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Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

Tisztelt Révfülöpi Polgárok, Üdülőingat-
lan tulajdonosok!

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testüle-
te június 22-én, (pénteken) 18.00 órától
Közmeghallgatást tart a Révfülöpi Általá-
nos Iskolában.

Kérjük, hogy kérdéseiket és javaslataikat
a rendezvény megtartása előtt akár telefo-
non: (87/464-244), akár e-mailben:

(hivatal@revfulop.hu), vagy postai úton
(8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.) juttassák
el a Polgármesteri Hivatalba.

A közmeghallgatáson, amelyet a Villa
Filip Televízió élőben közvetít, választ
adunk az előzetesen beérkezett kérdések-
re, illetve meghallgatjuk véleményeiket és
javaslataikat. 

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

Tisztelettel: Miklós Tamás polgármester

Elment a Tanító!

Napirenden kívül
A magam részéről, mint révfülöpi nyugdí-
jas polgár, amit tudtam önként megtettem.
Kidolgoztam a szilárd hulladékszállítási
rendszer szervezési koncepcióját, az ezzel
kapcsolatos szakmai cikkem megjelent a
Révfülöpi Képekben. 

Kapcsolatba léptem illetékes felsőbb
szervekkel, többek között a Vidékfejlesz-
tési Minisztérium környezetvédelemért
felelős államtitkárával. Eddigiekben a
célom az volt, hogy a szemét-hulladék ke-
zelés zűrzavaros vidéki rendszerében olyan
szervezés-fejlesztési megoldást javasoljak,
amely lényegesen csökkenti a lakosságot
terhelő, rendszeresen emelkedő szemétdí-
jakat, összhangban van a környezetvédelmi
elvárásokkal, továbbá a vállalkozói kör
üzleti lehetőségeit sem csökkenti.

Révfülöp vonatkozásában azt reméltem,
hogy közérdeket szolgáló önkormányzati, lakos-
sági civil szervezeti összefogással meg lehet
teremteni a hasonló települések körében az
első komplex szemét-hulladékkezelő minta-
rendszert, amely egyszerű, gazdaságos és
használható, kedvező a lakosság számára.
Sajnos az előjelek, - mint a 2012. május 21-
i képviselőtestületi ülésen történtek nem
erre mutatnak, bár a lehetőség még adott.

Gángó István képviselő úr, rövid indoklás
mellett, napirenden kívül indítványozta a
Révfülöpi Képekben megjelent „A szilárd
hulladék probléma”c. cikkben foglaltak
megvitatását. (Szakmai vita ugyan nem volt,
de az elhangzott vélemények alapján lényegé-
ben két álláspont körvonalazódott ki).

Folytatás az  6. oldalon...

Lezárult a  TeSzedd! „Összefogás a tiszta
Magyarországért” 

A tavalyi tapasztalatok birtokában és az
akció környezetvédelmi és társadalmi fon-
tosságát még jobban kihangsúlyozva a
Vidékfejlesztési Minisztérium Környezet-
ügyért Felelős Államtitkársága és a Belügy-
minisztérium közös szervezésében második
alkalommal, 2012. június 2-án megrende-
zésre került a TeSzedd! országos hulladék-
gyűjtési akció.            Folytatás az 2. oldalon...

Lezárult a TeSzedd!

Május 19-én, szombaton késő délután a
helyi múzeum épületében tartotta éves
rendes közgyűlését a Révfülöpi Honisme-
reti Egyesület. 

A résztvevők néma főhajtással emlékez-
tek meg az aznap délelőtt a nemesgulácsi
temetőben végső nyughelyére temetett
Hajdu Margitról, Zsuzsa néniről, illetve a
tavaly szeptember 22-én elhunyt dr. Kuncz
Elemér pszichiáter, főigazgatóról, tevékeny
egyesületi tagtársakról, segítőkről…

A közgyűlésen Müller Márton titkár
üdvözölte a megjelenteket, majd Miklós
Tamás elnök a 2011-ben végzett tevékeny-
ségről, Bogdán Katalin pénztáros az egye-
sület gazdálkodásáról számolt be. Az egye-
sület az elmúlt nyáron emlékkiállítással és
előadással idézte fel a helyi iskolaalapító, a
100 éve született Fonay Tibor alakját, mun-

kásságát. Tagjai révén elősegítette a Rév-
fülöp régi képes levelezőlapokon (1898-
1950) album megjelentetését és nagyszabá-
sú nyári könyvbemutató szervezését. Ki-
adványbörzét rendezett, valamint koszorú-
zott az egyesület az 1956-os forradalom és
szabadságharc megemlékezése kapcsán
Polgár Bence és Tabódy István révfülöpi sír-
jánál. Tavaly októberben virtuális honisme-
reti séta keretében Miklós Tamás tartott
nagy érdeklődést kiváltó előadást a Révfü-
löpi tájváltozásról és a régi épületekről. A
múlt év eredményei között került említésre
a Villa Filip honismereti közlöny immár 21.
lapszámának kiadása, valamint Müller
Márton tagtársunk Országos Honismereti
Akadémia Honismereti Emléklapjával való
kitüntetése. 

Folytatás a 7. oldalon...

Évfordulóra készülődve
– Őrizni hagyományainkat, gyarapítani értékeinket – 

Elhunyt Hajdu Margit Zsuzsanna, nyugal-
mazott tanárnő. A több évtizedes pedagó-
gusi munkájáért, közösségszervezői és
honismereti tevékenységéért Villa Filip
Érdemrenddel kitüntetett Zsuzsa nénire
Iván Katalin emlékezik a harmadik oldalon

Közmeghallgatás

Fotó: Miklós
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
tájékoztatja a község lakosságát, hogy az
állandó lakcímmel rendelkező állampol-
gárok részére a strandi szezonbérlet meg-
váltásához fényképes igazolvány elkészí-
tése szükséges, melyet a Tourinform
Irodában (Révfülöp Villa Filip tér 8/b.)
lehet igényelni június 13-tól.

Az igazolvány elkészítésének feltétele:
- fénykép (igazolvány készítéséhez)
-egy éven túli állandó lakcím igazolása
-1.000 Ft (szezonbérlet díja)

Tájékoztató
Felhívás – amatőr és profi fotósoknak!

Egész évben gondoljon arra, hogy a kö-
vetkező évben is lesz Révfülöp Naptár, így
készítsen jellegzetes révfülöpi, a községre
jellemző fotókat, amelyekkel 2013-ban is
segítheti egy nagyon szép, színvonalas
Naptár képanyagának összeállítását.

