkezés határidő: 
június 11 (szombat) 18 óra 

*családi kedvezmény: 12 év alatti gyer-
mekeknek a túra térítésmentes. A prog-
ram 20 fő felnőtt részvétele esetén kerül
lebonyolításra. Vókó László

Pünkösdi kirándulás
a Fülöp-hegyen

Június 11 - június 23. Garajszki József képző- és iparművész
Június 25 - július 7. Borbély Lajos egyvonalas grafika
Július 9 - július 21. Kovács Imre László festő
Július 23 - augusztus 4. Fekete Emese festmény, rajz
Augusztus 6 - aug. 18. Stark Béla/Novák László vadászat/természetvédelem
Augusztus 21 - szept. 1. Ács Tas László festő

Tóparti Galéria kiállításai

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete
szeretettel meghívja Önt és kedves család-
ját  2011. június 11-én (szombaton) 18.00
órára a Tóparti Galériába Garajszki Jó-
zsef „Visszfény” című képzőművészeti
kiállításának megnyitójára. 

Köszöntőt mond:
Miklós Tamás polgármester

A kiállítást megnyitja:
dr. Feledy Balázs művészeti író

Közreműködik a Dabas-Sári „Rozma-
ring” hagyományőrző asszonykórus.

A kiállítás megtekinthető 2011. június
11-23-ig, hétfő kivételével naponta 16.00-
22.00 óráig.  Joanne Gouze lengyel művé-
szettörténész szerint „a művészek soha-
sem elégedtek meg azzal, amit elértek, ami
kész; az elért tökéletességet sohasem tar-
tották a végső tökéletességnek. Stílusról
stílusra, módszerről módszerre, szemlélet-
ről szemléletre haladva egyre újabb és
újabb szépségeket fedeztek fel, egyre
újabb érzelmeket tártak fel előttünk.”

„…Garajszki József sokoldalú alkotó.
Nem sorolható be izmusok és stílusok vo-
nulataiba. Sokrétű művészi megnyilvánu-
lását az alkotói folyamat tökéletes boldog-
sága hatja át. Ez sugárzik műveiből. Keresi
és megtalálja az anyagtól szinte függetle-
nül azt, amellyel legtöbbet adhat magának
és a nézőknek. Hihetetlenül gazdag életút-
ja ellenére szerényen él Dabason, ahol szü-
letett.”        P.Zs.

Meghívó

Könyvtár nyitva tartása:
hétfõ: 12-18 óráig

kedd-péntek: 10-18 óráig
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A Balaton-felvidék meghódításának újabb
állomására gyönyörű kiránduló időben
33 lelkes túrázó vállalkozott.

A régió sokunk által ismert tömegköz-
lekedésnek „köszönhetően” gépkocsik-
kal érkeztünk Badacsonytomaj városának
határába. Kellemes meglepetésként túra-
vezető egyesületi tagunk Simon György
meghívta kollégáját Vollmuth Péter urat
Badacsonytördemic polgármesterét ki-
rándulásunkra. 

Vollmuth úr igazi lokálpatriótaként e
gyönyörű hegy múltjának, jelenének is-
merője, az itteni történések megélője, s
nem utolsó sorban szervezője maradandó
élményt nyújtott számunkra. 

Sokat tudtunk meg a Badacsonyba is
beleharapó bányászat történelméről, az
ötvenes években ehhez kapcsolódó politi-
kai áldozatok itteni szenvedéséről. 

A Badacsony hegye igazi túraútvonal!

Mire azt gondolnád már nincs feljebb,
hisz ereszkedünk, ismét egy kis kaptató
következik. Mindezen „megpróbáltatáso-
kat” kiválóan bírta – az évek alatt lassacs-
kán már közösséget alkotó, egyre gyara-
podó- csapat. A hegymászásért kárpótlás
volt bőven! A Ranolder kereszt és az
onnan nyíló panoráma feledhetetlen
élmény, még a  Balatonon oly ritka nagy-
kócsag költőtelepre is ráláttunk!

Nem hiányzott a túráinkra jellemző vi-
dám, önfeledt, ám szemlélődő, varázslatos
hangulat sem. A katarzist betetőzte a II.
János Pál pápa emlékhely megtekintése.

Mint minden „Gázlós” kiránduláson,
most is az elhangzott ismeretek elmélyí-
tését szolgáló tudáspróbával zárult prog-
ramunk. A környék természeti értékeivel
foglalkozó könyveket, térképet a legjob-
ban teljesítőknek az SF. Alapítvány támo-
gatásával adhattuk át. Vókó László

Irány a Badacsony!

Vidám gyermeknap volt az óvodában má-
jus 25-én szerdán. A község játszóterein,
strandján lévő új játékokat kipróbálták
óvodásaink, a focipályán vidám sport ve-
télkedő, és körjátékozás zajlott.

Sík Dóra cselló művésznőnek köszön-
jük az előadást, valamint a hangszerekkel
/gitár, hegedű/ való ismerkedés lehető-
ségét, nagy élmény volt a gyerekeknek,
hogy kipróbálhatták a hangszereket.  Em-
lékbe kis ajándékot is vihettek haza óvo-
dásaink, köszönjük a szülőknek a finom-
ságokat. Vókóné Bognár Ibolya 

„Ez a nap más mint
a többi”

Fotó: Vókóné

Fotó: Vókó


