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Felavatták augusztus 20-án ünnepélyes
keretek között a révfülöpi mólón Tarr
Miklós Révész című alkotását.

Különleges és örömteli a mai nap –
mondta Miklós Tamás polgármester beve-
zetőjében – államalapító Szent István
király egy nagy közösség alapjait teremtet-
te meg, a nemzetállam közösségét, s mi itt
Révfülöpön ennek vagyunk része. Azért
ünnepelhetünk ma, mert az önkormány-
zat, a civil szervezetek, a Bahart és magán-
személyek összefogtak egy közös ügyért.

Mit jelent egy település számára az, hogy
kultúra? Vajon hány olyan település van,
ahol egy civil szervezet zászlajára azt tűzi
ki, hogy honismeret – de Révfülöpön van
ilyen, mondta Zsitnyányi István, a fürdőe-
gyesület elnöke ünnepi beszédében.
Ennek az egyesületnek köszönhető, hogy
felkutatta azt az első írásos nyomot, ami
arra utal, hogy ezen a helyen 800 éve
emberi település volt. Az évforduló kap-
csán döntött úgy a képviselő-testület, hogy
maradandó emlékjelet kíván létesíteni a
településen és a kiírt pályázatra jelentkez-
tünk. Civil szervezetünk Tarr Miklós
Révész című alkotása mellett tette le vok-
sát, mert kapcsolódik a település nevéhez,
emléket állít egy ősi mesterségnek, de fel-
állítása egyúttal tisztelgés az évezredes
balatoni hajózás emlékének is.
Pályázatunk benyújtása előtt megnéztük a
művész eddigi alkotásainak sorát, melyek
közül a Szent József szobrot három évtize-
de állították fel Révfülöpön.

Ez a szobor megosztotta a közvéle-
ményt, ezért néhány dolgot érdemes
elmondani róla – tette hozzá Zsitnyányi
István – ez nem egy realista alkotás, mert a
realizmusnak nincs ma itt az ideje, ez egy

kubista alkotás, ahol szimbólumokkal, jel-
képekkel dolgozik a művész. Pontosan egy
évvel ezelőtt született meg a gondolat, de
nagyon rögös utat jártunk be, tele bukta-
tókkal, hála istennek azonban mindig kap-
tunk annyi segítséget, hogy a mai napra ez
a mű elkészüljön. Köszönet a művésznek
az ötletért, melynek alapja, hogy Nagy
Lajos, településünk népi írója volt
Révfülöp utolsó révésze. Köszönet a hajó-
zási társaságnak, az önkormányzatnak, a
civil szervezeteknek, a vállalkozóknak, kis-
nyugdíjasoknak, akik e jó indulatú, jó szán-
dékú kezdeményezés mellé álltak és erköl-
csileg végig támogatták elképzelésünket.
Bene Miklósnénak, hogy helyet adott a
műhelye előtt a szoborkészítésnek, Ruza
Józsefnek, a holtpontokon történő átlendí-
téshez, Kondor Gézának. Ezennel további
megőrzésre a Nagyközség tulajdonába
adom ezt a szobrot a Révfülöpi Fürdő-
egyesület nevében.

Folytatás a 3. oldalon...

Az Államalapító Szent István napi ünnepi
megemlékezésre Révfülöp Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete
hívta a település lakosságát augusztus 20-
án a Fülöp-kertbe.

Augusztus 20-a, az államalapítás ünnepe
hazánk egyik legrégebbi nemzeti ünnepe -
mondta Varga Béláné alpolgármester
ünnepi beszédében - az első magyar király,
Szent István uralkodásának és Magyar-
ország valódi európai állammá válásának
ünnepe. István Király törvényeivel a
keresztény tanításokat az állam minden
alattvalójára kötelezővé tette. Nevéhez tíz
egyházmegye megszervezése kötődik, ezek
élén érsek áll. A keresztény tanítás a király-
ság legszilárdabb bázisává, a megtelepült
társadalom mindennapi életének megtartó
erejévé vált. Szent István királyunk az
állandóságot, a magyar nemzet és közössé-
günk örök összetartozását, fennmaradását
hirdeti. Néha, mikor az ember rátekint
Szent István tiszteletet és erélyt parancsoló
szobrainak valamelyikére, már-már azt
hihetné nem is földi ember volt. De tettei-
ből és művéből mégis látszik, népét nagyon
szerető ember, aki szilárd hitével, eltökélt
szándékával, és kitartó munkájával egy
nemzetből valódi államot szervezett. 

Szilárd hit, eltökélt szándék, kitartó
munka: e három kifejezés országunk mai
helyzetében, a mindennapi életünkben is
iránymutató kell, hogy legyen. Könnyen
belátható, hogyha nem hiszünk abban,
hogy egy feladatot, munkát el tudunk
végezni, az bizony nem is készül el. De
nem elég a szilárd hit, nélkülözhetetlen az
eltökélt szándék, ami számomra azt jelen-
ti, hogy igenis, el akarom végezni a felada-
taimat, a nehézségek ellenére is, legyen az
bármilyen munka, fizikai vagy szellemi
tevékenység. A kitartó munka és akarat
pedig nélkülözhetetlen ahhoz, hogy min-
denki a maga területén a legjobbat, a maxi-
mumot teljesítse. Aki az első akadálynál
feladja, aki csak azt nézi, hogy mikor lesz
vége a munkaidőnek, aki csak azt várja,
hogy valaki megoldja helyette a problémá-
kat az nem az István királyi úton jár.