Bővebb információ: 
Tourinform Iroda
8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8/b
E-mail: revfulop@tourinform.hu
Tel./fax: +36 87 463 194; vagy 463 092
A 2012. évi Falinaptár még kapható –

1000 Ft/db – a Tourinform Irodában!
Dr. Szabóné Barsi Katalin

Tourinform irodavezető

Tourinform hírek

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2012. május 21-i ülésén a
következő rendeletet alkotta meg:

10/2012.(V.25.) önkormányzati rendelet: 
A szabálysértési tényállást tartalmazó

önkormányzati rendelkezések hatályon
kívül helyezéséről.

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

Tóthné Titz Éva sk. jegyző

Rendelet

Kedves Vendégünk!
Kérje szállásadójától ebben az évben is a

Révfülöp Kártyát, amellyel Ön számos in-
gyenes és kedvezményes szolgáltatást
vehet igénybe. Érezze magát otthon Rév-
fülöpön!

Bővebb információ: Tourinform Iroda
Révfülöp, Villa Filip tér 8/b

Telefon: 06 87 463 092; 463 – 194
e-mail: revfulop@tourinform.hu 
Tisztelt Szobakiadók, Szállásadók!
Elkészült 2012. évre a Révfülöp Kártya

és a hozzá tartozó információs prospektus.
A Kártyák átvétele a tavalyi évhez hason-
lóan a Tourinform Irodában lehetséges
(ingyenesen) nyitva tartási időben – hétfő-
től péntekig 9-től 17 óráig.

Jó nyári szezont kívánok minden kedves
révfülöpi szolgáltatónak!

Értesítés
A Tourinform Iroda június 5-től június

11-ig hivatalos elfoglaltság miatt zárva tart.
Megértésüket, türelmüket előre is köszö-
nöm! Dr. Szabóné Barsi Katalin

Tourinform irodavezető

2012-ben is
Révfülöp Kártya

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: június 26. 
Szerk. biz. ülés 2012. június 26. 17 óra; 

Megjelenik havonta.

A Tapolcai Rendőrkapitányság felhívja a
Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az utób-
bi időben környékünkön jelentősen meg-
szaporodtak az ún. „trükkös tolvajok” ál-
tal elkövetett bűncselekmények.

Előfordul, hogy magukat valamely szol-
gáltató munkatársainak kiadva vagy ágyne-
műgarnitúrák, edénykészletek, műszaki
cikkek, tüzelőanyag árusításának, esetleg
fémhulladék vásárlásának címén nyernek
bebocsátás a lakásba. Gyakori jelenség az
is, hogy az elkövetők az ereszcsatorna cse-
réjére vonatkozóan egy igen kedvező aján-
lattal keresik fel áldozataikat, majd a mun-
kálatok elvégzését követően egy nagyobb
összeget követelnek, melyhez számlát - ter-
mészetesen - nem tudnak kiállítani.

Ezek után sokszor csupán egy pohár
vizet kérve, netalán egy nagyobb címletű
bankjegy felváltásával arra késztetik a sér-
tettet, hogy felfedje megtakarított pénzé-
nek rejtekhelyét, majd a kellő pillanatban
meglopják.

Az alábbi tanácsainkat megfogadva és
azokat betartva elkerülhetik, hogy trükkös
tolvajok áldozatává váljanak:

- A magukat hivatalos személyeknek
kiadó emberektől kérjék el igazolványu-
kat, s akár fel is hívhatják személyazonosí-
tás céljából a kiküldő szervezetet vagy
intézményt.

- Ismeretlen személyeket soha ne enged-
jenek be otthonukba, még a ház udvarába
se, bármilyen indokkal szeretnének is
bejutni!

- Lehetőség szerint kerítésen át vagy
kulcsra zárt ajtó mögül kérdezzék meg a
váratlan látogatót jövetele céljáról!

- Bármilyen gyanús körülmény esetén
értesítsék a rendőrséget az ismert és ingye-
nesen hívható 107-es, illetve 112-es tele-
fonszámon!

- Idős, egyedül élő rokonaikat és ismerő-
seiket is figyelmeztessék ezen tolvajok
tevékenységéről és módszereiről!

Rendőrségi felhívás

Az akció kiemelt szervezői a megyében: -
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, - Kö-
zép-dunántúli Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, -
Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-
dunántúli Kirendeltsége, - Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság, - Országos Hul-
ladékgazdálkodási Ügynökség, - Országos
Polgárőr Szövetség megyei szervezetei.

A TeSzedd! akció keretein belül az önkén-
tesek a www.teszedd.hu honlapon május 30-
ig jelentkezhettek. A védőkesztyűt és a hul-
ladékgyűjtéshez szükséges zsákot a szerve-
zők biztosították. Borult időben, de nagy
lelkesedéssel jelentek meg az önkéntesek a
kijelölt találkozási pontokon, hogy átve-
gyék a csoportvezetőktől a védőkesztyűket
és a zsákokat. Fejér megyében 41 település
67 helyszínén gyűjtötte a szemetet 3850
önkéntes. 6350 zsákot töltöttek meg.
Veszprém megyében 27 település vett részt
az akcióban, 43 helyszínen 2140 fő 3030
zsákot töltött meg hulladékkal. 

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
területén összesen 93 településen 142 hely-
színen 7150 fő önkéntest mozgósított a
TeSzedd! akció, akik több, mint 11000
darab 110 literes zsákot töltöttek meg az
összegyűjtött hulladékkal. Ez és a tisztább
környezet mutatja az akció sikerét, amely-
lyel egy lépéssel közelebb kerültünk a tiszta
Magyarországhoz.

Tóth Sándor műszaki igazgatóhelyettes
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Folytatás az 1. oldalról...

Lezárult a TeSzedd!
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Hajdu Margit Zsuzsa
Nemesgulács 1927. – Budapest 2012. 

„Mi hát a tiéd, mi az, 
amit nem vehetnek el tőled? 

Csak a munka. Csak a fáradtság a tiéd, 
a verejték, az áldozat. 
Minden más illanóbb, mint a hajnali köd, 
törékenyebb, mint a lepke szárnya.”

Márai Sándor Füves könyvének gondo-
latai a mi Zsuzsa néninkről is szólhatná-
nak, vagy talán róla is szólnak.

Első találkozásunkat idézem fel: 1964.
őszén reggel a zánkai vasútállomáson gyü-
lekeztünk a vonatra várva. Egyszer csak
megjelent a forgalmista, elmaradhatatlan
tárcsájával, Akali irányából a kanyarban
megjelent a vonat, és a legkergébb, legra-
koncátlanabb fiúk is rögtön megtalálták a
helyüket a sorban. Nem értettem, miért.

