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Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

A Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos
Óvoda fennállásának 60. évfordulója
alkalmából kiállítást rendezett október 18-
án a Közösségi Házban.

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető
köszöntötte a szép számú érdeklődőt a nyitó-
ünnepségen, melynek kezdetén főhajtással
emlékeztek az elmúlt hat évtized azon dolgo-
zóiról, akik már nem lehetnek jelen.

Folytatás a 4. oldalon...

Hat évtizednyi 
gondoskodás

Fotó: Herczeg

Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal 
jövőjével kapcsolatban tett intézkedésekről

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete
2012. október 15-i nyilvános ülésére tájé-
koztató készült a létrehozandó Közös
Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos
helyzetről, amelyet a bizottságok együttes
javaslatára a képviselő-testület végül zárt
ülésen tárgyalt meg. A fenti anyag alapján
tesszük közzé alábbi tájékoztatónkat.

Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendel-
kezik a polgármesteri hivatal és a közös
önkormányzati hivatalok létrehozásáról. A
2013. január 1-jétől hatályos rendelkezés
alapján a törvény 84.§ - 86.§-ig szabályozza
a hivatalok létrehozásával kapcsolatos
lehetőségeket, tennivalókat.

A 85. § (3) bekezdés alapján Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
vagy megszüntetéséről az érintett települé-
si önkormányzatok képviselő-testületei az
általános önkormányzati választások nap-
ját követő hatvan napon belül állapodnak
meg. Ezen rendelkezés tulajdonképpen
2013. január 1-től hatályos, de erre vonat-
kozóan az átmeneti rendelkezések között
szereplő 146.§ (2) bekezdése értelmében: 

Folytatás a 3. oldalon...

A hivatal jövőjeA hazugságok ideje lejárt

A magyar forradalom és szabadságharc
ünnepén, 1956. október 23-a 56. évfordulója
alkalmából szervezett nagyközségi ünne-
pi megemlékezés ezúttal is a temetőben
kezdődött Polgár Bence kopjafájánál.

Azért jövünk ide vissza minden évben
és hajtunk fejet – mondta Zsitnyányi
István beszédében –, hogy emlékezzünk
és emlékeztessünk mindenkit az 1956-os
eseményekre, mi történt a forradalom tíz
napja alatt. Emlékeztetni kell azért is,
mert 30 év telt el hallgatásban, rettegés-
ben, miközben a barátságok megszakad-
tak, nem mertünk találkozni, egymás sze-
mébe nézni és voltak, akik inkább elme-
nekültek az országból. Nekem szeren-
csém volt, mert ugyanolyan sorsom lehe-
tett volna, mint Polgár Bencének, mert
akkoriban nem a tények, hanem a hata-
lom döntött az ítéletek súlyosságáról.
Zsitnyányi István még felidézte személyes
élményeiről megőrzött emlékeit, a teme-
tői ünnepség zárásaként pedig az önkor-
mányzat és a fürdőegyesület képviselői
megkoszorúzták Polgár Bence valamint
Tabódy István sírját.

Késő délután a Tóparti Galériában foly-
tatódott a megemlékezés, ahol Miklós
Tamás polgármester mondott ünnepi be-
szédet.

Úgy vélem, hogy az emlékezés felemelő
pillanatai nem csak a tiszteletadásra és né-
ma főhajtásra adnak alkalmat – mondta a
polgármester –, hanem elgondolkoztatnak
bennünket.

A történelemkönyvekből ma már meg-
tudhatjuk hogyan és mi történt 1956. októ-
ber 23-án, 1956 utolsó hónapjaiban. De
hogy miért történt azt leginkább a köztünk
élő egykori szemtanuk személyes történe-
teinek és emlékekeinek visszaidézése alap-
ján érthetjük meg igazán. Miért halt meg az
1956-os harcokban 3.700 fő? Honfitár-
saink, magyarok, akik többsége 20 és 30 év
közötti életkorú fiatal volt. Sőt 5-6%-a 20
éven aluli, és csak 10 %-uk volt 30 éven
felüli. Miért sebesült meg géppisztolytól,
lőfegyvertől akna és ágyúrepesztől mintegy
20.000 magyar, akiknek 60%-a hosszabb
rövid idejű kórházi ápolásra szorult? Miért
halt meg 670 orosz katona és sebesült meg
vagy tűnt el 1.570 a hadműveletekben?
Miért ítéltek el a magyar bíróságok közel
22.000 embert a forradalmi eseményekkel
összefüggésben? Miért menekült határain-
kon túlra mintegy 200.000 honfitársunk?
És miért végeztek ki bírósági perek után
1956. októberi tetteikért 341 főt? Köztük
csak forradalmi tevékenységükért 229 főt,
köztük Magyarország miniszterelnökét,
Nagy Imrét. Miért? Azt, hogy hogyan tör-
tént már tudjuk, de hogy miért történt ar-
ról egyre kevesebb szó esik ünnepei meg-
emlékezéseinken! Pedig egyértelmű! 

Folytatás a 6. oldalon...

Fotó: Herczeg

Fotó: Herczeg



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, végrehajtóval,
• 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
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A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. kormány-
rendelet módosított rendelkezései alapján
2013 januárjától a négy hónaposnál idő-
sebb kutyát csak egyedi azonosítóval, úgy-
nevezett elektronikus transzponderrel
(chippel) ellátva lehet tartani.

A jogszabály előírja, hogy a magán állat-
orvos az eb vizsgálata, kezelése előtt köte-
les ellenőrizni, hogy az állat transzponder-
rel jelölt-e. A transzponderrel való megje-
lölést az azt elvégző állatorvos az oltási
könyv, vagy a kisállat-útlevél megfelelő
rovatának kitöltésével, aláírásával és

bélyegzőjével igazolja.
Az eb transzponderrel történő megjelö-

lését követő nyolc napon belül a beavatko-
zást végző állatorvos az állat adatait a
transzponderrel megjelölt ebek adatait
nyilvántartó országos elektronikus adatbá-
zisban regisztrálja.

Ennek a szabálynak a betartását a jegy-
ző, és a járási állat-egészségügyi hivatal
ellenőrzi. A négy hónaposnál idősebb
transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző
és a magán állatorvos köteles jelentést
tenni a járási állat-egészségügyi hivatal
felé. Tóthné Titz Éva jegyző

Tisztelt eb tartó Tulajdonosok!

A 2013. évre kiírt „A” és „B” típusú Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatra.

„A„ típusú
A pályázatra azok a települési önkor-

mányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül,
teljes idejű (nappali tagozatos) alapfoko-
zatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és szak-
képzettséget eredményező mesterképzés-
ben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú szakképzésben folytatják tanul-
mányaikat. 

„B„ típusú
A pályázatra azok a települési önkor-

mányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2012/2013. tanévben utolsó éves,

érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező,

felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek;

és a 2013/2014. tanévtől kezdődően fel-
sőoktatási intézmény keretében teljes
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapkép-
zésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhet-
nek ösztöndíjban, akik 2013-ban először

nyernek felvételt felsőoktatási intézmény-
be és tanulmányaikat a 2013/2014. tanév-
ben ténylegesen megkezdik. 

Ösztöndíjra jogosult az a hátrányos szo-
ciális helyzetű hallgató, akinek és a vele
egy háztartásban élők egy főre jutó havi
nettó jövedelme nem haladja meg a min-
denkori öregségi nyugdíj legkisebb össze-
gének 150%-át.

A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzatokhoz történő benyújtásának
határideje: 2012. november 23.

Figyelem!!! Változás a pályázat rendjében!
A pályázat beadáshoz a Bursa Hunga-

rica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerében (EPER-
Bursa rendszer) pályázói regisztráció szük-
séges, melynek elérése: https://www.eper.hu/
eperbursa/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a
pályázati adatok feltöltése a csatlakozott
önkormányzatok pályázói részére.

A kitöltött, és aláírt pályázati űrlapot a
Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani,
a szükséges mellékletekkel együtt. 

A pályázati kiírás letölthető a www.rev-
fulop.hu honlapról, illetve személyesen
átvehető a Polgármesteri Hivatalban.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvi-
lágosítás kapható a https://www.eper.hu/
eperbursa/paly/palybelep.aspx internet cí-
men, valamint a Polgármesteri Hivatalban.

Tóthné Titz Éva jegyző

Felhívás

Tájékoztatjuk a település polgárait, hogy
2012. október 24-től a MÁV ZRT. megkez-
di a Vasútállomás mellett lévő felüljáró
állagmegóvó felújítását.

A munkálatok alatt a vasúti felüljáró
alkalmanként részlegesen, illetőleg teljes
egészében lezárásra kerül.

A felújítási munkák előre láthatólag
ezév végére fejeződnek be.

Hirdetmény

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy
a Tapolcai Rendőrkapitányság november
26-án, 16.00 órai kezdettel a Révfülöpi
Általános Iskolában fórumot tart, ahol a
lakosság részére közvetlenül tájékoztatást
adnak valamennyi rendőrséget, közbizton-
ságot, közlekedésbiztonságot, bűnmegelő-
zést és egyéb hatósági kérdéseket érintő
témával kapcsolatban.

