
Október 20-án került sor Puskásné Tófeji
Valéria „Gondolattánc” című novelláskö-
tetének bemutatójára a Tóparti Galériá-
ban, melyen közreműködött Némethné
Kovács Magda dalszerző-énekes. 

A már 15 könyvet megjelentető író, köl-
tő ebben a kötetben egy egész fejezetet szánt
a Balatonnál játszódó történeteinek, töb-
bek között megosztotta az olvasókkal az
idei évben, a III. Vincellér Napokon szer-
zett élményeit, tapasztalatait, valamint a
Révfülöp 800 éves évfordulójára írt versét is.

Így ír könyvének előszavában:
„Amikor rám könyököl az éjszaka, újra

otthon járok, Tófejen, régvolt házunkban.
Lelkemben kivirágzik minden, ami akkor
életünk bimbójaként volt velem. Örömfor-
rásként kísértenek ma az apró élmények,
melyek az életünket jelentették. Még a
borzalmak is megszépültek azóta. Pedig ha
rágondolok háborús emlékeimre, csattanó
villámként cikáznak át a szívemen. Ha a

szülőfalum fölé boruló kék ég végtelenjére
gondolok, vagy a falombok csöndjére és
látom templomunk őrző tornyait, becéz a
feltámadó enyhe szellő, szívembe markol,
hogy az volt maga a csoda. Elönt a békesség-
vágy és megszólalnak bennem a harangok. 

Olyan szerencsés vagyok, hogy elköte-
lezhettem magam a szép magyar szó jegye-
seként, így álmaimat, szépvolt gyermekko-
ri csodáimat időállónak hitt, vélt anyagba
önthettem!               Folytatás a 6. oldalon...

Nemzeti ünnepünk, az 1956-os forradalom
ünnepe alkalmából a fővárosban október
19-én a Stefánia-palotában rendezett
ünnepségen adta át dr. Simicskó István, a
Honvédelmi Minisztérium parlamenti
államtitkára a Maléter Pál Emlékérem
kitüntetést többek között a révfülöpiek
által ismert, részben Révfülöpön élő
Cserhalmi Pál ny. rendőrezredesnek. Az
ünnepségen jelen volt Gyenes Judit,
Maléter Pál özvegye is.

Vitéz Cserhalmi Pálnak a kitüntetést az
1956-os Forradalom és Szabadságharc esz-
méjének ápolásában, és a honvédelem
ügye érdekében végzett kiemelkedő tevé-
kenysége elismeréseképp adományozta a
Magyar Köztársaság honvédelmi miniszte-
re, Hende Csaba. Gratulálunk! -m-
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A tavaszi Császtai strand fejlesztése kété-
lű fegyver volt, mert vendégkörének örö-
mét sajnos kompenzálta a „Szigetiek”
azon érzése, hogy Őket elhanyagoltuk,
holott ott is rengeteg dolog vár felújításra.
Be kell látnunk, a kritikák zöme jogos volt
és ezeket a tavasszal épített 150 méter
hosszú via color járda sem feledtette.

Most viszont jó hírrel szolgálhatunk.
Önkormányzatunk elkezdte a problémás
területek kiegyenlítését jó minőségű talaj-
jal, melyet egyúttal füvesítünk is. De mit
sem ér a gyep, ha megint ki fog égni az
öntözés hiánya miatt. A vezetékes víz hasz-
nálata megfizethetetlen, a Balatonból
pedig „nem illik” öntözni.

Elhatároztuk, hogy itt is a Császtai stran-
don jól bevált ásott kútra alapozott öntöző
rendszert alakítjuk ki.  A kölcsönző mögött
lévő régóta nem használt kutat felújítottuk,
és örömmel tapasztaltuk, hogy tiszta, bő
vízhozama elegendő lesz a rendszer üze-
meltetéséhez. 

Folytatás a 2. oldalon...

A hagyományok szerint a temetőben és a
Tóparti Galériában megtartott ünnepsé-
gekkel emlékezett Révfülöp október 23-án,
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
hőseire, eseményeire.

Zsitnyányi István, a Révfülöpi Fürdő-
egyesület elnöke középiskolásként szemé-
lyesen élte át az eseményeket, Polgár
Bence sírja mellett felelevenítette azt a
hangulatot, amely magával ragadta őt és
társait. Visszaemlékezésében végigvezette
hallgatóit a forradalom napjaiban megta-
pasztalt eufóriától kezdve, a megtorlás két-
ségbeesésén, a több évtizednyi hallgatáson,
a rendszerváltás adta reményeken keresz-
tül a máig vezető 55 éves úton.

Polgár Bence és Tabódy István sírjánál az
önkormányzat, az egyesületek, a civil szer-
vezetek képviselői, a polgárok koszorúzás-
sal, virágokkal rótták le kegyeletüket. Az
ünnepség a Tóparti Galériában Eitner
József önkormányzati képviselő beszédé-
vel folytatódott, aki úgy vélte: a húsz évvel
ezelőtti rendszerváltáskor átértékeltük és
szabadon, őszinte hitvallással tisztáztuk

történelmi sorsfordulóinkat. Október 23-a
nemzeti ünnepünk lett, belső igazságérze-
tünk és a társadalmi közmegegyezésünk
eredményeként. Huszonkét éve, hogy több
tízezer honfitársunk gyásza és fájó emlékei
nyilvánosan kitörhettek szívük mélyéről,
hogy napjainkban már méltó helyet foglal-
janak el történelmünk e dicső, s egyben
nagyon szomorú időszakában.

Hál istennek ma már olyan történelmi
időben élünk, - folytatta Eitner József -
amikor szabad és kell őszintén beszélnünk,
mikor már nem lehetnek tabuk, megvall-
hatjuk és őszintén elemezhetjük múltunk
eseményeit.

’56 elemi erejű lázadása egy jobb élet
reményében tört ki, ’56 - a nemzet szabad-
ságról szóló közös nagy álma és ezt az
álmot a fiatalok álmodták a legszebben,
pedig nem akartak hősök lenni, csak szaba-
don szerettek volna élni! 

Tudjuk-e értékelni és megbecsülni 55 év
elteltével a szabadságot? 

Folytatás a 6. oldalon...

1956 forradalmára emlékezett Révfülöp

A Szigeti sem lesz
mostohagyerek!

Könyvbemutató a Tóparti Galériában

Fotó: Internet

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Miklós

Gratulálunk!
Maléter Pál Emlékérem kitüntetésben

részesült Cserhalmi Pál
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A Révfülöpi Fürdőegyesület településünk
800 éves jubileumi évfordulója alkalmából
a település nevére és az ősi balatoni foglal-
kozásra utaló, helyi művész által készített
2,4 méter magas RÉVÉSZ szobor elkészí-
tését és köztéri elhelyezését kezdeményezi. 

Erre irányuló pályázatát Révfülöp
Nagyközség Képviselő-testülete egyhangú-
lag támogatta. Kérjük, hogy felajánlással
támogassák kezdeményezésünket! Az erre
a célra felajánlott összeget a Kinizsi Bank
Révfülöpi Fiókjában lehet befizetni/utalni
a Révfülöpi Fürdőegyesület 73200134-
10000489 számú számlájára, a „SZO-
BOR” megjegyzés feltüntetésével. Bővebb
információ kérhető: Zsitnyányi István,
telefon: 0036 30 360 7520 

Révfülöpi Fürdőegyesület

Felhívás

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Révfülöp Nagyköz-
ség Önkormányzat tulajdonában lévő
Révfülöp Nagyközség közigazgatási terü-
letén kiépült kábeltelevíziós rendszert
értékesítésre meghirdeti.