Megállt a vonat, a lehúzott ablakból egy
Édesanyám korabeli, kontyos néni nézett ki
… aztán így történt ez minden reggel… és
minden délután. Megértettem, hogy a fiúk
miatta felejtik el rögtön a rendetlenkedést.

Nekem azonban a viselkedésben megje-
lenő kötelező külső fegyelemnél többet
jelentett, és sokkal többet jelent ma is az a
Tanár néni!

Szálfaegyenes tartása, mindig makulát-
lan fehér blúza, szolid kitűzője, bársony
szalagocskája a gallér alá befűzve, kézi
kötésű sálai, pepita szoknyája, fekete szín-
házi ruhája, szigorúnak tűnő tekintete
mögött mindig megbúvó mosolya… Ez az
emlékeim egy része.

Aztán a tanórák, a gyakorlati foglalko-
zás. Manapság, ha a kertemben kapálga-
tok, a nehezen porló hantokat a kiskapa,
gereblye fokával koppintom szét, ahogy
Tőle tanultam. Neki köszönhető, hogy
nemcsak megismertem a csodaszép hím-
zéseket, de balkezességemhez igazodva,
megtanította nekem a buzsáki hímzést is.

Az orosz nyelvet sem ellenséges érzüle-
tekkel tanultam, az is emberi volt a nyelv-
tanával („szalámi ragok”!), sajátos hang-
zásával, dalaival, érdekes, nehéz, de kal-
ligrafikus cirill betűivel együtt is. Ma is szí-
vesen szólalok meg ezen a nyelven (és
még tudok is!).

És az opera!  
Élményt adó szerepe máig meghatároz

bennem sok-sok mindent! A hajnali kelé-
sek fázós hidege ma is az operát juttatja
eszembe, de nem azért, hogy vacogjak,
hanem azért, hogy eszembe jusson: a
vacogás után az Operaház bársonyos
melege, a léptek neszét is elrejtő puha
szőnyegek, a bársonyos csendesség, a hall-
ható, alig zizzenő csend, majd az áradó
zene és a katarzis magasztos élménye …

Hogy ezt megélhettem azt is köszönöm,
de hogy ma is, nehéz percekben, vágyam
ennek az élménynek a felidézése, újra és

újra megtapasztalása, azért nem tudok
elég hálás lenni!

Pályakezdő pedagógusként a szépségek
mellett szembesültem azzal, hogy a gyer-
mekként olyan tisztelettel és szeretettel
nézett, látott pedagógusok is hibázhatnak.
Akkor is Zsuzsa néni adott útbaigazítást.
Mindig talált számomra megnyugtató
indokot, hogy miért olyanok amilyenek
kartársaink, még azokat is védelmébe
vette, akik személy szerint Zsuzsa néninek
is próbáltak nehéz perceket szerezni.

Mondom próbáltak, mert Zsuzsa néni fe-
lül tudott emelkedni a kicsinyes, emberi gyar-
lóságokon, az emberi megpróbáltatásokon!

Ha bántás érte, pár pillanatra megállt,
lehajtotta a fejét, aztán ment tovább az
általa helyesnek vélt úton. Tudatos, még a
kerülő utakra kényszerítettségben is, a célt
mindig látó pedagógus volt Zsuzsa néni! 

Eszembe jutnak az általa szervezett
ünnepélyek, ahogy ő nevezte a kiskarácso-
nyi ünnepek, amikor meghittségben,
figyelmességben, szeretetben ünnepelt
tanítványaival. És a karácsonyfák nem
hullatták le tűleveleiket az iskolában,
hanem a törődés, a figyelmesség jeleként
egy-egy egyedülálló idős ember, nyugdíjas
pedagógus ünnepét tették teljessé.

Sok-sok emléket idézhetnék még, de
mint mindig, az idő szűkös és kevés.

Zsuzsa néni a tanítás mellett, és később
nyugdíjasként is részt vett a közéletben.
Lakóhelyén, Révfülöpön öt civil egyesü-
letnek volt alapító tagja, a Honismereti
Egyesülettől a Nyugdíjas Klubig. Az sem
véletlen, hogy Révfülöp Nagyközség egyik
rangos elismerését, a Villa Filip díjat is
megkapta.

Befejező, búcsúzó gondolatként a legna-
gyobb magyart, Széchenyi Istvánt idézem:

„Aki a jóságnak és szeretetnek egy mor-
zsáját, az igazságnak és fénynek egy suga-
rát hozta világra, már nem élt hiába, életé-
nek megvolt az értelme!”

Nyugodjék békében!
Nemesgulács, 2012. május 19-én
P. S.: Zsuzsa néni, mindannyiunk Kon-

tyos tanár nénije, a Révfülöpi Általános
Iskola 1950-es, hatvanas években tevé-
kenykedő nevelőtestületének meghatáro-
zó egyénisége volt. Azé a nemzedéké, akik
nemcsak tanítottak, hanem neveltek, mer-
tek és tudtak álmodni. Sajnos közülük
már sokan az „égi” tanári szobában szem-
lélik mindennapjaink küzdelmeit.

A pedagógus nap közeledtével szeretet-
tel köszöntjük azokat, akik még itt vannak
közöttünk, Nagy Károlyné Magdi nénit,
Müller Jánosné Ilike nénit, Bán Imréné
Eta nénit, Sogán Jánosné Vali nénit,
Bedics Józsefné Klári nénit, Rádóczy
Kálmánné Zsuzsa nénit, Puskás Istvánné
Edit nénit, Krizsán Pálné Marika nénit,
Kardos Józsefné Éva nénit.

Virág helyett fogadják Váci Mihály gon-
dolatát:

„Ma sem volt könnyű élni. 
Nem lesz könnyű sosem.
De érdemes volt! - s mindig
érdemes lesz, - hiszem.”

Ez a gondolat összekötő kapocs az isko-
la régi nevelőtestülete és mai között,
hiszen nekünk sem könnyű, de tesszük a
dolgunkat, és bízunk benne, hogy az „óri-
ások vállán állva” életben tarthatjuk isko-
lánkat a századik születésnapig legalább!

Iván Katalin

Mi hát a tiéd, mi az, amit nem vehetnek el tőled?

Fotó: Iskola



A kistérségi gyermeknap keretében nyílt
meg május 31-én a Balatonfelvidéki Szín-
Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény révfülöpi feladat-ellátási helyének
tanév végi kiállítása a Tóparti Galériában.