A fórumra minden érdeklődőt szeretet-
tel várnak! 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata

Meghívó

Tájékoztatás 
a Polgármesteri Hivatal november, december
hónapokat érintő munkarend változásairól:
November 9. péntek, (pénteki munka

rend szerint) 7.30-13.30-ig,
November 10. szombat, munkanap

(pénteki munkarend 
szerint) 7.30-13.30-ig

December 1. szombat, munkanap
(hétfői munkarend szerint) 
7.30-16.00-ig

December 14. péntek, (hétfői munkarend 
szerint) 7.30-16.00-ig,

December 15. szombat, munkanap
(pénteki munkarend 
szerint) 7.30-13.30-ig

December 24. hétfő, szabadnap
December 31. hétfő, szabadnap

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájé-
koztatta a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
közelmúltban elvégezték a kezelésükben
lévő utak mellett lévő veszélyes fák fel-
mérését, és megállapították, hogy telepü-
lésünkön 85 db fa kivágása szükséges. A
vágásra kijelölt fák nagy része a Badacso-
nyi úton lévő autóbuszmegálló és a ben-
zinkút között, a 71-es főközlekedési út,
kerékpárút mellett található.

A Képviselő-testület 2012. október 15-i
ülésén a tervezett munkával kapcsolato-
san úgy foglalt állást, hogy a jelentős
számú fa kitermelése hosszú távon ko-
moly változást okozhat településünk táj-
esztétikai megjelenésében. Az említettek
miatt a Polgármesteri Hivatal levélben
kereste meg a közútkezelőt azzal, hogy
csak a közlekedési szempontból fokozot-
tan veszélyes fák kerüljenek kivágásra.

Müller Márton

Veszélyes fák felmérése



„A polgármesteri hivatalt és a közös
önkormányzati hivatalt a 84-86. § hatálybalé-
pését követő hatvan napon belül kell megala-
kítani.”

Tehát az új szabályozás 2013. január 1-től
erre a 60 napra teszi a Közös Önkormány-
zati Hivatalok létrehozására fennálló időt,
amely kötelező érvényű. Ha ezen időn
belül nem történik meg a jogszabályban
foglaltak szerinti hivatalok létrehozása,
abban az esetben a megyei Kormányhivatal
vezetője jelöli ki a Közös Önkormányzati
Hivatalhoz tartozó településeket.

Az elmúlt időszakban Révfülöp
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete több alkalommal kinyilvánította a
révfülöpi székhelyű Közös Önkormányzati
Hivatal létrehozására irányuló szándékát. 
Ezzel kapcsolatban
• többször tárgyaltunk Ábrahámhegy, Ba-

latonrendes, Salföld települések polgár-
mestereivel, (2011. március 28., 2011.
június 23., 2012. május 7.),

• meghívtuk Kővágóörs község képviselő-
testületét e témában tartott együttes
ülésre, (2012. május 7.),

• levélben tájékoztattuk szándékainkról és
az eddigi tárgyalásokról a környező tele-
pülések lakóit, képviselőit és polgármes-
tereit (2012. június 15., 2012. június 25.),

• felajánlottuk a Révfülöpi Községháza
épületét Közös Önkormányzati Hivatal
székhelyéül, magunkra vállalva annak
fenntartási dologi költségeit (áram, víz,
gáz, internet),

• kezdeményeztük a Balaton-parti és a
Káli-medence településeinek közös egyez-
tető tárgyalását (2012. szeptember 6.)

• épületbejárást szerveztünk a révfülöpi
községházán a környék polgármesterei-
nek, képviselőinek és jegyzőinek részvé-
telével. (2012. szeptember 24.).

Az intézkedésekkel kapcsolatos leveleket
a képviselőknek megküldtük, az események
alakulásáról a képviselő-testületi üléseken
rendszeresen tájékoztatást adtunk.

Mint ismert, 2012. május végén, június
elején a két szomszédos körjegyzőség tele-
pülései (Ábrahámhegy, Balatonrendes,
Kékkút, Kővágóörs, Mindszentkálla, Sal-

föld) szándéknyilatkozatot fogadtak el a
jelenlegi kővágóörsi körjegyzőség Közös
Önkormányzati Hivatalként való létreho-
zásáról. Az érintett települések lakosság-
száma 2.087 fő, azaz megfelelnek a jogsza-
bályok szerinti hivatalműködtetés előírása-
inak és követelményeinek.

Ugyanakkor Révfülöp Nagyközség hiva-
tal alapítása/működtetése vonatkozásában
elszigetelődött, mivel településünk a tapol-
cai/balatonfüredi járási határvonalán fek-
szik, illetve délről a Balaton tóval határos,
vagyis más irányú mozgástere nincs. 

Hasonlóan kényszerhelyzetbe került a
Káli-medence több – a köveskáli körjegy-
zőséghez tartozó – települései is (Balaton-
henye, Köveskál, Szentbékkálla). Mi és az
utóbbi települések lakosainak összlétszá-
ma 1.995 fő, amely alapján, még ha akar-
nák akkor sem hozhatnak létre önálló hivatalt.

A legfrissebb fejlemények a következők.
2012. szeptember 18-án többszöri kezde-

ményezésünkre és ábrahámhegyi képvise-
lő-testület határozata szerint a fent jelzett
hat település polgármestere a Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozása tár-
gyában megbeszélést tartott, amelyre
Révfülöp polgármesterét is meghívták. 

Révfülöpi tárgyalási oldalról elmondtuk,
hogy eddigi tárgyalásaink során a közös
gondolkodást és együttműködést szorgal-
maztuk, és szorgalmazzuk most is. A közös
hivatal céljára Önkormányzatunk által fel-
ajánlott hivatali épülettel a településeink
lakói számára nyújtott szolgáltatások, hely-
színek és azok színvonalának megtartását,
a fenntartási dologi költségek magunkra
vállalásával pedig önként járulnánk hozzá
a nagyobb mozgásteret biztosító Közös
Hivatali működéséhez, legyen szó akár
kirendeltségekről, akár munkatársak alkal-
mazásáról. (A megbeszélésen semmilyen
konkrét információ nem hangzott el a
Közös Hivatal működési tervével, létszá-
mával, közös és az egyes önkormányzatok-
ra eső költségeivel kapcsolatban.)

2012. szeptember 19-én a Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa ülésén Lasztovicza Jenő
országgyűlési képviselő, a megyei közgyű-
lés elnöke tartott tájékoztatót az önkor-

mányzati feladatellátás várható szabályai-
ról, lehetőségeiről. Ezen elhangzott, hogy a
kormányzati szándék a kb. 4-5.000 lakost
kiszolgáló Közös Önkormányzati Hivata-
lok létrejöttét ösztönzi.

2012. szeptember 24-én sor került az
Önkormányzatunk által kezdeményezett
Közös Önkormányzati Hivatal céljára fel-
ajánlott révfülöpi Községháza közös megte-
kintésére és a háromszintes épület bejárá-
sára. Erre 9 önkormányzat képviselői, pol-
gármesterei és jegyzői kaptak meghívást.

Az eseményen öt település, Balaton-
henye, Köveskál, Mindszentkálla, Szent-
békkálla és Révfülöp vett részt, tekintette
meg hivatalunkat. 

Jelenleg a két körjegyzőséghez tartozó
hat település kővágóörsi székhellyel kíván-
ja létrehozni Közös Önkormányzati Hiva-
talát. Mint több polgármester is megfogal-
mazta, szándékuk nem Révfülöp ellen,
hanem a kis települések nagyobb településtől
való függőségének és kiszolgáltatottságának
elkerülésére irányul, amelyre már a korábbi
évtizedekben volt gyakorlati példa szerintük.

Döntésük hatásaként Révfülöp és több
Káli-medencei település is kényszerhely-
zetben van, amelyet folyamatban lévő jog-
szabályváltozások tovább bonyolíthatnak. 

Sajátos kényszerhelyzetben vannak a
fenti kővágóörsi székhelyű Közös Önkor-
mányzati Hivatalt kezdeményező települé-
sek is, mivel akár akarják, akár nem „kény-
szercsatolás” esetén eddigi elképzelésük a
„kis” hivatalról messzire távolodik, mivel a
kb. 2.000 főt kiszolgáló hivatal duplájára,
4.000 főt, plusz a nagy létszámú tóparti
üdülővendégkört kiszolgáló hivatalra válto-
zik, ahhoz szükséges infrastrukturális,
működtetési, közös hozzájárulási költséggel. 

Mindezen kényszerű kormányzati vál-
toztatásra – a költséghatékonyság és az
állami forráselvonás közepette – közösen
kell megoldást találnunk. Térségünk fejlő-
dése, lakóinak érdekei alapján nyugvó
közös együttműködésre, és racionális ala-
pon történő Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozására van szükség. 

Révfülöp esetében, mivel a jogszabály
nem teszi lehetővé, hogy 2.000 fő állandó
lakosság szám alatt önállóan Polgármesteri
Hivatalt működtessen az önkormányzat,
ezért a következő lehetőségek állnak fenn:

– további erőfeszítéseket tesz a révfülöpi
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozá-
sára, 

– önkéntes alapon csatlakozik a kialaku-
lóban lévő kővágóörsi Közös Önkormány-
zati Hivatalhoz,

– eredménytelen tárgyalások esetén
kivárja a Veszprém megyei Kormányhiva-
tal vezetőjének 2013. március 1-i kijelölési
döntését.