Folytatás a 3. oldalon...

Emlékjelet avattak Szent István útján
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Az Országos Rendőrfőkapitányság a
lakosság szubjektív biztonságérzetének és
a települések közbiztonságának alakulá-
sával kapcsolatos vélemények további fel-
mérése és megismerése érdekében orszá-
gosan egységes kérdőívet dolgozott ki.

A felmérés reprezentatív eredményének
elérése érdekében a kérdőívet a lehető
legszélesebb körben szükséges eljuttatni.

A Tapolcai Rendőrkapitányság által
elküldött kérdőív megtalálható a Polgár-
mesteri Hivatalban, a Tourinform Irodá-
ban és a Könyvtárban.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a kérdőívet a Rendőrkapitányság kol-
légái folyamatosan összegyűjtik és kiértéke-
lik, a válaszadás önkéntes és név nélküli.

Tájékoztatás

Felhívás KÖZLEMÉNY
Segítség bajba jutott hiteleseknek

és eladósodott családoknak

• Ha belekerült az adósságcsapdába,
• ha nem tudja fizetni hiteleit,
• ha közüzemi tartozásai miatt már végre-

hajtási eljárás indult Ön ellen
• ha otthonának elvesztése reális veszélyt

jelent, 
• ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehaj-

tóval,
• ha jogi képviseletre van szüksége:
Vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat
az új kormányzati intézkedésekről, az
Eszközkezelőről és az adósság mérséklési
lehetőségekről.
Banki elszámolások szakirányú ellenőrzé-
se Banki és Végrehajtási Károsultak
Fogyasztóvédelmi Egyesület 
Információk +36-70/253-2910
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képvi-
selő-testülete, az elmúlt évekhez hasonló-
an, az idei évben is támogatja a létfenntar-
tási gondokkal küzdő családokat, a gyer-
mekek iskolai felszerelése, tankönyv, füzet,
írószer, ruházat megvásárláshoz támoga-
tást biztosít. 
A támogatás összege: 
- általános iskolai tanulók esetében: 12.000Ft
- középiskolai tanulók esetében: 15.000Ft

A támogatásra való jogosultság feltétele,
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
szabályait is tartalmazó 15/2007. (XII. 9.)
Kt. rendelet 20. §. (3) bekezdésben megha-
tározott jövedelemhatár, miszerint rendkí-
vüli gyermekvédelmi támogatásban az a
gyermeket nevelő család részesíthető, aki-
nek a családjában az egy főre jutó nettó
havi jövedelem az öregségi nyugdíj legki-
sebb összegének 150 %-át (42.750Ft) nem
haladja meg. Ez az értékhatár egyedülálló
szülő esetében 200 %. (57.000Ft) A támo-
gatás iránti kérelem, a „rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatáshoz, kérelem /beis-
kolázási segély/” elnevezésű nyomtatvá-
nyon nyújtható be. 
A kérelemhez mellékelni kell: - az iskolalá-
togatási igazolást, - a családban élők havi
rendszeres jövedelmére vonatkozó igazolá-
sokat (családi pótlék szelvény, bankszámla
kivonat, a munkáltató által kiállított jöve-
delemigazolás, nyugdíjas szelvény, illetve
amennyiben nem rendelkezik jövedelem-
mel, az erre vonatkozó nyilatkozat)
- a nem havi rendszerességgel szerzett, illet-
ve vállalkozásból származó jövedelem ese-
tén, a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt
szerzett jövedelem egyhavi átlagát. 

A kérelmet 2012. október 4. napjáig
lehet benyújtani, a Polgármesteri Hivatal-
ban, az igazgatási ügyintézőnél a 102 szobá-
ban. Tóthné Titz Éva jegyző

Tájékoztató a lakossági hulladékártalmat-
lanítási díjak változásával kapcsolatban.

2012. július 1-től megkezdte működését
a 158 település hulladékát feldolgozó
Királyszentistváni Regionális Hulladék-
kezelő Központ. A működés megkezdésé-
vel hatályba helyezésre került július 1-től a
kéttényezős díjtételen alapuló új díjszerke-
zet. Az új díj számlázási gyakoriságtól
függő részének érvényesítésére a szolgálta-
tó július 1-től jogosult.

Az ÉBRSZHK-TT 2012. július 11-én
tájékoztatásként megkereste hivatalunkat,
miszerint az elmúlt időszakban olyan hitel-
konstrukció vált ismertté számukra, amivel
a szelektív hulladék gyűjtés fejlesztését
célzó KEOP-1.1.1/B pályázat önerejét a
tervezettől és a korábban közölt díjban
kalkulálthoz képest lényegesen jobb kon-
díciókkal tudja biztosítani.

A Társulási Tanács a Közszolgáltatókkal
folytatott egyeztetést követően számítások
elvégzése után úgy döntött, hogy 2012.
évben a szolgáltatók, a korábban elfoga-
dott, az év második félévére vonatkozó díj-
hoz mérten közel 12%-al kevesebb, csök-
kentett díjat érvényesítsenek.  