A kiállítást Varga Béláné, kistérségi ok-
tatási referens, Révfülöp Nagyközség Ön-
kormányzatának alpolgármestere nyitotta
meg. Nem is választhattak volna a szerve-
zők jobb időpontot e kiállítás megnyitására,
- mondta Varga Béláné -, mint a kistérségi
gyermeknapot, hisz úgy gondolom, hogy
minden évben kell egy napnak lenni (leg-
alább egy napnak) amikor minden rólatok,
gyerekekről szól. Itt pedig, ha körül-
nézünk, a ti rajzaitokban gyönyörködhe-
tünk, a csodálatos színekben, élettel teli
alkotásokban. Köszönjük ezt az intézmény
igazgatójának Baranyai Zoltánné Vali néni-
nek, Szabó Zsuzsa és Szölős Enikő tanár-
nőknek.

Az elmúlt 7 évben a Balatonfelvidéki
Szín-Vonal Művészetoktatási Intézmény a
kistérségi, de bátran mondhatjuk, hogy
országos szinten is eredményes munkát
végzett, egymás után gyűjtötte be a dicsére-
teket, sikereket.

Sikereket értetek el, mert értéket alkot-
tak. Az érték pedig elválaszthatatlan az
emberi értelemtől, annak mind szellemi,
mind pedig anyagi természetű produktu-
maitól. S nemcsak valamiféle normarend-
szer értelmében beszélhetünk az érték fon-
tosságáról, hanem az emberi tevékenység,
mint alkotás is szorosan kapcsolódik hozzá.
Szívesen idézem Tolsztojt, mert számomra,
de remélem vendégeink számára is, hasz-
nos gondolatokat tartalmaznak mondatai:
"Ha a diák az iskolában nem tanul meg
alkotni, az életben is csak utánozni fog,
mert kevés az olyan, aki miután megtanult
másolni, saját képességeit is önállóan alkal-
mazni tudja." A művészeti nevelés fontos-
ságáról úgy gondolom, nem kell meggyőzni
egyetlen jelenlévőt sem. A művészeti neve-
lés során formálódik az ember művészet-
szemlélete, képesek leszünk a művészeti
alkotások megértésére, aktív befogadására,
átélésére és további művek megalkotására.
Nélkülözhetetlen tehát személyiségfejlődé-
sünk, teljes szellemi erkölcsi és érzelmi for-
málódásunk szempontjából. A művészetek
nélkül, érzelmi sivárságban felnőtt nemze-
dékek alkalmatlanná válnak, váltak, válhat-
nak a boldogságra, a teljes élet megélésére.

Az alkotó tevékenység - festés, rajzolás,
zene, tánc - óriási lehetőség a pedagógusok
kezében, hiszen egyszerre segítheti a nega-
tív élményektől való eltávolodást és a pozi-
tív önértékelés kialakulását, jobbá teszi az
embert, hatására javul a teljesítménye. E
jelenség hátterében, tudjuk a művészetek
érzelmi és értelmi intelligenciájára való
hatása áll, hisz tudományos kutatások bizo-
nyítják, hogy a művészetekkel való foglal-
kozás elősegíti a hatékony agyműködést,

javítja a teljesítményt és nem mellékes az
egészségvédő hatása sem.

Az elmondottakból és társadalmunk
jelenlegi állapotából azt hiszem egyértel-
műen következik, hogy soha nem volt még
ekkora szükség a művészeti, vizuális neve-
lésre mint ma. - zárta gondolatait Rózsika -
Varga Béláné.                  

Baranyai Zoltánné

Gyönyörű környezetben, a Bükki Nem-
zeti Park felsőtárkányi Oktatóközpont-
jában szervezték meg a „Kis fürkészek’”
Országos Természetismereti verseny
döntőjét. Erre a Menő Manók csapata:
Muzsi Ferenc 1.o., Bódis Attila 2.o.,
Muzsi Márton 3.o. és Filep Kata 4.o.
tanulók kaptak meghívást a kiválóan tel-
jesített fordulók után.

Az év során jártuk az erdőt, megismer-
tük fáit, bokrait, madárodút készítettünk
és helyeztünk ki, megismertük állandó és
vonuló madarainkat, utánajártunk népi
időjárási megfigyeléseknek, néphagyo-
mányoknak, és megbeszéltük, hogyan
éljünk környezettudatosan, mit tehetünk
egészségünk megóvása érdekében. Nagy
izgalommal indultunk a hosszú útra. A 2
napos verseny mindenkinek-gyereknek,
szülőnek, pedagógusnak is- nagy kihívást
jelentett. A szervezők érdekes progra-
mokkal igyekeztek feloldani a feszültsé-
get - kiállítás megtekintése, közös játék,
tanösvény bejárása, vízvizsgálat -. Este a
bemutatkozó műsorunkkal remekeltünk
és emeltük a hangulatot. Távol és messze
a szülőktől, idegenben aludni, versenyez-
ni….ezt nem egyszerű feldolgozni ilyen
kicsi gyermekeknek. De sikerült! A buda-
pesti, csak 4. osztályosokból álló csapat
mögött a nagyszerű 2. helyezést értük el.
Dicséret illeti a gyerekeket, de a szülőket
is, akik az év során segítették és támogat-
ták a felkészülést.

Eitnerné Rózsa Ágnes
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Az ország 
legjobbjai között

Kiállítás a Tóparti Galériában!

Fotó:  Baranyai

Fotó: Iskola  
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Az idézet Hermann Ottótól, a sokoldalú
magyar tudóstól származik. Felhívását
megfogadva iskolánk kitelepült a Balaton-
partra, hogy ne a mesterségesen kialakí-
tott falak, hanem természetes környezet-
ben egy akadályverseny keretében ünne-
peljük meg ezt a nevezetes napot. 

A sétány, a móló, a rózsakert, a focipálya
megfelelő környezet volt a jó hangulatú
rendezvénynek, melynek során a legki-
sebbtől a legnagyobbig mindenki talált

életkorának megfelelő feladatot. A na-
gyobbak rendszertani ismereteikből és az
év élőlényeiről bizonyították tudásukat, az
olvasni szeretők az irodalmi művekben
megjelenő állatokat sorolhatták, közmon-
dásokat magyarázhattak, a kisebbek gya-
korolhatták a „lábszámtant”.