A pályázat beadásának határideje: 2011.
november 9-ig postai úton beérkezően,
zárt borítékban, melyen fel kell tüntetni
„Pályázat”.

A részletes pályázati kiírás átvehető és
érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal
műszaki főtanácsosánál (Révfülöp Villa
Filip tér 8.) a 87/563-335-ös telefonszámon
lehet.

Pályázati felhívás

Amennyiben úgy érzi, közérdeklődésre
számot tartó mondanivalója, javaslata, kér-
dése van írja meg és küldje el nekünk (kizá-
rólag géppel készült írásokat veszünk át).

Bárkitől elfogadunk közlésre alkalmas
cikket, abban az esetben is, ha mondandó-
jával nem mindenben értünk egyet. Helyi
közéleti fórumot kívánunk ily módon biz-
tosítani a különböző véleményeknek.

A beküldött írásokon tartalmilag nem
változtatunk, viszont a nyelvi, helyesírási
hibákat kijavítjuk. Nem közlünk rasszista,
kirekesztő, gyűlöletkeltésre alkalmas, a jó
ízlést és az alapvető emberi jogokat sértő,
vagy trágár írásokat. Kéziratot nem
őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Tisztelt olvasó!

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Nemzeti Erőforrás
Minisztériummal együttműködve kiírja
2012. évre a Bursa Hungarica Önkor-
mányzati Felsőoktatási Ösztöndíjpályáza-
tot a településen lakóhellyel rendelkező,
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló
fiatalok felsőoktatásban való részvételé-
nek támogatására. 

Az ösztöndíj időtartama: „A” típusú
pályázat – 10 hónap – a jelenlegi felsőokta-
tási hallgatók részére, „B” típusú pályázat
– 3 x 10 hónap – a felsőoktatási tanulmá-
nyokat 2012/2013 tanévben kezdeni kívá-
nók részére.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál
( 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.)  írásban,
a pályázó által aláírva, egy példányban kell
benyújtani.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2011. november 14.

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos
részletes pályázati kiírás beszerezhető,
további feltételekről tájékoztatás kérhető,
illetve a szükséges pályázati űrlap átvehető
munkaidőben a Polgármesteri Hivatal
Jegyzőjénél.

Információ szerezhető az Interneten a :
www.wekerle.gov.hu (Bursa Hungarica)
cím alatt.

Hirdedtmény

Bursa Hungarica

Tisztelt lakosság!
A településen nagyszámban megjelenő

rókák befogására Önkormányzatunk róka-
csapdákat vásárolt. Igény esetén a róka-
csapdákat a lakosság rendelkezésére
bocsátjuk 1-1 hét időtartamra, a jelentke-
zés sorrendjében.

Az igényeket Kondor Géza település-
gazdálkodási csoportvezetőnél kérjük je-
lezni. Tel.:06/20/9625582

Felhívás

Rókacsapdák

Révfülöpi Képek
Révfülöp és környéke polgárainak és

üdülõtulajdonosainak lapja

Felelõs kiadó: Révfülöp Nagyközség 
Önkormányzatának megbízásából Kalmár György; 

Szerkeszti:
a Szerkesztõbizottság (Bogdán Katalin, Dianovics

Béla, Domonkos Aladárné, Kondorné Pintér
Zsuzsanna, Kovács Péter, Miklós Tamás, Rádóczy
Kálmánné, Slemmer József, Szegi János, Török

Péter, Varga Márta, Vókó László, Zsitnyányi István) 
Felelõs szerkesztõ: 

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

Szerkesztõség: 8253 Révfülöp, Halász u. 6. 
Telefon: 87/563-080;  

E-mail: revfulopikepek@revfulop.hu 
Internet: www.revfulop.hu 

Készült a Kölcsey Nyomdában 700 példányban 
Tördelõszereksztõ: Péczer Márk

(Ingyenes kiadvány) Lapzárta: november 25. 
Szerk. biz. ülés 2011. november 28. 17 óra;

Megjelenik havonta.

Az már csak az adható plusz volt, hogy a
több mint egy évtizede telepített műanyag
csőrendszert annak csatlakozó egységeivel
együtt kis ráfordítással használhatóvá tud-
tuk tenni. Tehát a zöld gyep kérdése remél-
hetőleg megoldódott.

Rendszeres panaszra adott okot a
zuhanyzók, ivó kút lefolyórendszerének
sűrű eldugulása. 

Ennek oka az elöregedett, gyökerekkel
benőtt csatornarendszer. Mire ezen soro-
kat olvassák,  a teljes kb. 210 m hosszú
gerincvezetéket és annak leágazásait kicse-
réltük korszerű, megfelelő lejtésű PVC
vezetékre. És ha már úgyis ásni kellett, a
régi vezetéket mintegy 40 méterrel meg-
hosszabbítottuk, így lehetőségünk lett a
déli szakaszon is a sokak által áhított
zuhanyzó kialakítására.

A régi öltözők teljes külső-belső felújítá-
sa is elkezdődött. Az évek óta nem hasz-
nált 1 m2-nél is kisebb kabinokat egybe
nyitjuk, és pelenkázó helység kerül kialakí-
tásra. Az öltözők is esztétikus kerámia bur-
kolatot kapnak. A külső töredezett beton
járdát az épülethez illő térkőre cseréljük. 

Strand felújításunk talán nem tűnik lát-
ványosnak, de elsődleges célunk a régi
értékek megőrzése mellet a komfort érzet
javítása, a működés biztonságának fokozá-
sa a rendelkezésre álló szerény források
takarékos felhasználásával, az Önök javas-
latainak maximális figyelembevételével.
Tudjuk, hogy tökéletes még így sem lesz,
de ígérjük, hogy ahogy a „takarónk enge-
di”, folytatni fogjuk évről évre.

Kondor Géza

Fotó: Kondor

A Szigeti sem lesz
mostoha gyerek!

Fotó: Kondor

A Révfülöpi Képekben elhelyezhetik
hirdetéseiket az Önök által meghatáro-
zott formában és méretben. A teljes
(A4) oldalnyi belső (egy vagy kétszínes)
reklámfelület ára bruttó 30 000 Ft/meg-
jelenés, a méret csökkenésével arányo-
san csökken a fizetendő díj mértéke is.
Apróhirdetést 20 szóig teszünk közzé
1000 forintos áron.

Folytatás az 1. oldalról...
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A jövő év tavaszától megkezdi működését a
Révfülöpi Integrált Közösségi Szolgáltató Tér.

Lapunk hasábjain többször olvashattak a
fura nevű IKSZT-vel, azaz Integrált Kö-
zösségi Szolgáltató Térrel kapcsolatos hír-
adásokat. Ha a Káli úton elsétálnak a régi
ÉDÁSZ-épület előtt, láthatják, hogy az épü-
let alsó szintjének felújítása a végéhez kö-
zeledik, az épület és környezete megszépül. 

Ez azt jelenti, hogy a közeljövőben meg-
kezdheti működését az épület földszintjén
településünk új közösségi színtere. Miért
nem kultúrházat írok? Azért mert a kor
követelményeihez – és a pályázati lehető-
séghez – alkalmazkodva közösségi tevé-
kenységek speciális helyszíne kerül itt
kialakításra. Klasszikus értelemben vett
kultúrházunk a Fürdőegyesület által 1928-
ban épített volt, és egy idő óta nincs. És
most sem lesz abban az értelemben. Akkor
mi is lesz? Lássuk!