A PROBIO Zrt. működési területén Dr.
Bóka István Balatonfüred város Polgármes-
tere további díjcsökkentést kezdeményezett.
Ennek eredményeként a Társulási Tanács
által javasolt 12%-os díjcsökkentésen felül
további 7%-os díjcsökkentéssel módosul a
PROBIO Zrt. működési területén a szol-
gáltatási díj. Ezáltal a PROBIO Zrt. szol-
gáltató bizonyul a legolcsóbbnak az Észak-
Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendsze-
ren belül. A díjcsökkentés 2012. év végéig
tart, ezen díjak az év végével felülvizsgálat-
ra kerülnek a tényleges rendszerbéli saját
költségek függvényében.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
a rendszeren belül Balatonfüreden térségi
komposztáló telep működik, ahová a
magánszemélyek térítésmentesen szállít-
hatnak be és helyezhetnek el zöldhulladé-
kot mennyiségi korlátozás nélkül.       TTÉ

Hulladékszállítás

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Nép-
egészségügyi Szakigazgatási Szerve tájé-
koztatja a külföldre utazókat, hogy a
Nemzetközi Oltóhelyen (Veszprém, József
Attila u. 36) a rendelés 2012. 09. 10. és 09.
25. között szünetel. 

Telefonon történő felvilágosítás, későbbi
időpont egyeztetés továbbra is a 88/424-
866 telefonszámon kérhető. Sürgős ese-
tekben hívható: Székesfehérvári Szent
György Kórház, Infektológiai Osztály 22/
535-500 Nemzetközi Utazás-egészségügyi
és Oltóközpont, Budapest (06-1)476-1364

Szünetel a rendelés a
Nemzetközi oltóhelyen

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, Zsitnyányi

István) Felelõs szerkesztõ: Kalmár György (+36/309 016 194); Fotó: Herczeg 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: szeptember 24. Szerk. biz. ülés 2012. szeptember 24. 17 óra; Megjelenik havonta.

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat ösz-
töndíjat adományoz a felsőoktatási intéz-
ményben tanuló azon fiatalok részére,
akik a feltételeknek megfelelnek. 

A pályázati adatlap, valamint a hozzá-
kapcsolódó jövedelem nyilatkozat nyom-
tatványok a Polgármesteri Hivatalban az
igazgatási ügyintézőtől ügyfélfogadási idő-
ben átvehetők, vagy letölthető a település
weblapjáról (www.revfulop.hu) Polgár-
mesteri Hivatal/Letölthető nyomtatvá-
nyok/Felsőfokú tanulmányokat támogató
ösztöndíj iránti pályázat. 

A pályázat benyújtási határideje: októ-
ber 4. 16 óráig beérkezőleg. A pályázato-
kat az Oktatási, Szociális és Kulturális
Bizottság az október 9-i ülésén bírálja el.
Részletesebb információ a település Jegy-
zőjétől vagy az igazgatási ügyintézőtől
(személyesen, vagy a 87/464-244 telefon-
számon) kérhető.

Pályázati felhívás
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Folytatás az 1. oldalról...

Amióta ember került víz mellé, azóta
megkezdődött a két ősi mesterség, a halá-
szat és a hajózás története, - mondta dr.
Horváth Gyula, a Bahart Zrt. vezérigazga-
tója - és ez így volt a Balatonnál is, hiszen
több évezredes emlékek szólnak erről. A
kezdetleges bödöncsónakoktól eljutottunk
oda, hogy a középkorban már hét rév
működött és ezek közül a legjelentősebb
volt Révfülöp. A mesterségünkre, a hajó-
sokra, révészekre emlékeztet a szobor,
ezért tetszik nekünk – folytatta Horvát
Gyula - nekik állít emléket. Tetszik, mert az
egyik legszebb kikötőnket egy újabb műal-
kotás díszíti, az utódokat pedig emlékezte-
ti arra, hogy az ő munkájukat a gépek
mennyivel könnyebbé teszik, míg a révész
evezővel és némi vitorlával tette meg az
utat Boglárig, kiszolgáltatva a nap tüzének,
a szél erejének. Azért is ilyen marcona,
hiszen a révészeknek ki kellett bírni a ter-
mészet összes próbatételeit, emellett szinte
minden szakmához érteniük kellett, ami a
hajó karbantartásához kellett, hogy a hajó-
zásra alkalmassá tehessék. Kellet ismerniük
a navigáció rejtelmeit, a Balaton minden
szeszélyét, mivel ezek a révek voltak a nép-
dal szerinti keskeny hidak, amelyek össze-
kötötték a két partot. Ez a szobor a révbe
érkezést mutatja, mert a magyarok szerint,
aki révbe ért, az megállapodott, sorsa jobb-
ra fordult. Kívánom, hogy érjen minden jó
gondolat itt Révfülöpön, és érjen révbe a
Balaton Régió összes szép elképzelése.

A szoboravatás egy rendkívül jó alkalom
arra, hogy az utolsó révészlegény unokája
megossza gondolatatait velünk, dédunoká-
ja pedig szavalattal kedveskedjen nekünk –
mondta Miklós Tamás polgármester, majd
Török Teodóra előadta Nagy Lajos: Séta a
Balaton parton című versét.