Miklós Tamás polgármester

Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal 
jövőjével kapcsolatban tett intézkedésekről

RÉVFÜLÖPI KÉPEK XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2012. NOVEMBER

3

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Folytatás az 1. oldalról:



„Egy élet a kezedben. Ha a gyerekek kriti-
zálva élnek, megtanulnak megbélyegezettnek
lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben
élnek, megtanulnak veszekedni. Ha a gyere-
kek kicsúfolva élnek, megtanulnak szégyen-
lősnek lenni. Ha a gyerekek megszégyenítve
élnek, megtanulják bűnösnek érezni magukat.
Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, meg-
tanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek
bátorítva élnek, megtanulnak bízni. Ha a gye-
rekek dicsérve élnek, megtanulják megbe-
csülve érezni magukat. Ha a gyerekek méltá-
nyosságban élnek, megtanulják az igazságos-
ságot. Ha a gyerekek biztonságban érzik
magukat, megtanulnak hittel élni. Ha a gyere-
kek megerősítve élnek, megtanulják magukat
szeretni. Ha a gyerekek elfogadva és barát-
ságban élnek, megtanulják megtalálni a szere-
tetet a világban!!!” idézte Vókóné Dorothy
Law Holte-t beszédének kezdetén. Az intéz-
mény történetét ismertetve elmondta, hogy az
óvodát 1952-ben alapították, mivel a gyer-
mekek napközbeni felügyelete nehézséget
okozott akkoriban is a szülőknek. Nagy
Károly iskolaigazgató segítségével - szükség-
megoldásként - az egyik osztályteremben
kaptak helyet, azután költöztek az államosí-

tott Spigl Villába, ahol jelenleg is működnek.
Az egycsoportos intézmény első óvónője és
vezetője Czuczor Gergelyné volt 1952-1967-
ig. A szűkös lehetőségek ellenére megpróbál-
tak barátságos körülményeket teremteni, a
lelkes szülők pedig sokat segítettek a környe-
zet csinosításában, a játékkészítésben, az
udvari játékeszközök létesítésében. A gyer-
meklétszám örvendetes emelkedése lehetővé
tette, hogy 1974-től két csoport induljon,
vezetővé Szabó Sándorné, Erzsi óvónénit
választották meg, aki 2004-ig, nyugállomány-
ba vonulásáig irányította nagy odafigyeléssel,
gyermekszeretettel, az intézményt.

A történetet innét Szabó Sándorné nyugal-
mazott óvodavezető mesélte tovább, kiemel-
ve, hogy a féltve őrzött csemeték életében ez
volt az első intézmény, itt találkozhattak elő-
ször a társadalmi gondoskodással. Előfordult
a hetvenes-nyolcvanas években, hogy az
ötven férőhelyre 68 gyermeket vettünk fel. A
szerény körülmények közepette nagy segítsé-
get jelentettek a munkahelyi közösségek,
főként a Kővágóőrsi TSZ, az ásványbánya és
a vasút dolgozói jeleskedtek, de a KISZ-esek
kivették részüket a munkából. Az iskolával
napi kapcsolatban voltak, hiszen 1990-ig az
általános iskola vezetése alá tartozott az
óvoda intézménye, majd az önkormányzat
megalakulásával a Képviselő-testület vált a
fenntartóvá. A gyermekek folyamatos fejlő-
dése miatt fontos volt a jó kapcsolat, egymás
munkájának megismerése és ezt a célt jól
szolgálták a közös rendezvényeink.
Gyermeket nevelni csak nyugodt, kiegyensú-
lyozott légkörben lehet és szabad – ez volt a
mi hitvallásunk. Az óvodának van egy sajátos
légköre, aki oda dolgozóként belép, egy éle-
ten át magán érzi, érezhette a csillogó gyer-
mektekintetet, a gyermekmosoly varázsát. Az
épület nem óvoda céljára épült, a nagyközség
mindenkori vezetésének odafigyelése, a gyer-
mekekért érzett felelőssége tette a célra alkal-
massá. Hosszú utat tettünk meg, amíg elér-
tünk a vaskályhától a gázfűtésig, a lavórtól az

automata csapokig, de feladat van még
bőven, hogy egyre jobb szintű ellátást nyújt-
hassunk gyermekeinknek. A teljesség kedvé-
ért szólnom kell a szülők áldozatos munkájá-
ról, - mondta befejezésül Szabó Sándorné –
akik a hosszú évtizedek alatt mindig mellet-
tünk voltak, segítettek bennünket. Azt kívá-
nom, hogy soha ne hűljenek ki az óvoda falai
attól a meleg szeretettől, amit a gyermekektől,
a szülőktől és egymástól kaptunk, kapunk.
Legyen a fenntartó továbbra is jó gazdája az
intézménynek és a gyermeklétszám soha ne
kerüljön ötven alá.

Sajnos az egyre csökkenő gyermeklétszám
községünket sem kímélte, - vette vissza a szót
Vókóné Bognár Ibolya - ezért 2007-től óvo-
dánk ismét egy csoporttal működött. A 60 éves
év-fordulóra viszont, a jelenlegi nevelési évben
újra két gyermekcsoport veszi igénybe az ellátást.
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A révfülöpi Napközi Otthonos 
Óvoda dolgozóinak névsora

Óvónő
Cuczor Gergelyné 1952-1967, 1978-1982
Mádai Klára 1967-1969
Ravasz Rózsa 1969-1970
Balázs Józsefné 1970-2007
Szabó Sándorné  1974-1985, 1989-2004
Csombó Józsefné 1986-1989
Kuczogi Lászlóné 1974-1975
Burucs Júlianna 1975-1978
Kovács Kálmánné 1978-
Lőbb Katalin 1982-1983
Molnár Lászlóné 1983
Vókóné Bognár Ibolya 1984-
Gelencsér Zoltánné 1989-1991
Némethné Turbéki Tünde 2012-

Dajka
Gelencsér Kálmánné 1952
Bertalan Gézáné 1953-1970
Nádasi Györgyné 1970-1983
Nagy Ferdinándné 1970-1972
Esztergályos Imréné 1973-1983
Bódis Lajosné 1975-1978
Orbán Ferencné 1981-1982
Bali Gyöngyi 1982-1983
Wölfinger Mária 1983-1984
Rőth Lászlóné 1983-2012
Csabáné Varga Anikó 1984-1987
Bódis Lászlóné 1987-1988
Károlyi Ferencné 1988-
Szabóné Szabó Andrea 2012-

Kisegítő alkalmazott
Borbély Mihályné 1978-1981
Tátrai Istvánné 1983-1984
Nagy Ferencné 1984-1996
Futó Sándorné 2012-

Az óvoda jelenlegi dolgozói 
Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető
Kovács Kálmánné óvónő
Némethné Turbéki Tünde óvónő
Károlyi Ferencné dajka
Szabóné Szabó Andrea dajka
Futó Sándorné konyhai kisegítő

Hat évtizednyi gondoskodás

A nagycsoportos óvodások Sík Dóra gordonkaművész közreműködésével műsorral
kedveskedtek a vendégeknek

Vókóné Bognár Ibolya 2004-től látja el a
vezetői feladatokat

Fotó: Herczeg

Fotó: Herczeg

Folytatás az 1. oldalról:



RÉVFÜLÖPI KÉPEK XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2012. NOVEMBER

5

Óvodánkban inger-gazdag, meghitt kör-
nyezetben ésszerű szabályok biztosítják a
gyermekek számára a kreatív önkifejezés, a
szabad játék és tapasztalatokon alapuló meg-
ismerő tevékenység feltételeit. A játékot
tekintjük a leghatékonyabb eszköznek a gyer-
mek testi, lelki, értelmi fejlődésének elősegí-
tésében. Arra törekszünk, hogy a gyermekek
szeretetben, biztonságban, a múlt értékeit,
hagyományait megtartva, a kor igényeinek
ésszerűen megfelelve váljanak szüleik és a
társadalom aktív, egészséges, becsületes tag-
jává. Törekvéseinket segítik a kedves szülők,
nagyszülők, most már a civil szervezetek,
támogatásukat a mosolygó gyermekek nevé-
ben ezúton is megköszönjük. Azért dolgo-
zunk és azt szeretnénk munkánkkal elérni,
hogy az utánunk következő generációk a
következő hatvanadik évfordulón olyan meg-
becsüléssel, tisztelettel és elismeréssel szólja-
nak a mi munkánkról, ahogy mi is ezt folya-
matosan tettük és tesszük.

A nagycsoportosok műsora után a vendé-
gek megtekintették a rengeteg kedves emlé-
keket felidéző kiállítást. Ky

Szabó Sándorné – Erzsi óvónéni – 30
évig irányította az intézményt

„Hadd teljünk be házad javaival, templo-
mod szentségével” (Zsolt. 65. 5.) Ezzel a
zsoltárverssel invitált a Sion Evangélikus
Egyházközség meghívója október 6-án az
evangélikus templomba. 

Október 6-a nemzeti gyásznapunk az
aradi 13-ra emlékezünk, az 1848-49-es sza-
badságharc hős tábornokaira. Mi mégis
ünnepelni gyűltünk össze, felavatni, fel-
szentelni, megáldani a templom előteré-
ben kialakított kápolnát, fűthető, téli isten-
tiszteleti helyet, valamint az elektronikus
orgonát. Mindkettő örömteli dolog, hálás
köszönetet mondtunk érte a Jóistennek, s
köszönetet azoknak, akik közreműködtek,
akár lelki, anyagi, fizikai segítséggel ennek
elérésében.

Az ünnepi istentisztelet ökumenikus
volt, hisz mindhárom un. történelmi ke-
resztény felekezet hívei - sőt azok is, akik
nem nagyon gyakorolják vallásukat – eljöt-
tek és megtöltötték az Isten házát. Veress
István evangélikus lelkész hirdetett igét és
végezte a szertartást, első evangéliumi
részletként felolvasta Zakeus történetét.
Zakeus vámos volt, alacsony ember, az
emberek többsége úgy ítélkezett róla, pénz
tapad a kezéhez, nem tiszta kezű. Nagyon
szerette volna Jézust látni, ezért felmászott
egy vadfüge fára. Jézus nem ítélkezett,
magához szólította és betért hozzá, a
vámos pedig megtért. Így hív mindnyájun-
kat, szólít magához, nemcsak az épített
templom belsejébe, hanem életünk min-
den percében. Mint ahogy a másik idézett
evangéliumi részlet, a vízen járás története
is ezt bizonyította (Máté 14/28-31.)
Szeretetet és hitet kér tőlünk. Ne legyünk
hát kicsinyhitűek és aggodalmaskodók. Ha
Ő segít, semmi sem nehéz. Lelkünk telítő-
dött bizalommal az istentisztelet alatt.