De volt lehetőség népdalok feleleveníté-
sére is, és felüdülésként hatott mindenki
számára a mocsárjárás, ahol csak ügyes-
kedni kellett. Itt bizony a kisebbek voltak
előnyben! Jól esett mindenkinek, amikor
csukott szemmel és nyitott füllel hallgat-
hatta a természet hangjait. Vidám perce-
ket jelentett minden csapat számára, ami-
kor a szomorúfűz, csörgőréce és egyéb
érdekes nevű élőlényt kellett kitalálni a
csapattárs mutogatása alapján. Észre sem
vettük az idő múlását…. úgy érkeztük az
utolsó állomásokra, hogy el sem fáradtunk.
–„Ugye jövőre is lesz?!” kérdezték többen
- „Jó volt”.                

Eitnerné Rózsa Ágnes

Madarak és Fák napja az iskolában
„…évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében.”

Atlétika 
május 10-11. Veszprém

A Megyei Diákolimpiai döntőn a Révfü-
löpi Általános Iskolás gyermekek a kö-
vetkező eredményeket érték el:
IV. korcsoport 
Hajba Mirjam 100 m II. hely
Pálmai Diána magasugrás II. hely
Veress Virág magasugrás III. hely
Hajba Mirjam távolugrás III. hely
III. korcsoport
Horváth Fanni magasugrás III. hely
Bódis Barbara kislabda hajítás IV. hely
Kovács Armandó      60 m IV. hely

Kisiskolák Atlétika körzeti döntő 
május 17. Tapolca

Leány csapat: Horváth Fanni, Filep Kata,
Horváth Petra, Hajba Mirjam, 
Pálmai Diána I. hely
Fiú csapat: Vella Dániel, Németh Bence,

Kovács Armandó, Kiss Richárd, Perger
Máté, Varga András II. hely
Svédváltó leány: Filep Kata, Horváth Fanni,
Horváth Petra, Hajba Mirjam I. hely
800 m: Hajba Mirjam I. hely

Perger Máté I. hely
Veress Virág III. hely

600 m: Horváth Petra I. hely
Horváth Fanni III. hely

Lesence Kupa „Foci Torna” 
május 15.
Kistérségi Tanulmányi Sportverseny
Leány csapat: Horváth Fanni, Veress
Luca, Veress Virág, Filep Kata, Pálmai
Diána, Hajba Mirjam, Vodenyák Alexa,
Bereczki Réka I. hely
Fiú csapat: Varga András, Dressel
Ármin, Perger Máté, Cséri Balázs,
Bárány Bálint, Csepei Ferenc, Kiss
Attila, Szabó Márk 
III. hely

Mindkét nemben  révfülöpi játékos lett
a „legtechnikásabb” játékos: Filep Kata,
Cséri Balázs

Tatay-Kupa 
május 18. Badacsonytomaj

A badacsonytomaji általános iskola által
megrendezett hagyományos Tatay-Kupán
leány kézilabdásaink csak gólkülönbségek-
kel maradtak alul, így meg kellett elégedni
a bronzéremmel! Fiaink ugyanígy jártak, így
sajnos „csak” az ezüstérem jutott nekik. 

Pici szivacskézilabdás leányaink szintén
bronzérmet vehettek át a verseny végén. Leg-
technikásabb játékos a szivacskézilabdá-
ban: Sarkanti Virág, fociban Perger Máté
a Révfülöpi Általános Iskola tanulója lett.

Felkészítők: Eitner József, Németh László 

Sportolóink eredményei

Révfülöpön mindenkinek érdemes betérni
a Móló Cukrászda Eszpresszóba! Ez a
kedves hely igen szép környezetben, a Ba-
laton parttól nem messze található. 

A Révfülöpi Általános Iskola 7. és 8.
osztályos tanulói meghívást kaptak a cuk-
rászdában folyó munka, valamint a termé-
kek megismerésének lehetőségére Né-
meth Zoltán üzlettulajdonostól. Gyöngyi
néni, a cukrászda felszolgálója kedvesen
fogadta a tanulókat, majd bemutatta Ró-
zsikát, aki megrendelésre és helyi fogyasz-
tásra is készíti a finomabbnál finomabb
süteményeket. Rózsika körbevezette a
gyerekeket az épületben, és elmondta
nekik, hogy melyik munkafolyamatot hol
végzik. Megosztotta velünk a nagy titkot:
régi receptura alapján készítik a cukrászsü-
teményeket és fagylaltjaikat. Lehet ren-
delni esküvõi, születésnapi, ballagási és
egyéb alkalmi tortákat, melyeket akár
egyedi elképzelések szerint is elkészítenek.
A cukrász a tanulókat is bevonta a süte-
ménykészítésbe, minden csoportnak lehe-
tősége volt megtapasztalni e szakma szép-
ségét. Islert, linzert, és franciakrémest is
sütöttek a rátermett, bátor gyerekek. Ró-
zsika végig türelmesen, bátorítóan szólt az
ügyes kezű diákoknak. Lehet, hogy néhá-
nyan pont az ő ráhatására lesznek cukrá-
szok, mivel látszott, többségük örül a mun-
kának. Ennek végeztével jelentős kedvez-
ménnyel vásárolhattak süteményt, fagyit a
tanulók. Jó volt nézni, ahogy az óra vége
felé vidáman falatozták a sütiket, akik a
nagy választékból bizony nehezen döntöt-
ték el, melyik süteményt kóstolják meg.
Szinte felsorolni is nehéz az itt készített
sütemények sokaságát. Volt Puncs-, Túró-
krém-, Zaher-,Morgen kapitány-torta,
Dobostorta, Krémes, Cardinális-szelet stb.
A fagylaltokból is bőséges volt a választék.
A cukrászdában főzött fagyit készítenek,
melyek közül a sok-sok gyümölcsöt tartal-
mazóakat részesítik sokan előnyben.

A tanulók nagyon jól érezték magukat a
„Móló Cukiban”, hiszen szeretettel fogad-
ták őket. Ezúton szeretnénk az üzlet tulaj-
donosának, és az alkalmazottaknak meg-
köszönni kedvességüket, türelmüket, és
azt, hogy betekintést nyerhettünk a cuk-
rászdában folyó munkába.  Pálné Rácz Rita

Ide érdemes betérni!

A Badacsonytomajon megrendezett Tatay-
Kupa eredményhirdetésén mindhárom
sportágban érmet vehettek át a révfülöpi
iskolások

Fotó: Németh

Fotó: Pálné

Fotó: Iskola



Kiss Zoltán: Napirenden kívül a „hulladék” ügy
Varga Béláné képviselő asszony aktuális,

rendkívül fontos témának jellemezte a cikk-
ben foglaltakat, és kifejezte közvetlen közre-
működési hajlandóságát.