Révfülöp címerében megjelenő gondo-
latok - a szőlő és hajó - közül a révész fog-
lakozás most kapott remek lehetőséget a
bemutatkozásra, emlékeztetve a helyi hiva-
tás fontosságára- folytatta az ünnepi gon-
dolatok sorát Török Péter . A sors úgy
hozta, hogy én is vízen-járó ember lettem,
ha nem is abban az értelemben, mint a
nagy hajósok. Gyakran eszembe jut, hogy a
révészek legfontosabb feladata az emberek
közötti hidak megteremtése volt, bizton-
ságban átjuttatni az utazók közösségét a
túlpartra. Ez a hivatás ma is létezik, hiszen
a településünkön sok hajós látott napvilá-
got, s vágott neki a vizeknek. A mostani
gyerekekre is nagy hatással van az élettér
kiterjesztése a vízre, az a nyitottság, mely a
világ megismerésének lehetőségét adja, de
egyúttal fegyelemre, a természet megbe-
csülésére tanít.

Az ünnepség zárásaként Csizmazia
Sándor plébános közös imádság keretében
megszentelte és megáldotta a szobrot,
majd a polgármester közös koccintásra
hívta a jelenlévőket. Ky

Nem járul hozzá saját sorsa és hazája,
Magyarország jobbításához sem. Új gazda-
sági és politikai paradigmák között talált
minket a világméretű válság és Szent
István intelmeit, ezekben az új időkben is
értelmeznünk kell. Ahogyan királyunk fel-
ismerte a kereszténység szükségszerűségét,
úgy ismertük fel mi is az Európai Unió
alapvetését. Ugyanakkor nem szabad szem
elől tévesztenünk a kereszténység igazra,
szépre, jóra támaszkodó értékrendje mel-
lett azt, hogy az Európai Unió nem más,
mint politikán és gazdasági érdekeken ala-
puló érdekközösség. Ha jó irányba akarjuk
egy ország, egy város, vagy éppen települé-
sünk hajóját kormányozni, akkor a politi-
kai folyamatokban is fel kell ismerni a
tőlünk függetlenül jelentkező jelenségeket,
ahogyan azt első királyunk is megtette.
Ugyan nem különösebben szerencsés ez az
időszak, és nem szerencsés az a kormány
és önkormányzat sem, akinek válság idején
kell irányítani. Nem jó összeomló családi
háztartásokat, vagy vállalkozásokat látni,
nem jó egyedül maradni az árfolyamválto-
zások és a zuhanó mutatók tengerében, de
látnunk kell, történnek pozitív változások
is. Ha a pénz és a mindent meghatározó
fogyasztói társadalom pillanatnyilag elpár-
tolni is látszik tőlünk, meggyőződésem,
hogy a meghatározó szellemi, és politikai
áramvonalak még mindig Európában szü-
letnek. Semmi sem fontosabb ma annál,
hogy a Szent Istváni életművet helyesen
értelmezzük. Fontos, hogy még akkor is őt
tekintsük mintának, ha az örökös példaál-
lítás miatt már egy kicsit megkopni látszik.
Most, hogy a kereszténység példája nem
hat mindenkire egyformán - még nehezebb
lesz. Első királyunk legyen példa előttünk a
szigorúsága kapcsán is. Nemcsak az ősi tör-
vény lehet elrettentő, nekünk magunknak
sem szabad eltűrnünk azt, hogy különböző
kisebb-nagyobb érdekcsoportok irányítsa-
nak helyettünk. Fel kell vennünk a harcot a
közömbösség, a léha élet ellen! Higgyék el,
aki rendetlenül felületesen, lelkiismeretle-
nül végzi a munkáját, így viselkedik ember-
társaival szemben az - kapjon bármennyi
fizetséget - akkor is lelkiismeretlen lesz.
Ha kell saját sorainkon belül is példát
mutatva elől kell járnunk a változások
bemutatásával - Szent Istvánnak sem ment
magától, népszerű volt ugyan az új tanítás,
de meg kellett harcolnia azért, hogy az új
rend évszázadokra megszilárdulhasson. A
vallási tanítás mellett ott volt a templom-
építés, az adórendszer mellett ott volt a
vármegyék kiépítése. Valós országépítés
zajlott, melyre ma is nagy szükségünk van.
A templomok, a várfalak, emelkedése, a
hadsereg megújítása helyett ma ugyan
mást követel az élet, de az irány mit sem
változott. Mindannyiunk előtt ismeretes,
hogy a járások kialakításnak elveiről és az
előkészítés feladatairól tavaly szeptember
elsején döntött a kormány. 2013. január

elsejétől 175 járás, a fővárosban pedig 23
kerületi kormányhivatal kezdi meg műkö-
dését. A tervezett tempóban készülnek a
nemzeti köznevelési törvény végrehajtásá-
hoz szükséges rendeletek, folytatódik az
egészségügy átalakítása és még sorolhat-
nám a változásokat. A nemzetmentő poli-
tikára ma is a szó legszorosabb értelmében
szükség van, de ráadásként el kell érnünk a
demográfiai trendek megfordulását, az inf-
rastruktúra versenyképes kiépülése és a
leszakadó térségek felzárkóztatása mellett.
Olyan időket élünk, amikor a hagyományos
értékeink a filléres piac ponyvájára kerül-
tek, s amikor országunkat Szent István
korához hasonlóan újjá kell építenünk.