Egy héttel később XVI. Benedek pápa
meghirdette a „hit évét” – nemcsak a
római katolikusoknak, minden keresztény-
nek – a hit terjesztése jegyében. Azaz ma
már nem új ismeretlen vidékeken hirde-
tendő az örömhír, az hogy nem vagyunk
árva gyermekek, hanem hogy sokakat
ráébresszünk erre, szűkebb és tágabb kör-
nyezetünkben. 

A megújult belső üveg templomajtó által
kinyílt a templom belső tere, olyankor is,
ha az istentisztelet a kápolnában történik.
Az orgona a másik örömteli dolog. Tárgy a
templomban, ha nem is úgy és olyan for-
mában szolgálja az Úr dicsőítését és a lel-
kek épülését a szent és a világi zene által,
hogy azt eredetileg eltervezték, eltervez-
tük. Az orgona helye a kórusban ugyan
üres maradt, de a templomot betölti a
hangszerek királynőjének zengése. Dr.
Hafenscher Károly ismertetett meg ben-
nünket az orgona belső szerkezetével,
hogyan épülnek fel a hangzatok, amelyek
dallammá nemesedve lelkesítenek, simo-
gatnak, gondolkodásra ébresztenek, gyö-

nyörködtetnek. E hangszer a templomba
járó hívő nép mellett azoknak is élményt
adó gyönyörködtetésére szolgál majd, akik
csak muzsikát hallgatni, hangversenyre tér-
nek be a templomba. S ki tudja? Éppen ez
által lesznek igazi keresztényekké az az
Krisztuséi. Keresztény, keresztyén szó nem
Jézus szenvedéstörténetének keresztjéről
származik, hanem Krisztus nevéből. A
magyar nyelvbe úgy került, hogy a honfog-
lalás idején már Krisztus-hívő szláv népek
környezetébe bekerült magyarok, tőlük
vették át a „Krisztian” oroszul
„Kresztyán”, a mai orosz nyelvben paraszt,
jobbágy, egyszerű népet jelentő szót.

Még egy kis kitérő az orgona történeté-
hez. Jó 10 évvel ezelőtt, amikor községünk
és a finnországi Sodankylä kapcsolatai
megkezdődtek, Osmo Oikarival úgy gon-
doltuk, hogy épített orgonát sikerülhet
megvalósítani a karzatra egy közös EU-s
pályázat által, de nem sikerült. Nagyon
bánatosak voltunk Osmóval együtt, azon-
ban akkori igyekezetünk, munkánk nem
veszett kárba, mégis lett orgona! Az
Evangélikus Oktatási Központtól a gyüle-
kezet megvehette az elektromos orgonát.
A Központba pedig vettek egy szép kon-
certzongorát. Van tehát orgona Isten
dicséretére és embertársaink javára!
Szolgáljon sokáig!

Az ünnepi aktus után kifelé jövet sze-
münk az előcsarnok padlózatában elhelye-
zett Luther-rózsa mozaikra esett. Ragyogó
fehér szirmok között a szeretet, Jézus irán-
tunk való szeretetének jelképe a piros szív
közepén a kereszttel üdvözöl, ha belépünk
a világ gondjai közül és áldást adva küld -
menj Isten hírével – ha távozunk. Vigyük
magunkkal az áldást mindenhova.

Az avatói, felszentelő istentisztelet után
szeretetvendégség, agapé várt mindenki az
Ordass Lajos Evangélikus Oktatási
Központban. A lelki táplálék után testi
táplálékkal töltekezve tértünk haza.

Köszönettel vettük az evangélikus gyüle-
kezet és a helyi KÉSZ csoport tagjainak
áldozatkész szervező munkáját a szép öku-
menikus ünnepség rendezésében.

Kristó Judit  KÉSZ tag

Kápolna és orgona

Fotó: Herczeg

Fotó: Herczeg

Fotó: Herczeg

Fotó: Kalmár
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A hazugság és a zsarnokság miatt. 
Engedjék meg – folytatta Miklós Tamás
polgármester –, hogy a miértek hátterének
megvilágítására egy korabeli, 1956. októ-
ber 30-án a Magyar Nemzet c. napilapban
megjelent cikk sorait idézzem fel Önök-
nek. „A hazugságok ideje lejárt

Nincs felkelés indulatok és szenvedélyek
nélkül. Nincs halált vállaló áldozatkészség
eszmék nélkül. S a napjainkban lezajló
nagy nemzeti népfelkelést, csakúgy mint
történelmi elődeit, valaminek a szenvedé-
lyes gyűlölete lobbantotta lángra. Az egyik-
ről: a haza, a nemzet, a magyarság szenve-
délyes szeretetéről már sok szó esett. S ha
azt kutatjuk, hogy az elmúlt években mit
gyűlölt legjobban ez a nép: első helyen kell
mondanunk – a hazugságot.

Igen, erről van szó. A hazugság pohara
csordultig telt, minden hazafinak elege volt
belőle. A helyzet ismeretében nyugodtan
állíthatjuk, hogy nem elsősorban a rossz gaz-
dasági helyzet, a szűkölködés, az életszínvo-
nal korlátozottsága vezetett a nemzet felke-
léséhez, nem ezek a dolgok izzították fel a
magyar szíveket, hanem egyebek mellett, de
talán mindenekelőtt: a hazugság gyűlölete. 

Nem akarjuk ezzel azt mondani, hogy
nem háborította fel az embereket a nemze-
ti vagyon bűnös tékozlása, a gazdasági
egyenlőtlenség és az, hogy ez a gazdag
ország nem tud nyugodt megélhetést bizto-
sítani fiainak. De abból a tényből, hogy az
anyagi követelések a tüntetések és a felke-
lés idején háttérbe szorultak, valamint
abból, hogy senki nem tört más tulajdoná-
ra, következik a tény, hogy a tüntetés és a
felkelés politikai jellegű volt. A nép felkelt
és kimutatta felháborodását a hazugságok-
kal szemben. Az elmúlt években fájt az
embereknek, hogy alacsony az életszínvo-
nal. De még jobban fájt, ha azt mondták,
hogy magas. Fájt az embereknek, hogy

semmibe veszik nemzeti mivoltunkat. De
duplán fájt, hogy azt mondták: nemzeti,
nemzetibb és legnemzetibb politikát folyta-
tunk. Fájt az embereknek, hogy békeköl-
csönnel terhelik a népet, de még jobban
fájt, hogy ezt mondták: ez a kényszerköl-
csön önkéntes. A munkást sértette a nor-
marendezés, de vérig sértette, hogy azt
mondják: ezt ő kéri, az ő érdeke. Hagytuk,

hogy a hazugság pókhálója szője be közéle-
tünket és magánéletünket. A hazugság fer-
telmes pókhálója, amely elborította a par-
lament gyönyörű, díszes üléstermét csak-
úgy, mint a gyárak kultúrtermeit. A költ-
ségvetést egyhangúlag szavazták meg, a
miniszterelnök expozéját egyhangúlag
fogadták el, a választók 90,99 százalékban
szavaztak a kormány mellett. Ezek voltak a
nagy hazugságok. És aztán jöttek a kicsik,
mert a hazugság is osztódással szaporodik.
Ha több bevételt akart az állam, kiadta a
másodosztályú árut első osztályú áruként,
új néven, és azt mondta, hogy minőségvál-
tás. Ha bányaszerencsétlenség történt
nálunk, az fatális véletlen volt, ha
Belgiumban történt, az a tőkés vállalkozók
profitérdekei miatt volt. És így tovább.

Hányszor hangzott el a kérdés az elmúlt
években: „hát hülyének nézik a népet?” És
hiába volt minden kérés, kérdés, figyelmez-
tetés s tiltakozás, s a végén már követelés –
nem okultak belőle. Nem okultak belőle
még a tragikus órákban sem, mikor a nem-
zet már fegyvert ragadott kezébe, hiszen a
rádión keresztül ellenforradalmárnak, cső-
cseléknek és ki tudja még mi mindennek
bélyegezték azokat, akiknek nem volt más
bűnük, mint hogy magyarok akartak lenni
és igazságot követeltek. De hisszük és remél-
jük, akárhogy fejlődnek is a dolgok, a hazug-
ságok ideje lejárt.”

Tisztelt Ünneplő Közösség!
Egy kicsit megborzongtam, mikor elő-

ször olvastam a fenti sorokat. Nem tudom,
csak én hallok-e kísérteties áthallást az 56
évvel ezelőtti, a szabadságharc idején írt
helyzetelemzés és napjaink politikai, társa-
dalmi körülményei között?