A Révfülöpi IKSZT színterei

A felújításra került épületben kialakításra
került: - Multifunkcionális könyvtár, - Civil
szervezetek irodája, - Egészségfejlesztő köz-
pont, - Ifjúsági Klub, - e Magyarország pont,
- MNVH ügyfélszolgálati pont, - Lakossági,
vállalkozói információs pont, - Közigazga-
tási végpont, - Üzlethelyiségek

Természetesen ezen kívül még mozgás-
korlátozott által is használható WC-k, ke-
rékpár és babakocsi tároló, babapelenkázó,
szerszámtároló stb. is kialakításra került.
(Egyes színtereket pályázati támogatás fejé-
ben kötelező jelleggel, előírt minimális
területnagysággal kellett kialakítani.)

Az IKSZT, vagyis közösségi ház azonban

több egy egyszerű épületnél! Ezt már az
épület felújítására beadott pályázatnál is
láttuk, hiszen a többi nyertes 600 település-
hez hasonlóan vállalnunk kellett a:

- községfejlesztési feladatok generálását,
- civil szervezetek számára helyszín biz-

tosítását,
- egészségfejlesztési programok megva-

lósítását,
- elektronikus közigazgatási végpont

szolgáltatások biztosítását (közháló),
- ifjúsági közösségi programok szervezését, 
- fiatalok közösségi szerveződésének és

részvételének támogatását,
- helyi vállalkozók támogatása érdeké-

ben üzlethelyiségek kialakítását, stb.

Közösségi terek a megvalósítás útján

Rendezvények szervezéséhez, műsorok,
programok tartásához, civil szervezetek,
baráti körök összejöveteleihez helyszín
szükségeltetik. Ezt a közösségi találkozási
helyszínt, helyszíneket biztosítja többek
között az IKSZT. Ennek megvalósítására
nyújtott be önkormányzatunk 2009. októ-
ber 12-én pályázatot, ahol eredményesen
szerepelt és a közösségi színterek kialakítá-
sára, az épületrész felújítására berendezé-
sére és működtetésére 52.099.253 Ft támo-
gatást nyertünk.

Pályázatunk alapján a 491 m2 meglévő
épületrész felújítására és berendezésére
nyílt lehetőségünk. A támogatásból szigorú
elszámolás mellett:

- a külső és belső felújításra, átalakításra
és korszerűsítésre 42.525.927 Ft,

- a szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszkö-
zökre 2.798.602 Ft-ot,

- egyéb kiadásokra 5.438.943 Ft,
- a működtetésre az első évben 600.000

Ft-ot, a második évben 400.000 Ft, a har-
madik évben 335.781 Ft-ot számolhatunk el.

A Révfülöpi IKSZT engedélyezési és
kiviteli terveit Pupos Csaba építészmérnök
(PHP Bt.) készítette, a pályázatírást az
Aditus Zrt. (Veszprém), elsősorban Bara-
nyi Piros projektmenedzser, a közbeszerzé-
si eljárás lefolytatását Csiky Gábor közbe-
szerzési főtanácsadó és munkatársai (Csiky
és Társa KKt.) végezték. Az építési munká-
kat az SZL-Bau Kft. végezte, a kivitelezési
munkák műszaki ellenőre Molnár Tibor
mérnök, míg a pályázat megvalósítását,
pénzügyi elszámolását az Aditus Zrt. végzi.

Az IKSZT működéséről

A felújított épületrészbe költözik a
könyvtár, a könyvtárossal, valamint a ren-
dezvényszervező, akik a szintér működte-
tését koordinálják és biztosítják. Az intéz-
mény munkanapokon és részben szomba-
ton is használói rendelkezésére fog állni.
Ide kerül áthelyezésre az Óvoda utcai „bo-
dy” terem. A civil szervezetek összejövete-
leikhez, elnökségi, vezetőségi üléseikhez
megfelelő helyszínt találnak az épületben.
Talán itt lehetne a helyi közösségi rádió
központja is és sorolhatnám tovább…

De szerintem ne (csak) a polgármester
mondja meg, hogy mi legyen a helyi közös-
ségi épületben.

Mondja meg a helyi KÖZÖSSÉG!
MONDJÁK MEG ÖNÖK!
Tegyenek Önök javaslatot! 
Csodát csupán a hitnek fája hajt – mond-

ta egykor a jeles ír, költő Goethe. Személy
szerint hiszek a közösség erejében és kez-
deményezőképességében, még ha ez ma
felér egy csodával. Közösen kell hinnünk
abban, hogy közösséget építünk, hogy cél-
jaink teljesülnek, és életünk jobbá is válik.
Ehhez az újonnan felújított közösségi szin-
tér biztosít(hat) lehetőséget. Éljünk vele!

Miklós Tamás polgármester

Révfülöp szolgálatában
„Kis lépés a nagyközségnek, de hatalmas ugrás a helyi kisközösségnek!”

Mi az Ön véleménye?

Mit szeretne csinálni a helyi közössé-
gi épületben, milyen programokon, ren-
dezvényeken szeretne ott részt venni?

Keres-e helyszínt közösségi tevékeny-
ségéhez? 

Megosztaná-e ismereteit, hobbiját
másokkal?

Várjuk javaslatát, véleményét, jelent-
kezését a Révfülöpi Integrált Közösségi
Tér működtetésével kapcsolatban!

Cím: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.
E-mai.: hivatal@revfulop.hu
Jelige: IKSZT 
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Puskás Istvánné Editkét
október 5-én a Pedagógu-
sok Világnapja alkalmából
bensőséges ünnepség kere-
tében köszöntötték nyug-
díjas kollégái, az iskola ne-
velőtestülete.

Először a tanítványok
nevében az iskola tanulói
szóltak az ünnepelthez,
verssel, dallal, muzsikával.
Németh László Igazgató
úr, szokásához híven, köz-
vetlen hangú beszédében elismeréssel,
megbecsüléssel beszélt Editke pedagógusi
tevékenységéről. Személyes első találkozá-
sukat is felidézte,  és megfogalmazta a pá-
lyakezdő nevelő akkor ki nem mondott kö-
szönetét nyugdíjas kollégánknak. Tolmá-
csolta a Nyugat-magyarországi Egyetem
főigazgatójának levelét, amely az intézmény

üdvözletét fejezte ki öt-
ven éve tanítóvá lett di-
ákjának. Miklós Tamás
polgármester úr az Ön-
kormányzat nevében
köszöntötte Puskás
Istvánnét. Végezetül -
immár hagyományosan
-, a jelelevő pedagógu-
sok közösen énekeltek
Editkének. A délután
egy kis uzsonnával és jó
hangulatú beszélgetés-

sel folytatódott. Szívből gratulálunk
Editkének, kívánjuk, hogy családja köré-
ben érjen meg még sok évet, és készülőd-
jön a vasdiploma átvételére. Pázmány
Péter gondolatával köszöntjük e helyről is: 

„Nemes szép élethez nem kellenek nagy
cselekedetek, Csupán tiszta szív és sok, sok
szeretet.” Iván Katalin

„… aki jóságot vet, szeretetet arat.”

Révfülöp újabb aranydiplomás pedagógusa
Állatok Világnapja

Október 4-én „állati” jó programokon
vehettek részt a gyerekek az óvodában. Egy
élménydús napot szerveztünk az Állatok
Világnapja alkalmából, a programot álla-
tokról szóló mesével, verssel, énekkel és
játékkal fűszereztük. Nem csak a gyerkő-
cöknek, de nekünk, pedagókusoknak is egy
kellemes emlék ez a nap, mai napig is sokat
nevetünk azon, hogy hogyan utánozták az
állatok hangját és mozgását. Természetesen
a sok móka és kacagás mellett az állatok
védelmére is felhívtuk a figyelmet.