Augusztus 20-a az egyetlen igazán pozi-
tív üzenetű nemzeti ünnepünk, nem kap-
csolódik hozzá elbukott forradalom, levert
szabadságharc, vagy mindaz a balsors, ami
történelmünket átszövi. Az államalapítás-
ra úgy lehetünk büszkék, hogy közben nem
kell keserűséget éreznünk, nem kell vérta-
núkat gyászolnunk. Nagyszerű, hogy ekkor
ér véget az aratás és az új kenyeret is ekkor
ünnepelhetjük. A kenyér a magyar ember
számára mindig is az életet, a megélhetést,
az otthont jelentette. Azzal, hogy a nemze-
tiszín szalaggal átkötött kenyérrel ünnepel-
jük, kifejezzük, hogy a haza és az élet
összekapcsolódik.

Kedves vendégeink! Ha az István-kori
Magyarországból a mai Magyarországba
érkezünk láthatjuk, hogy mindkét helyszín
ellentmondásoktól terhes, de sajnos, a
távoli, múltbeli történéseket lassan jobban
értjük, mint ami a közelmúltban történt
velünk, vagy ami történik körülöttünk.
Egyet biztosan tudunk, egyet biztosan
érzünk: a mai állapotok változásért kiálta-
nak. Bármily keveset tehetünk is jelen
viszonyok megváltoztatására, tegyük meg,
ha mást nem tehetünk, mutassunk jó pél-
dát. Hagyjuk a gyűlölködést és tegyük a
dolgunkat, de úgy, hogy azért a rosszat min-
dig néven nevezzük - mondta befejezésül
Varga Béláné alpolgármester.

Az új kenyér megszentelésének, megál-
dásának szertartását Csizmazia Sándor
plébános végezte, az ünnepséget a
„Magyarnak lenni” című verses, zenés
összeállítás zárta Papp Barbara és
Habóczki Máté előadásában. Ky

Szent István útján
Folytatás az 1. oldalról...

Fotó: Herczeg
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Jeney Zoltán Rév Fülöp című könyvének bemutatója a Tóparti Galériában

XX. villa Filip Napok július 22. Az Onogur Hagyományőrző Egyesület egész napos programja Jurtás életkép teljes
berendezéssel, közelharcászati és íjász bemutató, íjásztatás, kézművesség, különböző játékok, vetélkedők.

Szentmise

XX.Villa Filip Napok 07.22. Crazy Night Zenekar

4

Révfülöpi NyárFotók: Kondorné Pintér Zsuzsanna
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2012. Július 20. péntek Utazás a világ körül helikofferral – interaktív családi koncert sok zenével, játékkal 

XX. Villa Filip Napok Július 21. A 60-as, 70-es, 80-as évek rock zenéje a Nap Együttes tolmácsolásában.

XX. Villa Filip Napok 07.20. Nyáresti koncert a Fonográf Emlékzenekarral

XX. Villa Filip Napok 07.20. A Magyar Hang Zenekar autentikus népzenei összeállítása



A Balatonfelvidéki Szín Vonal Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény neve 2012.
szeptember 1-től Szín-Vonal Alapfokú
Művészeti Iskola lett a jogszabályi változá-
sok, illetve a telephely-bővülések miatt.

A kiváló munkának köszönhetően egyre
több település igényli, hogy az intézmény
művészeti nevelést folytasson tanulói köré-
ben. Az idei évtől Zircen és Lókúton is biz-
tosítjuk a képző- és iparművészeti, illetve
táncművészeti oktatást.

A nyári szünet eredményesen telt tanu-
lóink számára. Sikeresen szerveztük meg
az országos bútor, ruha és öltözék-kiegé-
szítő versenyt, a révfülöpi diákok közremű-
ködtek a badacsonyi strand falfreskóinak
elkészítésében.

A nyár folyamán a rajztanárok világlapja
a „Gifted Education International” közölt
egy terjedelmes, tanulómunkákkal illuszt-
rált tanulmányt művészeti iskolánkról az
alábbi címmel „The talent managing work
of the Balatonfelvidéki Szín-Vonal Primary
Art School”, mely a világ minden országá-
ba eljutott. 

A 2012/2013-as tanévben az ágazati
miniszter grafika, kerámia és tűzzománc
készítésben hirdetett meg országos tanul-
mányi versenyt, amelyekben a hagyomá-
nyokhoz híven szeretnénk ismét a legtöbb
dobogós helyet megszerezni. Ebben a tan-
évben tehát elsődlegesen erre a három
közkedvelt művészeti ágra, illetve emellett
a festés és a tárgykészítés legváltozatosabb
módjaira készítjük fel tanítványainkat.

Az idei - immár nyolcadik - tanévünk
nagyon eredményesen kezdődik. A Dr.