A hazugságok ideje lejárt! Nem is
tudom! A napi politikában, közéletben,

szabadságát kivívó nemzetünk hétköznapi
életében a hazugságok, a képmutatás, a
manipulálás és ámítás ideje lejárt-e? Az
egykori forradalmi fiatalokból – hiszen
1956 októbere a fiatalok forradalma volt –
középkorúak, idősek lettek. A mai fiatalok
hogyan gondolják? Szerintük is a hazugsá-
gok ideje lejárt! Szeretném hinni és remél-
ni, hogy igen. Tisztelt Ünneplő Közösség!
A mai napon a napi politikán, nyomasztó
hétköznapi gondjainkon felül emelkedve,
közösen emlékezzünk az 1956-os októberi
forradalomra, 1956 hősi halottaira és már-
tírjaira, a tetteikért és elveikért meghurcol-
takra, a hazugságok ellen fellépőkre. 
Közösem emlékezünk a révfülöpi Polgár
Bencére, aki 15 éves tapolcai gimnazista-
ként néhány röplapért és a pincében való
fegyverrejtegetésért 8 évi börtönbüntetésre
ítélték 16 éves korában, és emlékezünk az
elveiért börtönt megjárt katonatiszt pap
Tabódy Istvánra is. Emlékezünk 1956 októ-
berének szimbolikus személyeire, Nagy
Imrére, Maléter Pálra és társaikra, Wittner
Máriára. Emlékezünk 1956 szimbolikus
helyszíneire, a Műegyetemre, a Magyar
Rádió épületére, a Széna térre és a Corvin
közre, és emlékezünk jelképeire, a lyukas
magyar piros-fehér zöld zászlóra. És emlé-
kezünk az 1989. október 23-án kikiáltott
Magyar Köztársaság megalakulására is,
amely reményt adott a szabad és összefo-
gáson szerveződő, hazugságoktól szabadul-
ni akaró magyarságnak. Tisztelegjünk 1956
hőseinek emléke üzenete előtt – mondta
befejezésül a polgármester. 

Az ünnepi műsor zárásaként azt a
Magyarország története című filmsorozat
részleteiből készített összeállítást láthatta a
közönség, amely új szemszögből mutatta
be az 1956-os eseményeket. Ky

A hazugságok ideje lejárt

Az ünnepi műsort Kondorné Pintér Zsuzsanna és Kovács Péter állította össze, amelyben
részt vettek a Révfülöpi Általános Iskola tanulói is, jelenetüket Miklósné Szabó Erzsébet
rendezte

Fotó: Herczeg

Fotó: Herczeg

Folytatás az 1. oldalról:



1990. szeptember 30-a óta
létezik az Önkormányzatok
Napja. Ezen alkalomból
Tapolcán a kistérség vala-
mely területén kiemelkedő
munkát végző önkormány-
zati, oktatási, közművelődé-
si, egészségügyi és szociális
közalkalmazottak kaptak
kitüntetést, elismerést.

Örömünkre köztük volt
Eitnerné Rózsa Ágnes kol-
légánk, aki a Kistréség Ne-
velésügyéért kapott kitünte-
tést. 1973. szeptember 1-én
kezdete pedagógus pályafutását a kővágó-
örsi általános iskolában napközis nevelő-
ként, később élővilágot, földrajzot és gya-
korlati foglalkozást tanított.

A pécsi Tanárképző Főiskolán 1978-ban
szerzett biológia-földrajz szakos diplomát.
A tanítás mellett részt vett az ifjúsági

vöröskereszt munkájában,
gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős volt, hosszú ideig az
ifjúsági mozgalom irányítá-
sában is részt vett. Iskolai és
területi szakmai munkakö-
zösség vezető volt több
éven keresztül. 1990-től
tanít a révfülöpi iskolában,
a tanórán kívüli tevékenysé-
ge itt is meghatározó. Min-
den tanévben van tanuló,
vagy versenyző csoport,
akik országos versenyeken
dobogós helyezéseket ér-

nek el, ezzel is öregbítve Ági néni és isko-
lánk hírnevét.

Szívből gratulálunk Eitnerné Rózsa
Ágnes kolléganőnknek és további sok
sikert, eredményes munkát, jó egészséget
kívánunk!

Iván Katalin
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Újabb pedagógusunk kapott elismerést 

Évek óta hagyomány,
hogy október 5-én a
Pedagógusok Világ-
napján köszöntjük azo-
kat a nyugdíjas kar-
társainkat, akik alma
materüktől, vagy an-
nak jogutód intézmé-
nyétől kapják meg em-
lékdiplomájukat.

Ebben a tanévben
60 éve megszerzett
diplomája okán Virág
Lajos Balatonhenyén
élő nyugdíjas kollégán-
kat köszöntöttük. A
Nyugat-Magyarországi
Egyetem Apáczai Cse-
re János Karának emlékdiplomáját, és a
dékán úr levelét Németh László igazgató
úr adta át Virág Lajos bácsinak. Balaton-
henye Önkormányzatának képviselő-testü-
lete nevében Bőczi Miklósné képviselő
asszony köszöntötte az ünnepeltet. Miklós
Tamás polgármester úr virággal és egy szép
albummal kedveskedett a tanító bácsinak.
A gyerekek verssel, dallal, zenével köszön-
tötték Lajos bácsit.

György Anna, Né-
meth András, Sebő
Eszter, Török Teodóra
verset mondott, Juhász
Judit, Molnár Dóra és
Pálffy Bianka Juhász
Miklós gitárkíséreté-
vel énekelt, Tompos
András zongorázott.

A nyugdíjas kartár-
sak közös énekléssel
köszöntötték Lajos bá-
csit. Az ünnepség be-
fejező részében Né-
meth László virágcso-
korral köszöntötte Ko-
csis Ervinné tanítónőt,
aki Aranydiplomát ka-

pott, melyet a Szombathelyi Tanárképző
főiskolán vett át. Ila néni Zánkán kezdte,
Zánkán fejezte be pedagógusi pályáját, de
a zánkai tagiskola vezetőjeként a Révfülö-
pi Körzeti Iskolához tartozott, és szívesen
gondol arra az évtizedre is, amelyet tanító-
ként töltött a Révfülöpi Általános Iskolá-
ban. Az ünnepség után hagyományos bará-
ti beszélgetéssel zárult a délután.                 

Iván Katalin

Gyémántdiplomás pedagógus

Több mint négy-
száz ágazati irá-
nyító, intézmény-
fenntartó, igazga-
tó, oktatási szakér-
tő részvételével
került megrende-
zésre Hajdúszo-
boszlón az a há-
romnapos konfe-
rencia, melynek
célja a köznevelés
megújításában való közreműködés megvi-
tatása volt. 

A konferencia résztvevőinek többek
között: Dr. Csépe Valéria akadémikus a
gyermekek taníthatóságáról, Dr Köpeczi
Bócz Tamás miniszteri biztos az oktatásfej-
lesztés jövőjéről, Dr. Princzinger Péter az
Oktatási Hivatal elnöke a köznevelési
rendszer átalakításáról, Dr. Kaposi József
az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet igaz-
gatója a kerettantervekről , Kerekes
Balázs a pedagógiai-szakmai ellenőrzések
rendszeréről, az uniós fejlesztésekről,
Bajor Péter a Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetségének elnöke  a
Tehetséghidak programjáról, Pokorni Zol-
tán az Országgyűlés Oktatási Bizottságá-
nak elnöke az önkormányzatok intéz-
ményfenntartó szerepéről tartott előadást. 

Ezen a konferencián mutathatta be
Baranyai Zoltánné igazgató a művészetok-
tatással megvalósítható tehetséggondozás
feltételrendszerét, a SZÍN-VONAL Alap-
fokú Művészeti Iskola pedagógusainak,
tanulóinak művészetoktatási-tehetséggon-
dozási gyakorlatát, eredményeit. A közel
egyórás előadás és konzultáció keretében
az intézmény igazgatója mintegy 150 tanu-
lómunkával szemléltette az intézmény
nevelő-oktató munkáját.   

Dr. Polonkai Mária levezető elnök, egye-
temi docens és az előadás hallgatói rendkí-
vül nagy elismeréssel szóltak a badacsony-
tomaji székhelyű művészeti iskolában folyó
munka színvonaláról, annak országos hatá-
sáról. Az előadás teljes terjedelemben
könyv formájában is kiadásra kerül.  

Bemutatkozott
a SzínVonal

A művészeti iskola tehetséggondozó mun-
kájának bemutatása az országos szakértői
konferencián

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 cím-
re. 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.  Kalmár György szerkesztő

Tisztelt olvasó!
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Fotó: Iskola
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Fotó: Baranyai

Fotó: Baranyai



Az iskola új épületéből elsőként ballagó 8.
osztály tanulói részt vettek a 2010/2011.
tanév ballagási és tanévzáró ünnepélyén.
Már akkor felvetődött egy találkozó szer-
vezése. Az elgondolást tettek követték,
Kuczogi Judit és Katona Zita megszervez-
ték a találkozót, amelynek szomorú aktua-
litást adott az is, hogy időközben Hajdu
Zsuzsa néni távozott közülünk.

2012. október 20-án du. 4 órakor gyüle-
keztek az „öreg diákok” az iskolában. A
rendhagyó osztályfőnöki óra emlékezéssel,
mécses gyújtással kezdődött a két osztály-
főnök, Hajdu Margit Zsuzsa és Bedics
József emlékére. Aztán a diákok beszá-

moltak életük eddigi alakulásáról, család-
jukról, munkájukról, örömeikről és gond-
jaikról. A beszélgetést időnként egy-egy
diákélmény felelevenítését követő vidám
nevetgélés szakította meg. A kora esti
órákban vacsorázni indult az „Újra itt
van...” csapat. A vacsorát követően beszél-
getéssel, énekléssel telt az emlékidéző nap. 

E sorok írója megismétli másfél évvel
ezelőtti gondolatait: tanítványaink betelje-
sítették hozzájuk fűződő reményeinket,
csak örömmel, büszkeséggel és szeretettel
lehet és kell rájuk gondolni, kivétel nélkül!

Iván Katalin

Osztálytalálkozó harmincegy év után
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Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub szeptember
25.-én Eger nevezetességeit és Egerszalók
természeti csodáját - a só-kirakódás gyö-
nyörű látványát tekintette meg.