Itt van az ősz itt van újra...
Itt van a szüret ideje is, ennek alkalmá-

ból a révfülöpi Pince Múzeumban jártunk,
ahol megtekintettük a régen és ma haszná-
latos szüreti eszközöket. Természetesen a
vidám énekek sem maradhatottak ki a
programunkból. Biztosak vagyunk benne,
hogy emlékezetes nap volt ez is az ovisok
számára.

Halloween
Megismertettük gyermekeinkkel a

boszorkányokról, szellemekről elhíresült
ünnepet, melynek jelképe mára a töklám-
pás lett. Az ovisok is elkészítették a saját
kis töklámpásaikat, amelyeket az érdeklő-
dök az óvoda teraszán tekinthetnek meg.

Vókóné Bognár Ibolya

Fotó: Varga

Óvodai események

Tűzijátékkal, természetesen…
Példátlan összefogásnak lehettünk tanúi
Révfülöpön ez év június 25-én. Az idei IV.
Szent Iván éji tűzijáték megrendezése
nagy veszélyben volt sokáig. 

Bizonyára kevesen tudják, hogy egyesü-
letünk kizárólag tagdíjakból, támogatóink
adományaiból, valamint tagjaink, illetve
szimpatizánsaink által felajánlott 1 %-
okból tartja fenn magát. Megalakulásunk
második évében, Simonné Lakosi Erzsébet
ötletére, aki azóta sajnos már nem lehet
közöttünk, határozott úgy tagságunk, hogy
hagyományteremtő szándékkal élére áll
annak a kezdeményezésnek, miszerint kös-
sük össze finn barátaink talán legnagyobb
ünnepét a révfülöpi balatoni szezonnyitó-
val. Abban az időben ez kedvező fogadta-
tásra talált önkormányzati berkekben is,
így minden évben megrendezhettük ezt az
ünnepet, többek között a Révfülöpi
Polgármesteri Hivatal jelentős anyagi
segítségével. Sajnos ez a segítség 2011-re
teljesen elapadt. 

Néhány lelkes társunk azonban elhatá-
rozta, hogy megpróbálja összegyűjteni a
szükséges pénzt a révfülöpi vállalkozóktól,
polgároktól, egyesületektől. Az egyesüle-
tünk tagsága a legnagyobb mértékben
támogatta a kezdeményezést és lehetősé-
geink szerint anyagilag is segítettük a pro-
jekt létrejöttét.

És láss csodát, a szkeptikusoknak nem
lett igazuk! Révfülöpön igenis van összefo-
gás a vállalkozók és az emberek között, ha
mindenki érzi, hogy jó ügyről van szó! Az
első érdeklődések, körtelefonok után
elkezdett csörgedezni a pénz és lassan
megvalósulni látszott a terv. 

Negyedik alkalommal rendezhettük meg
a Szent Iván éji tűzijátékot és remélhetőleg

nem utoljára. Mi valóban komolyan gon-
doltuk a hagyományteremtést, hiszen min-
dennek jó, ha van egy kerete, kezdete, tar-
talma és befejezése is. Miért lenne a
Balatoni Nyár más ?

Kedves Támogatóink! Nagyon köszön-
jük adományaikat, amely nélkül ez a ren-
dezvény nem jöhetett volna létre és nagyon
sokan / szándékosan nem írok számokat,
mert aki ott volt pontosan tudja /, nem gyö-
nyörködhettünk volna a balatoni éjszaká-
ban, a víz felett felvillanó tűzgolyók játéká-
ban.

Remélem, hogy nagyon jó és eredmé-
nyes szezont zártak, ami lehetővé teszi ren-
dezvényünk szponzorálását, hogy a jövő
évben is egy legalább olyan gyönyörű és
akkora tömeget megmozgató tűzijátékot
rendezhessünk. 

Révfülöpi Szezonnyitó címmel, mint az
idei volt, mert ez nem jöhet létre 2012-ben
sem, összefogás és az Önök támogatása
nélkül! 

Köszönet érte! Posch Melinda
Magyar-Finn Baráti Társaság elnöke

Támogatók:
Attacca Delux Music Club; Balaton-fel-

vidéki Kincsesház; Butik Kerényi György;
Centrál Tours; Csécs és Társa Kft.;
Csépcső Szolgáltató; Éden Kert Bertalan
László; Hamburger Büfé; Hullám Hostel;
Horgász Egyesület Révfülöp; Magyar –
Finn Baráti Társaság Révfülöp; Miklós
Tamás; Móló Cukrászda, Mészáros Zoltán;
Nádas Borozó; Pálffy Géza; RÉV Büfé;
RÉV Gast Kft.; RVSE; Simon Cook  Kft.
Simon László; Szabó István; Szalai Árpád;
Szigetvári György; Szőke Iparcikk Bolt;
Szőke Gábor; Tátrai Csaba; Tóth
Vendéglő

Hogyan indult az idei szezon?

Fotó: Vókóné

Fotó: Vókóné

Fotó: Vókóné



RÉVFÜLÖPI KÉPEK XXI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2011. NOVEMBER

5

„Virtuális” honismereti séta Révfülöp múltjában
Sajátos kirándulásra vállalkoztak az októ-
ber 28-án, pénteken este a Révfülöpi
Honismereti Egyesület programjára érke-
zettek. Az egészséges testmozgás csak a
helyi Tóparti Galériáig tartott, mert az oda
betérők az egyesület által szervezett VII.
Révfülöpi „Virtuális” Honismereti Séta
rendezvényen ülve „sétáltak”. Mégpedig a
múltban! 

De „menjünk” sorjában.
A szép számmal összegyűlt révfülöpieket

elsőként Dr. Tölgyesi József, a Veszprém
Megyei Honismereti Egyesület elnökségi
tagja köszöntötte és adta át a Nagykőrösön
2011. június 4-én megrendezett XXXIX.
Országos Honismereti Akadémián Hon-
ismereti Emléklap kitüntetésben részesült
Müller Mártonnak a díszes oklevelet, illet-
ve ismertette a kitüntetés laudációját. 

A jelenlévők egy(-két) pohár borral koc-
cintottak az ünnepelt egészségére, majd
következett a „séta”. (Ehhez persze tudni
illik, hogy az előző években a Honismereti
Egyesület és az Őszirózsa Nyugdíjasklub
már 6 alkalommal tényleges sétát szerve-
zett, amelynek most sajátos feldolgozására
került sor.)

Az egyesület elnöke Miklós Tamás infor-
mációs „túravezetésével” régi és ritka
fotók segítségével kalandoztak időben és
térben Révfülöp táji és településképi rég-
múltjában. A 800 év jegyében mintegy 80
fotó bemutatása mellett 1882-ben írt leírás,
fürdőlevél sorai idézték fel a régi balatoni
nyarak színes hangulatát. (Ezt is olvashat-
ják az érdeklődők a Villa Filip honismereti
közlöny december közepén megjelenő új
lapszámában.)

A résztvevők köréből többen – köztük
Cseke Zsolt és Kellermayer Sándor – ele-

venítették fel személyes emlékeiket a látot-
tak kapcsán, és nosztalgiáztak a résztvevők
a régi szép révfülöpi napokról és állapotok-
ról. A virtuális séta befejeztével még soká-
ig beszélgettek egymással a résztvevők és a
legtovább maradók vitéz Cserhalmi Pál
újborát is megkóstolhatták. 