Navrasics Tibor miniszter, Roman Kowal-
szki lenyel nagykövet és Lasztovicza Jenő
elnök védnökségével a Magyar - Lengyel
Együttműködés jegyében meghirdetett
nemzetközi gyermek és ifjúsági képzőmű-
vészeti pályázaton a Veszprém Megyei
Közgyűlés Elnöki Hivatal értesítése alap-
ján húsz tanulónk kerül díjazásra szeptem-
berben. Külön köszönetet kaptunk azért,
hogy az intézmény ilyen eredményesen
készíti fel diákjait a különböző nemzetközi
és országos megmérettetésekre.

Baranyai Zoltánné
Tanulók a badacsonyi strand falfestményé-

nek alkotása közben 
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A nyár vége felé bármilyen erővel tűz is a
Nap, és élvezi az ember a szabadság ízét,
könyörtelenül emlékeztetnek a seregé-
lyek az ősz közelítésére, az érett szőlőtáb-
lákat keresgélve itt, a Fülöp-hegy lábá-
nál.

Jómagam is ízlelgetem a nyárvég örö-
meit, és gyönyörködöm a Balaton látké-
pében. Minden évszakban lenyűgöz a
panoráma. De különös erővel hat rám az
őszi Balaton: elcsendesedik a tó, a gyere-
kek iskolába mennek, a felnőttek munká-
ba, csak a szép korú vendégek időznek
még itt, és délutáni fürdőzésekkel
búcsúznak a Balatontól. Én is itt ülök a
Rózsakertben, nézem a pompázatos
virágágyakat, a szellő keltette apró hullá-
mokat a tavon, a némán várakozó horgá-
szokat, a kerékpárúton lassan kerekező-
ket a sétálókat, s „hallgatom a fák lehulló
levelének lágy neszét”.

Váratlanul elvonul fejünk felett a hegy
irányába egy megszámlálhatatlan töme-
gű, surranó seregélycsapat. A fekete fel-
hőnyi madársereg felkelti az érdeklődést

az emberekben. Mindenki feléjük fordul,
és különféle megjegyzések hallatszanak,
pl. ha ezek kiválasztanak egy szőlőtáblát,
akkor a gazda nem szüretel az idén. Úgy
lekapják a termést, mint a pinty. Arra
gondolok, a pintyről nem hallottam, hogy
tolvaj lenne. De ez a madárinvázió fel-
idéz bennem egy régi-régi történetet.

A 70-es évek vége felé építettük hétvé-
gű házunkat itt, Révfülöpön. Szó szerint
kell érteni, hogy építettük: ástunk, beto-
noztunk, raktuk a falat minden szabad-
időnkben. Este elcsigázva, fáradtan rogy-
tunk ágyainkba a bungiban. Átaludtunk
volna éjt-napot, ha a szomszéd szőlősgaz-
da nem riasztott volna fel bennünket haj-
nalok-hajnalán. Mivel szőlőjét ellepték a
seregélyek, úgy védekezett ellenük, hogy
vasúti síndarabokat akasztott a terasz
gerendájára, és egy vasdarabbal azokat
ütögetve próbálta elriasztani a betolako-
dókat. 

De nem csak a madarak riadtak fel,
hanem mi, akik pedig aludtunk volna
még. Egy darabig tűrtük a korai ébresz-

tést, de néhány nap után „elszakadt a cér-
nám”. A kialvatlanságtól kábultan men-
tem át, és így rohantam le őt:

- Hát, mit képzel, Uram? Maga, maga,
Madárijesztő! Nem tudná csendesebben
elkergetni őket?

- Megpróbálom, kérem, bocsánat! - tört
ki belőle is a jóízű kacagás. Valószínű, fel-
kutatta a pincét, padlást, mert talált egy
kereplőt. Igaz, hogy nem szólt sokkal hal-
kabban, de nem volt olyan riasztóan éles
hangja, mint a sínkoncert.

Ez a történet gyökeret vert bennünk.
Évekkel később, amikor búcsúzott az
élettől azt üzente nekem a feleségével:

- Mondd meg Valinak, sose felejtem el
a „Madárijesztőt”, elviszem magamban
odaátra is.

- Matyi bácsi, én meg azt üzenem
neked odaátra a balatoni szellővel, hogy
de szép lenne még egyszer hallani a
"Madárijesztő" seregélyriogató sínkon-
certjét! Mert akkor fiatalok lennénk, és
még te is itt lennél velünk.