Kondor Géza képviselő úr elmondta, hogy
bizottsági szinten a hulladék téma már
korábban felmerült és a továbbiakban sem
zárkóznak el annak tárgyalásától. Jelenleg jó
pár függőben lévő ügyük van, ezért nem érte-
ne egyet a téma napirendre vételével, illetve,
ha sürgősségi indítványként nyakukba akasz-
tanák.

Miklós Tamás polgármester úr kifejtette,
hogy a szilárd hulladék díjfizetési kérdésével
kormányszinten foglalkoznak, véleménye
szerint biztos, hogy a szállítási díj nem lesz
olcsóbb.

A testületi ülés közvetítéséből summá-
zott fenti vélemények alapján vélelmezhe-
tő, hogy a szilárd hulladék kérdésében
Révfülöpön egységes testületi álláspont,
(napirendrevétel. döntés) előreláthatóan
nem fog születni.

Véleményem szerint a továbblépés kul-
csa annak a kezében lehet, aki(k) a több-
milliárdos beruházás többletdíj fizetéssel
járó megoldása helyett, a települési kör-
nyezethez alkalmazkodó, a lakosság szem-
pontjából ingyenes, illetve lényegesen
olcsóbb hulladékkezelési szervezési megol-
dást támogatják, s ennek érdekében haj-
landóak a szükséges lépések megtételét is
vállalni. Az érdekeltségi kör adott: Lakos-
ság, Önkormányzat, Civil szervezetek, de
kétséges, hogy akad-e jelentkező. Ha
mégis, jogosultsági alapon az Önkormány-
zat lenne a legjobb, de az általános tapasz-
talatok szerint a szervezet bürokratikus és
lassú (havi léptékű) működési rendszere az
ilyen jellegű, fontos gazdasági és újszerű
feladatok hatékony megoldásához nem
képes alkalmazkodni. (Ezért is alakulha-
tott ki egyébként révfülöpi polgárok köré-
ben olyan vélemény is, hogy nem történik
semmi, a Település stagnál, változás csak a
szervezet és működés teljes megújulása
esetén várható.)

A helyzet tehát: Révfülöp vezető értel-
misége, ahelyett, hogy saját maga fogná
kézbe és irányítaná (és irányította volna)
hatékonyabban a település saját fontos
gazdasági ügyeit és feladataik megoldását,
s minden erővel Révfülöp endogén fejlesz-
tésén munkálkodna, a kedvezőtlen, külső
determináló hatásokat túlértékelve, főkép-
pen a pályázatok elnyerésétől, a pénzügyi
támogatásoktól, lényegében kívülről várja
a dolgok megoldását. Márpedig saját erő-
feszítések, hatékony, okos munka és össze-
fogás nélkül az egész inkább „sültgalamb-
várásnak” tűnik. (Megjegyzem, hogy a
települések zöménél a helyzet ugyan a rév-
fülöpihez hasonló, de hozzáteszem,
Révfülöp gazdasági, környezeti, vendég-
forgalmi adottságai és kihasználható lehe-
tőségei az átlagosnál sokkal jobbak, ezért a

divatos és gyakori más településekre való
hivatkozás, valóságot eltakaró és indoko-
latlan.)

A szilárd hulladékkezelési koncepciót
eddig sem erőltettem, de tekintettel arra,
hogy a vidéki települések viszonylatában
alkalmazási lehetősége egyértelmű, kipró-
bálását, bevezetését a Vidékfejlesztési
Minisztériumban továbbra is kezdemé-
nyezni fogom.

Minden megoldásnál létezik vagy kifej-
leszthető egy jobb megoldás is, ezért, ha
úgy alakul, lehetőségeimhez mérten ter-
mészetesen szívesen foglalkozom a saját
koncepcióm továbbfejlesztésével és konk-
rét megszervezésével, de a bürokratikus
formaságokat kerülve, pusztán segítő szán-
dékból.

Kiss Zoltán levelet intézett hulladékügyben
dr. Illés Zoltán államtitkárhoz és tovább ke-
resi elképzelésének megvalósításához a part-
nereket:

Vidékfejlesztési Minisztérium
Dr. Illés Zoltán Államtitkár Úr részére
Tisztelt Államtitkár Úr!
Szíves tájékoztatása céljából megküldöm

a szelektív hulladék témában a korábban
már jelzett cikkemet, amely megjelent a
Révfülöpi Képek c. lap májusi számában.
A cikkben szereplő fő kérdés, hogy ki fizes-
sen a szelektív hulladékért, illetve, annak
szállításáért.

Meggyőződésem, hogy a kérdéssel kap-
csolatos döntés precedens értékű lehet,
mert sokmilliárdos költség teherviselői és
bevételi körét fogja meghatározni. Állás-
pontom az, hogy a hasznosítható hulladék
esetén a szelektálást végző polgárokat szál-
lítási vagy egyéb költségekkel nem szabad
terhelni. A szelektív hulladékgyűjtő rend-
szer esetében sajnos, olyan megoldás van
születőben, amely az ingatlantulajdonosok
díjfizetésével, sőt annak emelésével kíván-
ja a többmilliárdos szelektált hulladék
beruházási rendszer működtetését megol-
dani. Az ilyen, önkormányzati segédlettel
végrehajtott „vidékfejlesztési” gazdasági
módszerek nincsenek összhangban az álla-
mi, EU pályázati és önerős források haté-
kony felhasználásával, de az elfogadható
szakmai megoldási követelményekkel sem,
mert figyelmen kívül hagyja a vidéki lakos-
ság érdekeit.

A fenti ügyön kívül a következőket sze-
retném szíves tudomására hozni:

A szilárd-hulladék témán kívül, hasonló
vidékfejlesztési célzattal az elmúlt években
több koncepciót is kidolgoztam, de szak-
mai konzultációjukat, bevezetésüket nem
sikerült elérnem. Eredeti elképzelésem az
volt, hogy Révfülöpön igyekszem elgondo-
lásaimat érvényesíteni, segítve ezzel fejlő-
dését, hiszen évtizedek óta kötődöm a tele-
püléshez, s közel húsz éve helyi lakos
vagyok. Sajnos próbálkozásaim önkor-
mányzati szinten megakadtak. Magasabb
fórumokon tett kísérleteim sem úgy sike-
rültek, ahogyan reméltem. 