Reggel 5 órakor a szemerkélő eső elle-
nére jókedvűen indultunk célunk felé.
Szerencsére mire Egerbe értünk kisütött a
nap. Az előre megbeszélt helyen találkoz-
tunk egy kedves, jól felkészült idegenveze-
tővel, akivel megnéztük a Rácz templom
ikonosztázát, megtudtuk az ismertetésen,
hogy Magyarország legnagyobb és legré-
gibb görög-keleti templomát és képeit lát-
hatjuk itt. Továbbsétáltunk a klasszicista
stílusban épült érseki székesegyházhoz,
ahol 8000 síppal szólal meg minden dél-
előtt az ország legnagyobb orgonája. A
Dobó István téren idegenvezetőnk mesélt
a hős Egriek várvédő tevékenységéről,
önfeláldozásáról. A vár bástyáiról gyönyör-
ködhettünk a város látképében. Megáll-
tunk a Minaretnél, megtudtuk, ez Európa
legészakibb török emléke, csak kívülről
csodáltuk, mivel közülünk senki sem akart
a hajdani Müezzinek helyére fellépcsőzni.

A Megyeházánál található kovácsoltvas
kaput is megmutatta idegenvezetőnk, a-
mely Fazola Henrik mester munkája. A
Marcipán Múzeumot jó szívvel ajánlom
minden Egerbe látogatónak a Minaret
szomszédságában, több hasonlót láttam,
de ennyire különlegeset még soha! Autó-
buszunkra várva megtekinthettük Mako-
vecz Imre által tervezett uszoda épületét.

Innen Egerszalókra indultunk tovább. A
só képződmény páratlan látvány, ahogyan
a 68 oC-os víz munkálkodik, és Európában
egyedül itt található ilyen természeti jelen-
ség. Kirándulásunk utolsó állomása a
„Szépasszony-völgye” volt, ahol megnéz-
tük a hegy oldalába vájt pincéket és az
egyikben borkóstolóval zártuk a progra-
mot. Vidám, fáradhatatlan énekes csapa-
tunkat a két zánkai gépkocsivezető baj nél-
kül hazaszállította.

Ezt a felejthetetlen napot minden részt-
vevő nevében szeretném megköszönni a
Képviselő-testületnek, Polgármester úr-
nak, akik a buszköltséget biztosították. Az
érdeklődő, mindig nagyon pontos, fárad-
hatatlanul gyalogló nyugdíjas társaimnak,
utastársaimnak szívből köszönöm az
együtt töltött napot, a Klub Vezetősége
nevében! Kuczogi Lászlóné

Nyugdíjasok 
kirándulása

A Révfülöpi Fürdőegyesület az augusztus
20-i ünnepség alkalmával felállított és
leleplezett Révész szobrot adománylevelé-
ben térítésmentesen felajánlotta Révfülöp
Nagyközségnek. 

A Képviselő-testület október 15-i ülésén
tárgyalta és tulajdonába fogadta a műalko-
tást, egyben felhatalmazta a Polgármestert
az adománylevél aláírására. Ezzel a dön-
téssel a Révfülöpi Fürdőegyesület befeje-
zettnek és lezártnak tekinti a szoborállítás-
sal összefüggő folyamatot.

Elérkezett az ideje, hogy megköszönjük
minden jó szándékú személynek, civil szer-
vezetnek, vállalkozásnak erkölcsi és anyagi
támogatását, akik hozzájárultak ahhoz,
hogy Révfülöp 800 éves jubileumi évfordu-
lójára ez az emlékjel elkészüljön. Igyekez-
tünk a rendelkezésünkre álló adatok alap-
ján minden adományozót felsorolni az
összeg feltüntetése nélkül. Ha valaki úgy
érzi, hogy kimaradt a felsorolásból kérem,
jelezze és előre is elnézést kérek.

Egyéni adományozók:
Bárány Rudolf, Bogdán Katalin, Dr.

Borovszky Márta, Dr. Insperger Antal, Dr.
Jeszenszky Miklós, Dr. Lányi Ferenc, Dr.
Tarr Károly, Gergely (Zsitnyányi) Éva és
férje, Horváth György, Jasper Lászlóné,
Keresztes-Németh Zoltán és neje, Kocsis
Béla, Kuncz Elemérné, Lányi László,
Miklós Tamás, Németh Imre, Nyírő
Zoltán, Pákozdy József, Pákozdy Károly,
Puskás Istvánné, Ruza József és Kolossa
Klára, Simon Gyula, Sivó Lászlóné,
Sümegi Gábor, Szabó István, Szabó Lajos,
Szerényi László, Szigetvári György, Sziklai
Zsolt, Szőke József, Vidó Zsuzsanna,
Virág Barnabás, Vitéz Cserhalmi Pál,
Zsitnyányi család. Valamint 2011. novem-
ber 17-én, postai utalványon érkezett ado-
mány, melyről sajnos több adat nem áll
rendelkezésünkre.

Gazdálkodó Szervezetek: Bahart Zrt.
Kinizsi Bank Zrt., Magyar-Finn Baráti
Társaság, Révfülöpi Fürdőegyesület,
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata.

Révfülöpi Vállalkozók: Bogdán József,
Pupos Norbert.                 

Zsitnyányi István

Köszönet az adományokért

Fotó: Iskola

Fotó: Nyugdíjas klub
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Az októberi hónap is sok meglepetést tar-
togatott óvodásaink számára.

Október 8-án a "Madarászovi" első elő-
adásán Szinai-Kováts Éva (vadgazda mér-
nök - madarász), a madarak jellemzőiről,
összehasonlításukról tartott diavetítéses
előadást a nagycsoportosoknak. Az "egész-
ségnap" keretében sok érdekes informáci-
ót hallhattak a gyerekek gyümölcsökről,
zöldségekről, vitaminokról és az egészsé-
ges táplálkozásról Jámbor Szilvia dieteti-
kus előadásában. A gyerekek bátran kós-
tolgatták a sokmagvas és teljes kiőrlésű
kenyérre kent sárgarépa-, kukorica-, és
tökmagos-tofus krémeket. Az egészségna-
pot egy gyermekek által készített gyü-
mölcssaláta elfogyasztása zárta, melyben
sok egészséges finomság kapott helyet:
alma, körte, banán, szőlő, méz, citrom, dió.

Köszönjük Zsifkovics Szilvia védőnéni-
nek, hogy megszervezte gyermekeinknek
ezt a hasznos programot. Két naposra szer-
veztük az óvoda fennállásának 60. évfordu-
lójára tervezett ünnepségét. Első nap az új
Közösségi Házban Szabó Sándorné nyu-
galmazott és Vókóné Bognár Ibolya jelen-
legi óvodavezető köszöntője után az óvo-
dás gyermekek egy műsorral kedveskedtek
a szépszámú közönségnek. Erre az alka-
lomra rendezett óvodatörténeti kiállítást

Eitner József önkormánzati.képviselő nyi-
totta meg. A megnyitó után az intézmény-
ben vidám hangulatú beszélgetésre került
sor az óvoda egykori és jelenlegi dolgozói
és a meghívott vendégek között. Nagyon
örültünk, hogy Bertalan Gézáné, Éva néni
az óvoda első dajkája is együtt ünnepelt
velünk. Köszönjük a Tóth élelmiszer üzlet,
Gelencsér Zoltán,  Tóth Száva, és Zsom-
bor óvodásaink szüleinek a felajánlását.

Másnap hársfa és virágültetéssel folyta-
tódott az ünneplés, majd az iskolások
műsorát nézték tátott szájjal óvodás gyer-
mekeink. A hársfát a Gázló egyesületnek
köszönjük. Nem hiányozhatott az ünnep-
ről a tortaevés sem. A gyönyörű emeletes
tortán minden gyermek saját jelét is felfe-
dezhette és később meg is ehette, hiszen a
jelek marcipánból készültek. Köszönet
érte Gerics Izabella szüleinek. Köszönet
Sík Dórának is (Borikánk anyukájának),
hogy megismertette óvodásainkat a hang-
szerekkel és ki is próbálhatták  azokat,
valamint Pattantyús Orsolyának,(Misikénk
anyukájának) aki agyagból a gyerekekkel
közösen készített a 60 éves óvoda emléké-
re egy emlékplakettet. Az őszi szünet előt-
ti utolsó napon "tökünnepet" rendeztünk,
ahol a gyermekek segítségével vidám, szo-
morú, mérges és ijesztő töklámpások is
készültek. Némethné Turbéki Tünde

Mozgalmas ősz az óvodában

2012. szeptember 21-23-án szervezte
meg a Magyar Sakkszövetség Nagykani-
zsán a fiatalon elhunyt Bagonyai Attila
nagymester emlékére rendezett nemzetkö-
zi emlékversenyt. Iskolánk két sakkozója
vett részt a versenyen, Juhász Judit 2. osz-
tályos tanulónk a 8 év alatti korcsoportban
lányok között az I. helyet, összetettben a 3.
helyet szerezte meg. Bakos Balázs, 3. osz-
tályos tanulónk a 10 év alatti korcsoport-
ban az 5. helyen végzett. A 12 év alatti kor-
csoport csapatversenyében egy tapolcai
versenyzővel kiegészült csapatunk (Juhász
Judit, Bakos Balázs, Buzás Bertalan)
aranyérmet szerzett. Edző: Paréj József

Juhászné Bakos Viktória

Sakk élet

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: november 27. 
Szerk. biz. ülés 2012. november 27. 17 óra; 

Megjelenik havonta.

Fotó: Vókóné

Fotó: Vókóné

Fotó: Vókóné

Fotó: Iskola
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Az előző lapszámban megjelent írásomban
a környékbeli helytörténeti múzeumokat
és kiállításokat vettük számba, konkrétan
8 szomszédos településen összesen 16
„múzeum” 22 kiállítását. Nem gondoltuk,
hogy ilyen sok helyi kulturális attrakció
található környékünkön, s hogy a szomszé-
dos települések lakói ennyire fontosnak
tartják értékeik és emlékeik őrzését. 
Mi a helyzet Révfülöpön?