P. Tófeji Valéria: Seregélyfelhő

6

Szín-Vonal Hírek
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2012.08.25. Szombat 17:00 Révfülöpi NSE - Nemesgulács-Kisapáti SE
2012.09.02. Vasárnap 16:00 Balatonszepezd SC - Révfülöpi NSE
2012.09.16. Vasárnap 16:00 Egervölgye SE M.apáti - Révfülöpi NSE
2012.09.22. Szombat 16:00 Révfülöpi NSE - Pécselyi SE
2012.09.30. Vasárnap 16:00 Szamaras SE - Révfülöpi NSE
2012.10.06. Szombat 15:00 Révfülöpi NSE - Dörögd-Halimba SE
2012.10.14. Vasarnap 15:00 Balaton SE - Révfülöpi NSE
2012.10.20. Szombat 15:30 Révfülöpi NSE - Lesenceistvánd-Uzsa SE
2012.10.28. Vasárnap 13:30 Káptalantóti LC - Révfülöpi NSE
2012.11.03. Szombat 13:30 Révfülöpi NSE - Zalahalápi SE
2012.11.11. Vasárnap 13:30 Révfülöpi NSE - Nyirád Községi SE
2012.11.18. Vasárnap 13:00 Balatonederics SC - Révfülöpi NSE
2013.03.24. Vasárnap 14,00 Nemesgulács-Kisapáti SE - Révfülöpi NSE
2013.03.30. Szombat 14,00 Révfülöpi NSE - Balatonszepezd SC
2013.04.13. Szombat 16,00 Révfülöpi NSE - Egervölgye SE M.apáti
2013.04.21. Vasárnap 16,00 Pécselyi SE - Révfülöpi NSE
2013.04.27. Szombat 16,00 Révfülöpi NSE - Szamaras SE
2013.05.05. Vasárnap 16,00 Dörögd-Halimba SE - Révfülöpi NSE
2013.05.11. Szombat 16,30 Révfülöpi NSE - Balaton SE
2013.05.19. Vasárnap 16,30 Lesenceistvánd-Uzsa SE - Révfülöpi NSE
2013.05.25. Szombat 16,30 Révfülöpi NSE - Kaptalantoti LC
2013.06.02. Vasárnap 17,00 Zalahalápi SE - Révfülöpi NSE
2013.06.09. Vasárnap 17,00 Nyirád Községi SE - Révfülöpi NSE
2013.06.16. Vasárnap 17,00 Révfülöpi NSE - Balatonederics SC

Megye III. labdarúgó bajnokság sorsolása

Szeptember 9-én 18.30 órakor Müller
Mártonné kikötő-felügyelő, Miklós Tamás
polgármester, Müller Márton főtanácsos
búcsúztatta az idei hajózási idény utolsó
menetrend szerint induló hajóját. Nem-
csak virágcsokor került fel a hajóorrba,
hanem jó balatoni borral is megköszönték
a balatoni hajósok áldozatos munkáját,
melyet a Györök hajó kapitánya vett át.

Elment az utolsó hajó

Kedves Révfülöpi Lakosok, 
Nyaralók és Vendégeink!

Értékes és érdekes kiadványok kapható-
ak még a Tourinform Irodában.
P. Miklós Tamás
Révfülöpi Honismereti Egyesület kiadvá-
nyai (különböző áron)
Révfülöp régi képes-levelezőlapokon 
album 4.500 Ft
Jeney Zoltán
RévFülöp – ’balatóniai’ kalandregény 
10-14 éveseknek 2.990 Ft
Krizsán András – Somogyi Győző
A Balaton-felvidék tájba simuló 
népi építészete 4.995 Ft
Tábori Kornél - Tóth Lajos - Zákonyi Ferenc
A Balaton dicsérete - Régiek 
a Balatonról 1.800 Ft
Hagyományok, értékek és hungarikumok 
Veszprém megyében 2.900 Ft

Szeretettel várok minden érdeklődőt
nyitva tartási időben: hétfőtől péntekig
8.30-tól 17.00 óráig.

Dr. Szabóné Barsi Katalin irodavezető

Értékes kiadványok

Fotó: Miklós M.

2012. július 22-én, vasárnap hivatalosan
is megnyílt a Balaton csavargőzös; a
műemlékhajót huszonötmillió forintért
újították fel a Balatoni Hajózási Zrt.
kivitelezésében és rendezték be hajózás-
történeti dokumentumokkal. 

Az évtizedekig méltatlan sorsú
BALATON csavargőzös ezzel talán –
sokadszor – révbe ért Balatonbogláron:
kiállítási helyszín lett a boglári kikötő
keleti mólószárán. 

Az avatóünnepségen Mészáros Miklós
boglári polgármester köszöntötte a meg-
jelenteket és ismertette a sikeres projekt
megvalósításának történetét. 

Ezt követően Miklós Tamás révfülöpi
polgármester idézte fel a Balaton két
partját – Fülöpöt és Boglárt – összekötő
hajó történetét. Mint elmondta a tó első
csavargőzöse száznegyven évvel ezelőtt
tette meg próbaútját, s Kővágóörs,

Badacsony és Balatonboglár fogott össze
a megépítése érdekében. A Balaton
középvidék lakói, birtokosai Zala-
Somogy Gőzhajózási Társaságot alapítot-
tak, megvalósítva a két part közötti tele-
pülések gazdasági alapú együttműködé-
sét. A hajó utasokat szállított de uszá-
lyokkal bonyolította a korabeli áruszállí-
tást is, kapcsolódva a már megépült bala-
toni Déli Vasúthoz, s teher- és személy-
szállítási összeköttetést teremtve egyúttal
a főváros felé. 

A Balaton csavargőzös Révfülöp és
Badacsony, valamint Balatonboglár
között révhajóként közlekedett, Eötvös
Károly is utazott rajta, meg is írta élmé-
nyeit az „Utazás a Balaton körül” című
művében. A csavargőzöst 1879-ben elár-
verezték, ezután a Dunára vitték, vonta-
tóhajónak. A Balatonra 1981-ben került
vissza, sokáig vendéglátóhelyként üze-
melt, majd 2009-ben leégett. 