További részletek helyett mellékelem dr.
Bíró Marcell Államtitkár Úr részére írt
levelem másolatát, amelyből úgy gondo-
lom, kezdeményezéseim lényege áttekint-
hetővé válik, s amelyhez kapcsolódva bizo-
nyos javaslatokat szeretnék tenni.

Meggyőződésem, hogy koncepcionális
javaslataim a vidékfejlesztés és a vidéki
lakosság szempontjából hasznos és megva-
lósítható, újszerű elgondolásokat tartal-
maznak, amelyek aktualitása inkább
növekvő. - Ezek a javaslatok a balatoni
településeken szerzett több évtizedes
tapasztalataim, továbbá aktív működésem
alatt végzett feladataim, valamint munka,
üzem, rendszerszervezői és közgazdász
képesítésem, és szakértői tevékenységemre
épülnek. Javaslataim inkább szervezést és
kevésbé pénzügyi forrásokat igényelnek.
Egyszerűek és bevezetésük sem évekig
tartó.

Tisztelt Államtitkár Úr!
Nyugdíjasként a lehetőségeim korláto-

zottak, de mindig érdeklődtem és szívesen
foglalkoztam problémákkal, feladatokkal,
a közélet gondjaival. Teszem ezt most is
önkéntesen, önzetlenül, nem megelégedve
a saját eredményemmel, de ezért nem egé-
szen magamat hibáztatva. Hány ezer
nálam okosabb ember van, akik tele van-
nak jobbnál jobb elképzelésekkel, amelyek
nem jutnak el a megfelelő helyekre és soha
nem valósulnak meg. Ez óriási hiba, s ez a
mindenkori kormányoknak, sajnos a mos-
taninak is a „bűne”.

Államtitkár Úr környezetvédelmi tevé-
kenységét ismerem, elhivatottsága bennem,
remélem másokban is elismerést ébreszt, s
talán ezért is tértem ki levelemben kissé
személyesebb dolgokra, és próbálok megfo-
galmazni bizonyos javaslatot: amennyiben
az eddigiek alapján elfogadható képe ala-
kult ki rólam és vázlatos elgondolásaimról
és további részletek érdekelnék, szívesen
állok rendelkezésére és a javasolt koncepci-
onális témákban, megbízott szakértőivel
való konzultációkra.

Szíves válaszát tisztelettel várva, 
üdvözlettel: Kiss Zoltán
Révfülöp, 2012. május 17.
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Folytatás az 1. oldalról...

Fotó: illusztráció



Elindult az egyesület honlapja is amely-
nek tartalommal való feltöltése folyamato-
san történik. (www.revhon.hu) 

Mindezen tevékenységekre az egyesület
az elmúlt esztendőben összesen 385 ezer
forintot fordított tagdíjbevételből, a támo-
gatók adó 1%-os befizetéseiből és pályáza-
ton nyert összegből. A tagok egyhangúlag
fogadták el a beszámolókat, illetve az
egyesület közhasznúsági jelentését.

A hangulat az egyesület 2012. évi mun-
katervének megvitatásakor élénkült meg.
Kovács György, Cseke Zsolt, Kuczogi
Erzsébet, Nagy Antal, Kis Ágnes, Puskás
Istvánné, Rádóczy Kálmánné, Schlefer
Lajos és Zsitnyányi István hozzászólásaival
formálódott az ez évi programterv. Javaslat
hangzott el a jövőre megalakulásának 20
éves évfordulójához érkező egyesület tevé-
kenységének kiállításon való bemutatására,
helyi régmúltra emlékező révfülöpiek elő-
adássorozatának fiatalok számára való
megszervezésére, a Villa Filip honismereti
közlöny megjelentetésére. 

Többen is hozzászóltak a Czigány Károly
emlék estleges áthelyezéséhez. Felmerült,
hogy az emlék megmozgatásával egy időben
a rajta levő II. világháborús áldozatok em-
léktábláját el kell távolítani, és azt a park-
ban külön felállítandó vörös emlékkövön
kellene elhelyezni, illetve a hiányos névsort
kiegészíteni. A közgyűlés egyhangúlag támo-
gatta a Czigány emléknek a Balaton parti új
helyre való át- és a Fürdőegyesület által elké-
szítendő Czigány Károly portré ráhelyezését.

A munkaterv elfogadása után a hagyo-
mányápolók a régi jó helyi borokra emlé-
keztek a mai parti borkínálat kóstolgatásá-
val, a régi és közelmúltbeli események fel-
elevenítésével.                       Miklós Tamás

Évfordulóra 
készülődve

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. 

Megrendeléseiket személyesen lead-
hatják a könyvtárban, vagy e-mailben
elküldhetik konyvtar@revfulop.hu
címre. Számlázás a könyvtárban (utalási
számlaszám: OTP Bank NyRT. Tapolca
11748052-15427580. Kérjük, a közle-
mény rovatban feltétlenül jelöljék meg a
jogcímet: „Révfülöpi Képek Hirdetés”).
A megrendelést csak a megjelenés előtt
kifizetett hirdetések esetében tekintjük
elfogadottnak. Tisztelettel: 

Kalmár György szerkesztő

Tisztelt olvasó!

Településünk lakói közül sokan emlékez-
nek Kiss Ervin (1935-2009) kertészmér-
nökre, a badacsonyi Szőlészeti, Borászati
Kutató Állomás nyugalmazott vezetőjére,
révfülöpi lakosra, aki a Badacsony és kör-
nyéke borvidék fennmaradása és tovább-
fejlesztése érdekében kifejtett szőlőneme-
sítői tevékenysége és a magyar borkultúra
hagyományainak őrzése, ápolása területén
kifejtett tevékenységéért többek között a
révfülöpi Villa Filip Érdemrend kitünte-
tésben részesült 2008-ban. 

Ervin bácsi súlyos betegségben, 2009-
ben elhunyt és a révfülöpi temetőben
nyugszik feleségével együtt. Emlékét azon-
ban nemcsak a helybeliek őrzik, hanem
egykori munkahelye és munkatársai is. 

Az interneten „barangolva” bukkantam ar-
ra a hírre, hogy a Pannon Egyetem Bada-
csonyi Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet
új államilag elismert szőlőfajtát jegyeztetett
be 2012. március 23-án Zervin néven, amely
nevében Kiss Ervinnek állít emléket.

Az új szőlőfajta főbb tulajdonságai:
„Tőkéje erős növekedésű, bőtermő. Fürtje

vállas, tömött, középhosszú, széles, nagy.
Bogyója kicsi, sárgászöld, alig hamvas. A
bogyóhéj tartós, nehezen szakadó.”