Reméljük, sokaknak maradandó él-
ményt szereztek a szervezők a múlt emlé-
keinek felidézésével, amelynek többen
hangot is adtak, mármint a virtuális séta
jövőbeni továbbfolytatásának igényének
kifejezésével.                                    -miklós-
____________________________________

GRATULÁLUNK!
Honismereti Emléklap kitüntetésben

részesült Müller Márton

A Révfülöpi és a Veszprém Megyei
Honismereti Egyesület felterjesztése alap-
ján XXXIX. Országos Honismereti
Akadémia rendezvényén Honismereti
Emléklap kitüntetésben részesült többed-
magával Müller Márton, amelyet az orszá-
gos Honismereti Szövetség Nagykőrösön,
2011. június 4-én tartott rendezvényen
adtak át. A távollévőknek saját települése-
iken a megyei honismereti élet vezetői
adták át a köszönetet és az erkölcsi elisme-
rést tolmácsoló díszes oklevelet.
Révfülöpön 2011. október 28-án dr. Tölgyesi
József a következő laudáció felolvasása után
nyújtotta át a kitüntető díszoklevelet:

Müller Márton
Müller Márton 1955-ben született. Ál-

lamigazgatási Főiskolát végzett, majd köz-

igazgatási szakvizsgát tett. Évtizedek óta a
Révfülöpi Nagyközségi Közös Tanács mun-
katársa, majd a Polgármesteri Hivatal ve-
zető főtanácsosa.

A Benke László által alapított Révfülöpi
Honismereti Gyűjteménynek az 1990-es
években a Révfülöp Nagyközség tulajdo-
nába történt átadásának, felleltározásának
és elhelyezésének aktív segítője. Az elmúlt
évtizedekben a gyűjtemény gyarapodásá-
nak támogatója.

A Révfülöpi Honismereti Egyesület
1993-ban történt alapításának szervezője,
alapító tagja, kezdettől fogva titkára.

Személyéhez több honismereti cikk, ta-
nulmány kötődik helyi és szakmai lapok-
ban. Például a Révfülöpi Képek régebbi
lapszámaiban írt írásai, vagy a kővágóörsi
evangélikus gyülekezet történeti kronoló-
giája. A Fülöpi templomrom régészeti fel-
tárásáról a Villa Filip honismereti közlöny-
ben írt, az 1796-os révhajó tragikus elsüly-
lyedéséről a Pannon Tükör és a Honisme-
ret folyóiratokban jelent meg társszerző-
ként jegyzett dolgozata. A helyi képesla-
pok korai gyűjtőjeként, gyűjteményével és
munkájával hozzájárult a 2003-ban megje-
lent Révfülöp Anno Révfülöpi életképek
és fölvételek a 19-20. század fordulójáról c.
kötet megjelenéséhez, annak társszerzője. 

Aktívan részt vett a 2009-ben átadott Rév-
fülöpi Pincemúzeum létrehozásában. Nem-
csak munkaköréből fakadóan segítette elő
a pince felújítását, az ott elhelyezett szőlő-
művelési és borpinceeszközök összegyűjté-
sében, a kiállítás létrehozásában. Ezenkí-
vül a Pincemúzeum létrehozásához kap-
csolódó nyertes pályázat is Müller Márton
eredményes munkáját dicséri.

A helyi honismereti, hagyományápoló
tevékenységet a háttérből segítve eredmé-
nyesen végzi és tevékenyen hozzájárul
Révfülöp múltjának, történetének feltárá-
sához, hagyományaik ápolásához. 

Az országos Honismereti Szövetség Hon-
ismereti Emléklap kitüntetéssel Müller
Márton Révfülöp és környéke honismereti
értékeinek feltárásában, közzétételében
végzett sokrétű és eredményes munkáját
ismeri el. Bándi László elnök,

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Fel tudjuk-e vállalni mindazt a felelőssé-
get, ami a szabadságunkból adódó dönté-
sek lehetőségével jár? Úgy hiszem igen –
tette hozzá Eitner József – de éppen azért,
hogy ez mindig így maradhasson újra és
újra fel kell idézni november 4-e hőseit:
Nagy Imrét, a pesti srácokat, a decemberi
fegyvertelen sorfal asszonyait. Meg kell
emlékeznünk azokról – Fekete István sza-
vaival élve -, akik a vesztett csatákat köve-
tő csillagtalan éjszakák útját járták.

Nemcsak a holtak előtt kell fejet hajta-
nunk, nemcsak az élőknek kell köszönetet
mondanunk – ennél sokkal többel tarto-
zunk nekik és magunknak is: valóra kell
váltani ’56 álmait. Az ünnepségen verset
szavalt Horváth Viktória, Török Julianna,
a Révfülöpi Általános Iskola tanulója.
Kondorné Pintér Zsuzsanna és Kovács
Péter pedig eredeti képekből, filmfelvéte-
lekből összeállított látványos bejátszások-
kal gazdagították az estet. Ky

Sok mindent el kell még mondanom
abból a világból tapasztalataim, emlékeim
segítségével. 

Szép magyar nyelvünk dallama muzsikál
a lelkemben. A művészetnek ez az ága,
amelynek hálás szolgálója vagyok, a lelkem
kenyere. Ez a könyv a lelkemből ismét fel-
törő, hálaadó ima.”

A könyvbemutató zárásaként lehetőség
nyílt a könyv megvásárlására és dedikálta-
tására is.                                                P.Zs

Könyvbemutató1956 forradalmára emlékezett Révfülöp
Folytatás az 1. oldalról... Folytatás az 1. oldalról...

Fotó: Kovács

Fotó: Kovács
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A Hajózás napi rendezvény vendégei vol-
tak hajóépítőink Siófokon.

1846. szeptember 21-én (Gróf Széchenyi
István 55. születésnapján) futott kis az első
balatoni lapátkerekes gőzhajó a füredi ki-
kötőből. Kisfaludy nevét viselte. Sokáig a
Balaton egyetlen gőzhajója volt, amíg
1872-ben a Zala-Somogyi Gőzhajózási
Társaság egy Balaton nevű gőzhajót nem
bocsátott a vízre.

Az első gőzös vízre tételének emlékére
szeptember 21-e a magyar hajózás napja.

A Balatoni Hajózási Zrt. vezetése már
második alkalommal hívta meg szakkörö-
seinket a siófoki rendezvényre.

A szakkörös gyerekeken kívül (Janzsó
Patrik, Piros Sándor, Samu László, Sebő
Bálint, Szabó Dömötör, Szabó Renátó),
szülők is részt vettek a rendezvényen (Bors
Erika, Sárfy Eszter és Szabó Krisztián).

Természetesen hajókat is vittünk ma-
gunkal. A Szent Miklós hajó fedélzeti nagy-
termében  állítottuk ki a hajókat, sok ér-
deklődő nézte meg őket, „igazi hajósok” is!

A gyerekek ügyesen kalauzolták a ven-
dégeket, profi módon mutatták be hajói-
kat, meséltek az építés részleteiről.

Lehetőség volt sétahajózásra, nézelődés-
re, és az ugráló vár sem maradhatott ki ter-
mészetesen!

A hajós csapatok főzőversenyt rendez-
tek, Renátó édesapját felkérték az ételek
zsűrizésében való közreműködésre, ezáltal
nekünk módunk nyílt a legízletesebb étel-
ből ebédet választani! Ebéd után közösen
megtekintettük a kikötőben állomásozó
igazi Kelént, ahol a kapitány úr válaszolt a
gyerekek kérdéseire. Ezután mi is megúsz-
tattuk hajóinkat, szó szerint a nagy hajók
árnyékában is!