A felújításról és a „hajókiállítás” meg-
rendezéséről Kopasz Árpád a „kikötő
p’ART” alapítvány elnöke beszélt, s
köszönte meg a régi dokumentumokat
eljuttatók – köztük a Révfülöpi
Honismereti Egyesület – segítségét.

A felújított hajó és kiállítás átadását
jelképező nemzeti színű szalag átvágása
után a széles közönség vette birtokba
ismét a hajót, akik között ott volt a
Révfülöpi Fürdőegyesület alelnöke,
Ruza József és Tóth Csaba a Révfülöpi
Vízisport Egyesület elnöke is.             -m-

A szomszéd Balatonboglár öröme
Polgármesterek avatták a felújított 140 éves Balaton csavargőzöst

Fotó: Miklós



Szeptember 2-án utolsó adásával búcsú-
zott a Révfülöpről közvetített, közkedvelt
balatoni magazinműsor. 

Az előző este tartott búcsúesten Gazsó
L. Ferenc, az MTVA vezérigazgató
helyettese és Csizmár Edina felelős szer-
kesztő értékelték a két és fél hónapon át
Révfülöpről közvetített adás rendkívül
sikeres nézői fogadtatását, valamint
Miklós Tamás polgármester köszönte
meg a televíziós adás munkatársainak a
szép révfülöpi képeket, munkájukat, a
vezetésnek pedig azt, hogy településünk
adhatott otthont ismételten az MTVA
egyik sikeres műsorának. 

Képünkön az utolsó adás utolsó pil-
lanatai

Szeptember 22. szombat 11 óra
Révfülöp nyugati/császtai strand
Távok rajtidők   szintidők 
félmaraton: aszfalton és földúton

11.30h 160 perc
8.000 m: aszfalton és földúton

11.30h 60 perc
500 m ovis futás 8. évet be nem 
töltöttek számára 11.00h nincs
egy vidám kör a réten
1.000 m kölyökfutás (13. évet be nem 
töltötteknek) 11.15h nincs
két vidám kör a réten

Frissítés: 8.000 méteren féltávon, a fél-
maratonon 4.000 m, 10.000 m és 16.000
m-nél, valamint a célban ásványvíz.

A pályán kréta és szalagozás segíti
majd a futókat. A műúton részleges for-
galomkorlátozás lesz,
melyben a helyi polgá-
rőrök segítenek.

Nevezési díj nincs,
csak az ásványvizes
frissítéshez 500 forin-
tos hozzájárulás.

Eredményhirdetés:
14.30-kor a strandon a
csúszdánál. A helye-
zettek oklevelet, illet-
ve a gyerekek érmet
kapnak.

Díjazott kategóriák:
- ovisok első három
kisfiú és kislány

- kölyök futók első három fiú és lány
- 8000 m és félmaraton távon:

junior (-16 év) első három fiú és lány
felnőtt (40-et be nem töltöttek) 
első három férfi és nő
senior (40-) első három férfi és nő

Megközelítés: A Balaton északi partján
Révfülöp: Tihany, Zánka után követke-
zik, de érdemes Veszprém felől jönni.
Vonattal Budapestről a Déliből, busszal
az Üllői úti pályaudvarról van esti és reg-
geli járat. 

Parkolás: a strand parkolójában.
Öltözködés, mosdó: a strand területén
Mindenkit szeretettel várok.

Balogh Tamás
www.balatonfelvidek.5mp.eu

kalimedence@gmail.com • 06-20/9257-375

3. Panoráma futónap

RÉVFÜLÖPI KÉPEK XXII. ÉVFOLYAM 8-9. SZÁM 2012. AUGUSZTUS-SZEPTEMBER

8

Búcsúzott a
Balatoni Nyár!

A Könyvtár szeptember 10-től, szeptember 15-ig szabadság miatt zárva tart!
Nyitás: szeptember 18. (kedd) Molnár Júlia

Kedves Könyvtárlátogatók! Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
fotópályázatot hirdet a 2013. évi Rév-
fülöpi Falinaptár megjelenéséhez. 

A szakmai zsűri által megítélt legjobb
fotókat megjelentetjük a készítő nevével a
Falinaptáron, s egy tiszteletpéldányt aján-
dékozunk az amatőr vagy profi fotósnak.

Ha Ön hozzájárul, akkor nagyszerű
fotóit felhasználjuk turisztikai területe-
ken is (pl.: kiadványokban, szórólapokon,
utcai táblákon… stb.). Legyen Ön is
részese, aktív szereplője településünk
népszerűsítésének! Kérjük, hogy jellegze-
tes révfülöpi fotóit 2012. szeptember 20-
ig adathordozón (CD vagy pen-drive) szí-
veskedjen a Tourinform Irodában leadni.

(Révfülöp, Villa Filip tér 8/b; nyitva tar-
tás: hétfőtől péntekig 8.30-tól 17.00 óráig)

Nyomdai minőségű képeit a revfu-
lop@tourinform.hu címre is elküldheti!

Fotópályázat –
’Legszebb fotóim Révfülöpről 2012’

Fotó: Miklós T.

Fotó: Balogh

Fotó: Herczeg
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