Kiss Ervin jeles balatoni szőlőnemesítő
emlékét ettől kezdve nemcsak tanulmá-
nyai, szőlőnemesítései, a mi fogyatkozó
emlékezetünk, hanem a fajta elismerési
törzskönyvbe bejegyzett, államilag elismert
Zervin szőlőfajta is őrzi. P. Miklós Tamás

Kiss Ervin emlékére

RÉVFÜLÖPI KÉPEK XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2012. JÚNIUS

Az időjárás értékelése:
Május első felében hidegfrontok követ-

ték egymást, amely viharos szelet és lehű-
lést eredményezett. Az éjszakai hőmér-
séklet több esetben 10 ˚C alá süllyedt. A
lehullott csapadék mennyisége a megyé-
ben változó. Csopakon május hónapban
15-ig 14,5 mm csapadék hullott. 

Növényfenológiák:
Őszi káposztarepce: virágzás vége, érés;

Őszi búza: kalászhányás, virágzás; Tavaszi
árpa: 3 nóduszos; Napraforgó: 2-3 leveles;
Kukorica: 2-3 leveles; Meggy: termésnöve-
kedés; Burgonya: kelés; Szőlő: 25 cm-es
hajtáshossz

Általános növényegészségügyi helyzet:
Polifág károsítók:
A mezei pocok (Microtus arvalis) egyed-

száma változó. Parlagterületeken, árok-
partokon figyelhetők meg lakott járatok,
amelyek sűrűsége: 1-2 járat/100m2. A
májusi cserebogár (Melolontha melolont-
ha) rajzása a hónap elején nagy egyed-
számmal volt megfigyelhető. A rajzás rövid
időszak alatt zajlott le.

Őszi búza, őszi árpa:
A vetésfehérítő bogár (Oulema spp.) a

melegebb napokon nagyobb számban tele-
pedett be a gabonatáblákba. A lárvakelés a
korábbi alacsony lárvaszám után most nagy
számban indult meg. Egyes táblákon a kife-
héredés tünetei láthatók. A kezelések a ká-
rosító ellen folyamatban vannak. A levéltet-
vek előfordulása nem számottevő. A gabo-
napoloskák egyedszáma alacsony. A kalá-
szokon megjelenő poloskakártétel tünete ész-
lelési szinten maradt. Árpákban a hálózatos
levélfoltosság (Dreschlera spp.) figyelhető
meg, főként a bakonyi táblákon. A fertő-
zöttség gyakorisága 50-70 % közötti a vizs-
gált területeken. Több táblán a szárazság
miatt az alsó levelek sárgulása kezdődött
meg. 

Kukorica: A száraz talajokban a talajlakó
kártevők tüneteinek előfordulása észlelési
szintű. Rajzik a kukoricamoly (Ostrinia
nubialis). 

Cseresznye, meggy: A szórványban lévő
meggyfákon a moniliniás hajtáselhalás
(Monilinia laxa) erős tünetei jelentek meg.
Ültetvényekben a kórokozó megjelenése
nem számottevő. Rajzik az európai cse-
resznyelégy (Rhagoletis cingulata). 

Szőlő: A megyében több borvidéken
erős atkakártétel tünetei láthatók. Rajzik a
tarka szőlőmoly (Lobesia botrana) és a lár-
vakelés is megkezdődött. A lárvák L1 álla-
potban vannak. Kórokozók tüneteit még
nem észleltük.

Egyéb: A vadgesztenyelevél-aknázómoly
(Cameraria ohridella) rajzáscsúcsa után a
leveleken kialakultak az első aknák. A
kanyargós szil levéldarázs (Aproceros leu-
copoda) foltokban erős kártételt okozott
szilen (Aszófő). A bábozódás elkezdődött.

Markóné Nagy Krisztina
növényvédelmi zoológus, előrejelző

Növényegészségügy
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- Térzene a Tapolcai Ifjúsági Fúvószene-
kar előadásában a kikötőben

- Egész napos program a Vitorlás Kikötő
előtti füves területen /Jurtás életkép,
közelharcászati és íjász bemutató, íjász-
tatás, kézművesség/
11.10 Balatonboglári vendégek fogadása
a kikötőben

- Ünnepi beszédek, köszöntők 
Miklós Tamás, Révfülöp Nagyközség
polgármestere
Mészáros Miklós, Balatonboglár polgár-
mestere
Dr. Horváth Gyula, Balatoni Hajózási
Zrt vezérigazgatója

- Szavalat
- Őszirózsa Nyugdíjas Klub dalcsokra
- Emlékrelief megkoszorúzása
- Sétahajózás, koszorúzás a Balaton áldo-

zatainak emlékére
- Kishajók vízre bocsájtása a Vitorlás Ki-

kötőnél az Révfülöpi Általános Iskola
tanulóinak részvételével

- Szórakoztató programok, koncert

Aranyhíd Fesztivál
2012. június 23.

Május 31 – június 17-ig
Balatonfelvidéki Szín-Vonal

alapfokú Művészetoktatási Intézmény
tanulóinak kiállítása

Június 24 – július 15-ig
Somogyi Győző Kossuth-díjas

képzőművész kiállítása

Július 21 – augusztus 12-ig
Korniss Péter Kossuth-díjas és 
Pulitzer-emlékdíjas fotográfus 

fotókiállítása.

Augusztus 18 – szeptember 16-ig
Szilvásy Nándor Érdemes Művész,

Munkácsy-díjas festő, grafikus, 
tervezőgrafikus emlék plakátkiállítása. 

Kiállítás megnyitók 19.00 órakor.

Nyitva tartás június 13-tól:
hétfő kivételével naponta 

17.00-22.00 óráig
szombatonként 17.00-24.00 óráig.

Pincekiállítás
Látogatható  június 16 – szeptember 9-ig.

Nyitva naponta: 
június, szeptember 16.00-20.00 óráig

július, augusztus 15.00-20.00 óráig.

Honismereti Gyűjtemény
Látogatható:  június 9 – szeptember 16-ig. 

Nyitva hétfő kivételével naponta 
16.00-22.00 óráig.

Tóparti Galéria 
kiállításai

Homeopátia a mindennapjainkban
címmel dr. Szepesi Péter

németországi klinikai és sok éves hazai
praxis tapasztalattal rendelkező homeopa-

ta orvos tart előadást a Tóparti
Galériában június 11.-én 17 órakor

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Értesítés Kedves
Könyvtárlátogatók!

A Révfülöpi könyvtár 
költözés miatt 

június 4-től (hétfő) zárva tart!
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