Kellemes, szép napunk volt, köszönjük a
Balatoni Hajózási Zrt. vezetésének, hogy
ismét meghívtak bennünket, külön köszön-
jük Széles János úrnak, a Tihany-Szántód
rév állomásfőnökének, hogy figyelmes,
segítőkész házigazdánk volt.

Az utazáshoz Kővágóörs Község Önkor-
mányzata adott segítséget, a kisbusz ren-
delkezésünkre bocsátásával. Köszönjük
Horváth Dezső polgármester úrnak!

Reméljük jövőre is megúsztathatjuk
hajóinkat Siófokon! Biczók József 

Nagy hajók 
„árnyékában”

Fotó: Biczók

Válasz

Tisztelt G.I.J.!
Az október havi „A gyerekeknek ez

fontos” c. írásában megszólítván, néhány
kiegészítéssel, ill. véleménnyel élnék az
újság hasábján.

Valószínű, Ön nem minden Villa Filip
napok alkalmából tartott rendezvényen
vett részt az elmúlt évek folyamán, mert a
Révfülöpi Általános Iskola tanulói közül
már több éve elismerésben részesülnek
azok a Révfülöp Nagyközség Önkor-
mányzata részéről, akik valamilyen orszá-
gos döntőben nagyon jó eredményt értek
el. Fontos, hogy az iskola által versenyez-
tetett tanulókról van szó, és hogy a ver-
senyeredmény országos döntőben szüles-
sen. A Villa Filip napi elismeréseket az
Önkormányzat adja, a leírt feltételekkel.
Ha személyesen jelen lett volna az Általá-
nos Iskola ballagással egybekötött évzáró
ünnepélyén, megtapasztalhatta volna,
hogy az iskola a Révfülöpi Általános
Iskoláért Alapítvány az Iskolaszékkel
karöltve nagyon sok értékes, örök emlék-
ként megmaradó díjakkal jutalmazta az
iskola azon tanulóit, akik az iskolát képvi-
selve az Ön által is említett versenyeken
és még sok-sok más versenyen eredmé-
nyesen szerepeltek. Bizonyára Ön előtt
sem ismeretlen, iskolánkban helyet
adunk jó szívvel és nagy örömünkre a
Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú
Művészetoktatási Intézménynek, képző-
művészeti oktatás céljából. Az Ön által
felsorolt művészeti díjak a jelzett iskola
pályázatainak eredményei. Büszkék

vagyunk tanítványaink művészeti ver-
senyeredményeire, azt mégsem vallhatjuk
a Révfülöpi Általános Iskola eredményé-
nek. Mi ismerjük: „más tollával ne ékes-
kedj!”

Másrészről a már hagyományosnak
tekinthető, egész éves munkánkat bemu-
tató „Révfülöpi Általános Iskola Év-
könyv” tartalmaz minden olyan ese-
ményt, versenyeredményt, amit diákjaink
az iskola versenyzőjeként, ill. az iskolával
együttműködő más iskolák versenyzője-
ként elértek. (Örömünkre szolgál, hogy
saját versenyeredményeink sora 5 oldal-
ban sem fért el.). Ebben részletesen szól-
tunk az Ön által említett képzőművészeti
versenyekről, szigorúan megjelölve, hogy
ezen eredményeket tanítványaink a
Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény diákjaiként
és az ő pedagógusaik felkészítő munkájá-
nak köszönhetően érték el. 

Tisztelt G.I.J.!
A kiadványt szívesen rendelkezésére

bocsátom, akár az újságban említett dol-
gokról eszmét is cserélhetünk. Ha szemé-
lye nem burkolózott volna e három betű
mögé, az újságot kihagyva tettem volna
ezt meg. Nem gondolom, hogy a
Révfülöpi Képek e célt szolgálnák, s ezért
az általam leírtakkal, a fent említettek
figyelembe vételével ezt az ügyet részem-
ről lezártnak tekintem.

Németh László
Révfülöpi Általános Iskola igazgatója

„Ha nem szóltál volna, bölcs maradtál volna….”

A halál mindig megrázó és fájdalmas,
különösen, ha egy volt tanítványt szólít el
közülünk. 

Négy évtized pedagógus pályán eltöl-
tött idő alatt több száz, talán több ezer
tanítvány sorsával, hétköznapjaival, örö-
meivel és bánatával találkozom nap mint
nap. Mindenki külön egyéniség, külön kis
érzelemvilág. Vannak, akikre évek múlva
is emlékszem, van aki a feledés homályá-
ba merül. 

Rád, Pisti mindig jó szívvel emlékezem,
mert nem egy voltál a sok közül, hanem
mert Te voltál a Szécsényi Pisti, akit nem
lehetett nem szeretni, akit tisztelni lehe-
tett és kellett. Keményen dacolva a sors
rád mért, szörnyű betegségével úgy éltél,
tanultál, mint osztálytársaid……sőt, sok-
kal komolyabban vetted a hétköznapok
akadályait, hiszen tudtad, neked nagyobb
erőfeszítés kell. Reggelente kollégáink-
kal már vártunk, és vártak osztálytársaid
is, hogy felvigyünk az osztályterembe.
Úgy vigyáztunk Rád, ahogy azt Te megér-
demelted, féltettünk, mert tudtuk, nagy
értéke vagy osztályodnak és az egész

iskolának. Szorgalmaddal, tudásoddal
felülmúltad sok társadat, mindig csodál-
tam mennyi lelkesedés és mennyi gyakor-
lás árán tanultál meg gyönyörűen zongo-
rázni.

Az általános iskola után kitartó szor-
galmad eredményeként nagyon szép
eredményekkel folytattad tanulmányai-
dat.

Van egy régi mondás, ami így szól:
„Úgy élj, hogy ahol vagy ne vegyenek
észre, de ha elmész, nagyon hiányozz.” A
mondás Rád nézve csak részben igaz.
Úgy éltél, hogy nem lehetett nem észre
venni, de most, hogy elmentél, nagyon
hiányzol.

Mint hívő ember hiszem, hogy csak a
tested ment el, a lelked örökké élni fog.
Ez adjon vigaszt nekünk, itt maradóknak,
akik szerettünk, tiszteltünk Téged.
Tudom, hogy keresztszüleid, akik min-
dent megtettek érted, mély fájdalomba
roskadtak, de adjon nekik vigasztalást,
hogy rajtuk múlik nagyon-nagyon sok
osztálytársad, tanárod emlékében örökké
élni fogsz.                    Eitner József

Egy kedves tanítvány emlékére
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A hagyományokhoz híven, mivel páratlan
számú év van /2011/, ebben az évben is meg-
látogattak bennünket finn barátaink. Nagy
izgalommal készültünk többek közt azért
is, mert Sodankylä város vezetőit is vártuk
szeptember elején. Szerettünk volna vá-
lasztékos és tartalmas, de egyben szóra-
koztató programot összeállítani, ami hosz-
szas szervezés és tervezés után sikerült is.

Az első magyarországi napon mindenki
fővárosunkkal, Budapesttel ismerkedett,
majd este érkezés a szálláshelyre, ahol egye-
sületünk tagjai várták a vendégeket finom
lecsós sertés tokánnyal, amit a már a televí-
zióból is jól ismert páros Eitner József és
Slemmer József prezentált a megjelenteknek.