*
Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény 
(Halász u. 5.)

A környéken elsőként Révfülöpön ala-
kult helyi múzeum. Az 1950-es évek elején
révfülöpi tanárok – Nagy Károly, majd
Benke László – irányításával természetvé-
delmi szakkör működött a helyi általános
iskolában, amelyből idővel honismereti
gyűjtemény vált. A gyerekek Benke László
– 1953 és 1974 között helyi iskolaigazgató –
vezetésével jelentős helyi vonatkozású tör-
téneti, dokumentum, néprajzi és geológiai
anyagot gyűjtöttek össze a révfülöpi iskolai
szertárhelyiségébe. 

A következő évtized elején figyeltek fel a
megye muzeológus szakemberei a révfülö-
pi gyűjteményre és biztatásuk eredménye-
képp továbbgyarapodott a gyűjtemény pl.
Egry József festő, a Pauler család (Tivadar,
Gyula és Ákos), Pöltenberg Ernő aradi vér-
tanú stb. tárgyaival és irataival. Ekkorra a
révfülöpi honismereti tevékenység és gyűj-
temény országos hírnévre tett szert. 1964-
ben a Magyarhoni Földtani Társulat ván-
dorgyűlése járt itt, s a következő esztendő-
ben pedig megyei honismereti találkozót
szerveztek Révfülöpön. Az 1970-es évek
elején a révfülöpi honismereti gyűjtőszobát
országos második díjjal jutalmazták a vit-
rinjeiben látható felbecsülhetetlen értékű
kultúrtörténeti anyagért.

Köztudott, hogy a révfülöpi múzeum lét-
rejötte egy személy – egy újságíró által a

„kultúrkincsek milliomosa” jelzővel illetett
– Benke László iskolaigazgató tevékenysé-
gének köszönhető. Az Ő jó értelembe vett
megszállottsága, gyermek, ember és haza-
szeretete volt kohéziója annak a tevékeny-
ségnek, amely lelkes segítőkre talált tanít-
ványaiban és tanárkollégáiban. 1974-ben
bekövetkezett nyugdíjaztatását követően
még aktívabban vette kézbe a múzeumi
anyaggyűjtést, a feldolgozást, a sokak által
ismert kis 25 m2 faházban látogatható kiál-
lítás rendezgetését...

1991 júliusában Benke László, a lényegé-
ben magángyűjteménynek tekinthető hon-
ismereti gyűjteményi anyagot Révfülöp
nagyközségre bízta, ő pedig idős korára
gyermekeihez, a fővárosba költözött. A
gyűjtemény fenntartását és működtetését
Dr. Mihovics István polgármester támoga-
tásával a nagyközségi önkormányzat bizto-
sította. A jelen sorok írója muzeológus
szakemberként javaslatot készített a Rév-
fülöpi Honismereti Gyűjtemény működte-
tésére, és 1991-től tervszerűen megkezdő-
dött az anyag-együttes leltározása, rende-
zése. Ennek köszönhetően Révfülöp nagy-
község muzeális intézménye Honismereti
Gyűjtemény néven – 20 esztendővel eze-
lőtt! – 1992 novemberében kapott minisz-
tériumi működési engedélyt (MK/b/81. sz.).

1995-ben, az új Révfülöpi községháza
felépültével, az egykori tóparti házasságkö-
tő teremben kialakított közösségi házban
került elhelyezésre a gyűjtemény és nyílt
meg július 29-én „a világ egyik legszebb
tája...” című állandó hely- és fürdőtörténeti
kiállítás. Ezt közel egy évtizeddel ezelőtt,
2003 júniusában – a település önállóvá válá-
sának 60. évfordulója alkalmából – újítot-
ták fel.

Pincekiállítás (Villa Filip tér 4.)
A Balatoni Fejlesztési Tanács pályázati

támogatásával, és jelentős helyi társadalmi
összefogással kialakított révfülöpi pince-
múzeum 2009. június 25-én nyitotta meg
kapuit. A helyi Egészségház alatt lévő kb.
130 éves pincében „Tüzes ízű Fülöpi” A sző-
lőművelés és borkészítés története és emlékei
Révfülöpön címmel készült látványos kiállítás.

A kiállításnak helyet adó épületet a 19-
20. század fordulóján Tóth Béla földbirto-
kos építette egy 1880-as évekbeli borpincé-
re. A villát utóbb veje, Gulácsy Tibor lovas-
sági tábornok és családja lakta. Az 1940-es

évek végén több más épülethez hasonlóan

államosították, majd az MSZMP helyi
szervének székháza lett. 1991-ben a helyi
önkormányzat háziorvosi rendelőt és gyer-
mekvédelmi tanácsadót alakított ki benne,
amelyet 2007-ben felújítottak. Az épület
alatt lévő kőből rakott, több mint 130 éves
pincében Révfülöp Nagyközség Önkor-
mányzata pályázati támogatással alakította
ki az évszázadokon át megélhetést biztosí-
tó helyi szőlőművelés és bortermelés törté-
netét és eszközeit bemutató kiállítást.

A révfülöpi értéktudatról
Településünkön ezt a két értékőrző,

értékközvetítő kiállítást találjuk. 
Elég-e, vagy sok-e? Kell-e ma egyáltalán

az elődeink által összegyűjtött és ma egye-
dülálló értéket képviselő kulturkincs-
együttes? Fontos-e számunkra elődeink
eredményeinek tisztelete, az értékőrzés? –
vetődik fel a kérdés.

Igaz Révfülöp nem hagyományos, falu-
szerű település, hanem üdülőtelepből ala-
kult ismét önálló településsé. Révfülöp
lakói újak, mint jómagam is. A legrégebbi
lakosok, családok is bő egy évszázadra
tekinthetnek vissza ittlétükben. Sőt sokan
az üdülőtulajdonosok közül tekintik magu-
kat „igazi” révfülöpinek, míg az állandó
lakók újonnan beköltözők…

Ennek sajátossága, hogy nincs igazi
„mi”, közösségi tudat, összetartás Révfü-
löpön. Hiszen lakói nem csiszolódtak össze
évszázadokon át, mint a környező falvak-
ban. Nem együtt viselték el hosszú időn át
a megélhetésüket érintő időjárás viszon-
tagságokat, reagáltak társadalmi kihívá-
sokra, forradalmakra, világháborúkra, fog-
tak össze vész esetén. Nem volt erre idő,
mint másutt, ahol az együttélés fél-vagy
közel egy évezredes folyamatos település
múltra tekint vissza. 

Sőt Révfülöp üdülő települési jellegénél

ÉRTÉKEINK ÉS EMLÉKEINK II. …Révfülöpön

Fotó: Herczeg

Fotó: Herczeg
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fogva különböző osztályok és rétegek
olvasztótégelye volt, amelyek másként
élték meg az ideológiai és politikai élet vál-
tozásait. Talán az utolsó generációk tagjai-
nak egy része „kovácsolódott” össze, de ők
sem több évszázada, mint a szebb napokat
is megért Köveskál vagy Kővágóörs, stb.
régi-mai lakói.

Talán ezért is ért meglepetésként Benke
Laci bácsi kis honismereti gyűjteményének
gazdagsága, amikor először az 1980-as évek
végén megnéztem. Sokféleség és különbö-
zőség volt tetten érhető a helyi múzeum-
ban. Volt benne szénagereblye, krumplinyo-
mó és filmrendező Kossuth-díja, miniszter-
elnök lovaglópálcája is. Különféle emberi
létezések emlékei. Amelyre Nagy Lajos
bácsi verssora illik: „Ez a mi világunk!”

Talán sokaknak fel sem tűnt, hogy a rév-
fülöpi múzeum nem helytörténeti gyűjte-
mény, hanem honismereti! Ez utóbbit
tudatosan választottuk két évtizeddel eze-
lőtt, mivel a honismeret sokkal tágabb
értelmezésű értékfogalom. 

De miért érdekelné ez ma a fiatalokat?
Akik ma már nemcsak Révfülöpről men-
nek el, hanem az országból is! Van-e értel-
me a helyi értékvédelemről jogszabályban
rendelkezni, mint idén tavasszal tette ezt
az országgyűlés, mikor a valós közösségek
mindennapi életükben, saját és közös
érdekeikben eddig is összefogtak. Nem a
jogszabályok miatt, hanem az évszázados
egymásrautaltság, bizalom és közösségi
összetartás miatt. Van-e Révfülöpön össze-
tartás és összefogás?

A révfülöpi közösségért
Tekintsünk előre, és vegyük számba érté-

keinket, építsünk azokra. Vannak intézmé-
nyeink, iskolánk, óvodánk, könyvtárunk,
múzeumunk, galériánk és közösségi há-
zunk és számos rendezvényünk, civil kö-
zösségeink, kiadványaink, filmjeink, ter-
mészeti értékeink.

Értékelni és büszkének kell lennünk ar-
ra, amink van! És építeni, fejleszteni,
hozzá tenni ahhoz, anyagiakban és szelle-
miekben. Erre kérem Önöket, lélekben és
támogatásukban.

Miklós Tamás polgármester
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Több éves hagyománya van, hogy hajómo-
dellezőink meghívást kapnak a Balatoni
Hajózási Zrt.-től a hajózás napi rendez-
vényre.