Az időjárás talán túlságosan is kegyeibe
fogadott bennünket, mert ízelítőt kaphat-
tak vendégeink az igazi magyar nyárból
szeptember közepén. Nyugodtan beszélhe-
tünk az Ő esetükben forróságról, de mi is
megizzadtunk a kirándulások alkalmával,
pedig ezekből volt elég. Kárpótoltak vi-
szont az esték, amelyek kellemes langy-
melegek voltak, így a kinti programok nem
maradtak el. Második este például a par-
ton a Rév Büfében együtt énekeltek az
Őszirózsa nyugdíjas klub tagjai és finn
barátaink. Már ez is hagyomány, hiszen har-
madik alkalommal látott vendégül bennün-
ket Bogdán József és csapata. A felszolgá-
lást, valamint kirándulásainkhoz nélkülöz-
hetetlen ebéd csomagok készítését Simon
László vállalta magára. Köszönet érte neki
és nyugdíjas vendégeinknek is, akik nagyon
finom süteményekkel kedveskedtek!
Fontos érték, amikor két révfülöpi egyesület
közösen lát vendégül barátokat, ezek az
együttlétek erősítenek bennünket, hogy
kezdeményezésünkben nem vagyunk egyedül.

A következő nap nagy kirándulásra
indultak finn barátaink dr. Szabóné Barsi
Katalin vezetésével, aki jól szervezett túra
keretében bemutatta a távolabbi környék
nevezetességeit, így a tapolcai Tavasbar-
langot, a keszthelyi Festetics kastélyt, a
Sümegi várat, majd este a társaság közép-
kori vacsorán vett részt. Mondhatom ma-
radandó élményt nyújtó program volt, ezt
nem győzték hangsúlyozni.

Másnap pedig már a vígságé volt a fősze-
rep, hiszen indult a Badacsonyi Szüret.
Előtte még hajókázott egyet a csapat, majd
megcsodálta a vásári forgatagot, a szüreti
felvonulás tarka seregét és nagyon elcsigá-
zottan, de vidáman érkezett vissza Révfü-
löpre. A fittebbek még egy balatoni fürdést
is beiktattak a délutáni „pihenő” időbe.
Este pedig mi jöhetett más, mint a halva-
csora, amivel a Fürdő Egyesület szolgált.
Köszönet érte Zsitnyányi Istvánnak és segí-
tőinek! A hangulat a tetőfokára hágott a
gyönyörű Balaton parti nyári estében, úgy
hajnali egy óráig…

Másnap volt a nagy Nap, hiszen erre ér-
kezett a hivatalos delegáció, hogy aláírják a
testvér települési szerződést és így már hi-
vatalosan is megvan Révfülöp első testvér
települése: Sodankylä  

Az ünnepség után, amit sok vendég meg-
tisztelt jelenlétével, vendégeink rövid is-
mertetőt hallhattak Haffenscher Károlytól
az Evangélikus Oktatási Központ vezetőjé-
től az intézmény életéről, majd az evangé-
likus templomban Veress István lelkész be-
szélt a templom múltjáról és jövőjéről. Ezu-
tán felfrissülésként lesétáltunk a partra és
gyönyörködtünk a csodálatos tájban a szin-
tén nagyon szépen helyreállított jegypénz-
tár, mai nevén Tat Kávézó, teraszán kávéz-
gatva, beszélgetve. Kifejezett hőség volt ezen
a napon, ami nagyon szokatlan és néha kel-
lemetlen is volt már vendégeinknek. 

Nem úgy az esti borkóstolós, népi táncos
vacsora a Mákvirág Borházban! Jó hangu-
latban ismerkedtek Varga György vezeté-
sével a különféle borfajtákkal, megalapoz-
va ezzel az ízletes vacsorát. Valóban lesz
mit hazavinni ennyi élmény és látnivaló
után. A hivatalos delegáció kedden útra is
kelt, de mi az egyesületünk vendégeivel még
tettünk néhány túrát. Kedden például für-
dött  Hévízen a Tóban a csapat, Dankóné
Marika néni vezetésével, aki minden gyalo-
gos, buszos és  vonatos kirándulás fő szer-
vezője és lebonyolítója. Délután pedig a
Tóti hegyet céloztuk meg, na nem egészen
gyalog. Kalász Istvánné, Piri néni vendégei
voltunk egy lukulluszi eszem-iszomra, mert
ez nem is vacsora volt, hanem a vendég

várás magyarországi bemutatója. Minden
volt ott, ami szem-szájnak ingere, meg sem
próbálom felsorolni. Pálinkával kezdődött
és süteménnyel végződött, közte meg min-
den, ami belefér! Nagyon köszönjük! Mi is,
akik résztvevők voltunk, valódi vendégnek
éreztük magunkat! Maga a hely is csodála-
tos, ahol Piri néni most már inkább pihen,
mint gazdálkodik, de az ellátás az mindent
felülmúlt.

Az utolsó napon már „csak” autós kirán-
dulást szerveztünk és ez mindenkinek tet-
szett. Meglátogattuk az örvényesi malmot,
majd a Tihanyi félsziget szépségeiben gyö-
nyörködtünk. Ellátogattunk még Balaton-
füredre, a Tagore sétány és a Kerek temp-
lom érintésével szépen, lassan a hegyek-
völgyek között, Vászoly, Barnag érintésével
hazajöttünk, hogy legyen idő még egy utolsó
balatoni fürdőzésre, vásárlásra, pakolásra,
majd másnap reggel indultunk a repülőtérre.

Ám még előtte egy búcsú vacsora volt
Kővágóörsön, ahol a Veress család vendégei
voltunk. Mint ahogy lenni szokott ilyenkor
mondja el mindenki mi volt érdekes az el-
múlt hétben, mit is visznek haza a szívük-
ben. Mi is átadtuk ajándékainkat, néhány
emléktárgyat, amit nézegetve gyorsabban
múlik talán a hosszú lappföldi tél. Biztosí-
tottuk egymást, ha még lehetőség lesz rá és
egészségünk is lesz, meglátogatjuk egy-
mást, addig is itt az internet, azon lehet tar-
tani a kapcsolatot.

Megint eltelt egy hét közösen, sok él-
ménnyel, örömmel, barátkozással. Legkö-
zelebb Sodankylä-ben találkozunk, így kö-
szöntek el barátaink és ez így lesz remélem
még sokáig! Jövőre szintén mennek majd
révfülöpi polgárok a messzi Lappföldre,
ahol hasonló élményekben és szeretetben
lesz részük, mint amilyet mi adtunk vendé-
geinknek. Mindig mások jönnek és men-
nek és mindig mások lesznek azok, akik a
talajt előkészítik a következőknek és ez így
van jól. Ettől fejlődik, ettől gazdagodik ez a
barátság reményeim szerint nagyon sokáig!

Köszönet Mindenkinek aki tett és tesz
érte valamit!

Posch Melinda
M-F Baráti Társaság elnöke

Nyári melegben a lappföldi vendégek

2011 – 2012 őszi végeredmény
Hely       csapat M GY D V LG KG GK P
1. Révfülöp NSE 10 9 1 0 40 5 35 28
2. Balatonederics SC 10 7 1 2 26 13 13 22
3. Balatonszepezd SC 10 7 0 3 25 20 5 21
4. Egervölgye SE M.apáti 10 7 0 3 24 20 4 21
5. Balaton SE 10 6 1 3 20 17 3 19
6. Bakonyalja 4x4 SE 10 5 0 5 28 23 5 15
7. N.gulács-Kisapáti SE 10 3 2 5 14 18 -4 11
8. L.istvánd-Uzsa SE 10 3 0 7 16 23 -7 9
9. Dörögd-Halimba SE 10 2 1 7 18 26 -8 7
10. Káptalantóti LC 10 1 2 7 16 26 -10 5
11. Pécselyi SE 10 1 0 9 14 50 -36 3

Tartalék bajnokság
Hely     csapat M GY D V LG KG GK P
1. Balatonederics SC 10 10 0 0 41 10 31 30
2. Révfülöp NSE 10 9 0 1 90 8 82 27
3. Balaton SE 10 7 0 3 55 19 36 21
4. Káptalantóti LC 10 6 0 4 19 17 2 18
5. Balatonszepezd SC 10 5 0 5 33 24 9 15
6. Dörögd-Halimba SE 10 4 1 5 23 42 -19 13
7. Egervölgye SE M.apáti 10 4 0 6 26 34 -8 12
8. N.gulács-Kisapáti SE 10 4 0 6 18 26 -8 12
9. L.istvánd-Uzsa SE 10 3 1 6 23 28 -5 10
10. Bakonyalja 4x4 SE 10 2 0 8 12 52 -40 6
11. Pécselyi SE 10 0 0 10 5 85 -80 0

Megyei III. oszt. Tapolcai körzeti labdarúgó bajnokság 
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2011. október 27-től Taekwon-do edzések indultak

Révfülöpön 6 és 60 év közötti fiúknak és lányoknak.

A koreai eredetű harcművészet a hatékony önvédelmi, küzdelmi
technikák elsajátítása mellett önfegyelemre, kitartásra, mások
tiszteletére is megtanítja a gyakorlóját, edzetté teszi a testet.

Az edzések azoknak is kitűnő lehetőséget biztosítanak, akik nem
szeretnének küzdeni, de igényük van a rendszeres mozgásra, sze-
retnének fittebbek lenni, szeretnék szabadidejüket egy vidám,
baráti társaságban, akár gyermekükkel, szüleikkel együtt, hasz-
nosan eltölteni.
Az edzések helye, és időpontjai:
Révfülöpi Általános Iskola tornaterme
Révfülöp, Iskola u. 5.
6-10 éves korosztály: kedd 16.30. – 17.30, 
csütörtök 16.30 – 17.30
10 év felettiek: kedd 16.30 – 17.30,
csütörtök 16.30 – 17.30

Könyvtárlátogatók
figyelmébe!

A Könyvtár nyitva tartása megváltozott,
hétfőn, szerdán és pénteken 11.00-17.00
óráig várjuk látogatóinkat.

Kondorné Pintér Zsuzsa
művelődésszervező

Köszönet-nyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett fiunk Szécsényi István

búcsúztatásán megjelentek 
és mély fájdalmunkban osztoztak.

Csesznyik Sándor és 
felesége Szécsényi Magdolna

Meghívó
Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub 
november 16-án (szerdán) 

14.30 órakor tartja összejövetelét 
a Tóparti Galériában.

Részvételére feltétlenül számítunk!

Vezetőség

Kategóriájában Révfülöp az első a
Tiszta, virágos Veszprém megyéért pályá-
zaton.

Mint ahogy a Napló megyei lap tudósí-
tásában olvashattuk: „Öt kategóriában
díjazták a Tiszta, virágos Veszprém
megyéért pályázatra jelentkezett telepü-
léseket a várpalotai Thuri-várban novem-
ber 4-én tartott ünnepségen.

Megyeszerte több ezer embert mozgat
meg a megyei önkormányzat által szerve-
zett virágosítási mozgalom. A helyben
élők komfortérzetét is növeli a szép kör-
nyezet, ám az sem elhanyagolható szem-
pont, hogy az odalátogatók miként véle-
kednek egy tiszta, virágos településről -
hangsúlyozta ünnepi köszöntőjében Tala-
bér Márta, a házigazda Várpalota polgár-
mestere.

Hagyományt teremtett az elmúlt évek-
ben a Tiszta, virágos Veszprém megyéért
pályázat, amelynek népszerűségét a ver-
senybe idén benevezett 60 település is jól
példázza - mondta el Kovács Norbert, a
megyei közgyűlés alelnöke, majd díjakat
és okleveleket adott át a megjelent váro-
sok és falvak képviselőinek.

A települések lélekszáma alapján öt
kategóriában hirdettek győzteseket a
pályázatban. Az 1000 és 3000 fő közötti
települések között Csopak és Révfülöp

megosztva kapta az első díjat, míg a má-
sodik helyen Nemesgulács, a harmadikon
pedig Városlőd végzett. A kitüntető okle-
velet és könyvjutalmat Kondor Géza kép-
viselő, bizottsági elnök vette át az ünnep-
ségen. -m-

Révfülöp sikere

Az edzéseket vezetik:                
Gábor Farkas klubvezető 
II. danos Taekwon-do mester

Gáborné Sárdy Julianna
I. danos Taekwon-do mester  

Jelentkezni, illetve érdeklődni 
személyesen az edzéseken, 
valamint az alábbi 
elérhetőségeken lehet:

Tel.: 06 30 504 8711
E-mail:  gabordas1@gmail.com

A Villányi-hegységbe kirándultunk, mintegy 30 révfülöpi szülő és
gyermek részvételével október 8-án. A remek hangulatról és az
idegenvezetésről Iván Kati néni gondoskodott. 

Tervezett programunk az Abaligeti cseppkőbarlang, Siklós és
Villány nevezetességeinek megtekintése volt.

Az Abaligeti cseppkőbarlangot, melynek páratlan szépségű
díszeit, a sok-sok millió vízcsepp munkája nyomán létrejött külön-
féle színű és formájú cseppkőképződményeket idegenvezető
segítségével tekintettük meg. Az őszi táj szépségében gyönyör-
ködve, a Misina hegy szerpentinjein, Pécsen át Siklós-Máriagyűd
felé vettük az irányt. A Tenkes-hegy oldalában már messziről lát-
hattuk a jellegzetes kéttornyú római katolikus templomot. A cso-
dás gyógyulások miatt 1805-ben VII. Pius pápa kegyhellyé nyilvá-
nította Máriagyűdöt.  Ma ezrek és ezrek látogatják egy-egy búcsú
alkalmából, és keresik a belső megnyugvást.

A Siklósi Vár az ország egyik legépebben megmaradt várkasté-
lya. 1,5 éves felújítás után idén májusban nyitotta meg újra kapu-
it a látogatók előtt. Restaurálták a Várkápolnát, új helyet kapott
a Panoptikum. A várteraszról szép panoráma nyílik Siklós környé-
kének nevezetességeire. Sajnos a híres kesztyű múzeum, vadásza-
ti kiállítás elköltözött a Várból. Siklósról a Nagyharsányi
Szoborpark mellett elhaladva Villányba indultunk. 

Sétáltunk a híres pincesoron, megkóstolhattuk a kiváló vörös-
borokat, és a számunkra ismeretlen borlekvárt.

A Villányi-hegység természetének szépsége, útközben történel-
mi emlékhelyek, a falvak és szőlőhegyek népi építészeti alkotásai
nagyszerű kikapcsolódást biztosítottak számunkra. Koraeste
fáradtan, de élményekkel tele érkeztünk haza.

Nagyon köszönjük az önkormányzatnak, hogy az utazás költsé-
gét 100%-ban támogatta. 

Zsifkovics Szilvia védőnő 

Villányi kirándulásTAEKWON-DO
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