Szeptember 22-én, szombaton 4 szakkö-
rös tanulóval és két szülővel vettünk részt a
programon. A 10 órakor kezdődő ünnepé-
lyes megnyitó és a műsor után hajóinkat
kiállítottuk a Szent Miklós hajó fedélzetén,
majd egy szélvédett öbölben meg is úsztat-
tuk őket. Új tagjaink is kipróbálhatták a
hajómodellek irányítását a Balaton vizén,
az éppen ott veszteglő Révfülöp motoros

hajó közelében. Délben a hajós brigádok
legjobban sikerült, vargányával ízesített
vadpörköltjéből falatoztunk jóízűen. Ebéd
után megnéztük a Sió csatorna zsilipjét,
majd próbára tettük magunkat kispuskalö-
vészetből. Új tagjaink Filep Kata és Réti
Boldizsár jól érezték magukat és bíznak
benne, hogy jövőre már az ő hajójuk is úsz-
hat a siófoki öbölben. Sebő Bálint már
tapasztalt szakkörösként vett részt a prog-
ramban, Szabó Dömötör „törzsgárda
tagunk” odafigyelő segítségével. 

Döme szüleinek, Zsuzsának és Árpád-
nak nemcsak a szállításban nyújtott segít-
séget, de a szép, emlékőrző fotókat is
köszönjük!

Számunkra idén is kellemes élmény volt
a hajózás napja, amely az első balatoni
hajó vízre tételének napja és egyben a „leg-
nagyobb magyarnak”, Széchenyi Istvánnak
a születésnapja is.

Sajnáljuk, hogy Jobbágyi Dódi és Piros
Sanyi nem jöhetett velünk, de reméljük a
hajóépítésben kitartóan, példamutatóan
vesznek részt a tanévben.

Biczók József Szakkörvezető

„ A természet maga a megtestesült harmónia,
a természet egy ritmikus szimfónia.” (Osho)

Október 10-én iskolánk két facsemetét ka-
pott a Gázló Környezet- és Természetvédő
Egyesülettől. A vidám faültetést komoly
munka előzte meg.

Biczók József (Dodi bácsi) kiásta a göd-
röket az iskola udvarán. Eitnerné Rózsa
Ágnes tanárnő irányításával a tanulók elő-
készítették a humuszos földet, amiből a lel-
kes fiatalok nagy gondossággal kiszedték a
csimaszokat, majd a jól megtisztított hu-
musz egy részét a facsemeték alá szórták.
Beiszapolták a talajt, ezzel is elősegítve a
jobb eredést, végül az eredeti talaj került
legfelülre. Faültetés közben Ági néni fel-
hívta a tanulók figyelmét a kedvező ökoló-
giai hatásokra, és gyakorlati praktikákat is
javasolt, melyeket ültetés során alkalmaz-
tak a diákok. Tudatosította azt is a tanulók-
ban, hogy a mindennapi életünk és tevé-

kenységeink során a kibocsátott széndioxid
semlegesítéséért folytatott harc leghétköz-
napibb és legegyszerűbb módja a faültetés.
A facsemetéket az első, a 3. és 7. osztályo-
sok ültették el gondos munkával. A facse-
meték elhelyezése során az ifjúság köze-
lebb került a természet szépségéhez, és
ami még fontos, hogy a saját környezetüket
is kellemesebbé, szebbé tették. A Gázló
közhasznú akciójának célja - az ifjúság kör-
nyezettudatos nevelése - sok diák bevoná-
sával megvalósult 2012. október 10-én a Rév-
fülöpi Általános Iskola udvarán. Mind-
annyiunknak fontos a jövője, a jövő a faül-
tetéssel kezdődik. Ezúton szeretnénk meg-
köszönni a Gázló Környezet- és Termé-
szetvédő Egyesületnek a két facsemetét, és
az ehhez kapcsolódó vidám délutánt. 

Végül egy idézettel szeretném minden-
kiben felébreszteni a gondolatot a faültetés
fontosságára:

„A legjobb időpont a faültetésre 20 évvel eze-
lőtt volt. A második legjobb időpont MA van.”
(Kínai közmondás) Pálné Rácz Rita

Jutalom a Gázló Egyesülettől

A Hajózás napja Siófokon

Fotó: Iskola

Fotó: Iskola

Fotó: Iskola
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„A művelődést minden egyes nemzedéknek
verejtékes munkával kell újra és újra kiküz-
denie, s a nemzetnek is folyvást dolgoznia
kell, hogy a maga művelődési szintjét fenn-
tarthassa.” – mondta Klebelsberg Kuno
kultuszminiszter egy törvényjavaslatának
nemzetgyűlési benyújtásakor 1922 augusz-
tusában.

Ma sincs másképp! Míg nagyobb váro-
sokban széleskörű kulturális kínálat és
művelődési színterek (színház, művelődési
ház, galériák, múzeumok, könyvtárak, stb.)
biztosítanak művelődési lehetőséget az
embereknek, a kisebb településeken főleg
pénzszűke időben a kultúrára szánt össze-
geket kurtítják meg, vagy vonják meg. 

De azt látnunk kell, hogy a kultúrára és
művelődésre fordítandó összeg elsősorban
az igényektől, igényeinktől függ! Miért is?

Egyrészt erre is, mint sok minden másra
az adófizetők pénzéből költünk, vagyis ha
igénylik településünk polgárai, akkor áldoz-
nunk kell erre is az Ő elvárásaik szerint. 

Másrészt Balaton-parti üdülő-település
lévén rendkívül fontos a pénzt költő vendé-
geink kulturális igényeink kiszolgálása, sőt
esetleg különleges művészeti rendezvények
és programok kínálatával való idevonzása.

A kulturális, művelődési és művészeti
rendezvényekhez azonban megfelelő hely-
színek kellenek. Kisebbek, nagyobbak, spe-
ciálisak. A képzőművészeti kiállításhoz jó
megvilágítású biztonságos terem, a kon-
certhez fedett színpad, hangosítás kiépít-
hetőségével, hangfogóval, a néptánccso-
port előadásához olyan színpad, amely
nem szakad le, stb.
Mi a helyzet Révfülöpön? 

Számos színvonalas és látogatott progra-
mot szervezünk főleg a turisztikai idény-
ben. Rendezvényeink helyszínkínálata, inf-
rastruktúrája azonban katasztrofális. 

Bár az új energiatakarékos Közösségi
Házba költözött a könyvtár, a konditerem,
és kisebb előadótermek és üzlethelyiségek
is vannak itt, de:

Révfülöpnek továbbra nincs fedett szabad-
téri színpada! Rendezvényeinkkor rettegünk,
hogy lesz-e eső, feltámad-e a szél, netán mer-
re viszi a szél a hangot. Hova tudnánk rossz
idő esetén a programot zárt térbe vinni?

Révfülöpnek nincs kultúrháza! A fürdőe-

gyesületi kultúrház (ma Attaca de Music Club)
félévszázaddal ezelőtti államosítása óta
nincs nagyméretű kultúrterme települé-
sünknek. A környéken egyedül nekünk nincs! 

Az elmúlt fél évszázad alatt nem sikerült
megoldást találni a kultúrház építésére, pe-
dig több grandiózus terv is készült.

Pedig a megoldás a lábunk előtt hever! 
A nagyméretű révfülöpi többfunkciós

kultúrterem kialakítása a Tóparti Galéria
és a Honismereti Gyűjtemény összenyitásá-
val megoldható lenne. (Lásd a vázlatrajzot.)

Ez a megoldás már a márciusban meg-
tartott képviselőtestületi ülésen felvető-
dött, amikor egy múzeumi pályázaton való
részvételről tárgyalt a testület. Egy egysze-
rű megoldással, a Galériát és Múzeumot
elválasztó falak lebontásával a 85 m2 nagy-
ságú Galéria terem, a 91 m2 Honismereti
Gyűjtemény és 24 m2 raktár összenyitásá-
val kereken 200 m2 nagyságú többfunkciós
kultúrtermet alakíthatnánk ki.

Mit nyernénk a termek összenyitásával?
Több bejáratú 200 m2 nagyságú közösségi
termet női é férfi toalettel. 
Rossz időjárás esetén „tartalék” rendez-

vényhelyszínt.
Nagyobb szabású kiállítások és alkalmi

rendezvények megtartására megfelelő hely-
színt.

Mire használhatnánk?
• Nyáron galériaként továbbra is rangos kép-

zőművészeti kiállítások bemutatására, de
immár két és félszer nagyobb területen.
Nagyobb és tartalmasabb tárlatok bemuta-
tására és nyári rendezvények (könyvbemu-
tatók, kamarazenei programok, művészes-
tek, stb.) helyszínéül.

• Tél, ősz, tavasz folyamán önkormányzati

szervezésű nagyobb alkalmi rendezvények
helyszíneként. (Téli Esték, előadások,
nemzeti ünnepek, nyugdíjas találkozók,
borversenyek, közgyűlések, stb.).

• Alkalmi bérbeadásra (bemutatók, termék-
kínálat, stb.).

Milyen előnyei lennének ennek a megol-
dásnak?
• Könnyen megközelíthető, központi helyszín.
• Akadálymentesített.
• Vizes blokkal, WC-vel ellátott.
• Fülöp-kert felé nyitott átjáróval a Halász

utcáról átközlekedhető. 
• Máshová fizetett terembérleti díjak megta-

karítása.

Megint egy grandiózus beruházás?
Nem, ez egy gyakorlatias és racionális meg-
oldás, hiszen a termek összenyitása néhány
százezer forintból megvalósítható, igényes-
ségünktől függ, hogy milyen egyéb esztéti-
kai felújításokra mennyit áldoznánk. (pl.
padlófelújítás, klíma (nyáron hűtő, télen
fűtő) berendezés, világítás, stb.) 

Mennyibe kerülne működtetése, fenntartása?
Jóval kevesebbe, mint amennyibe idáig
került az épületé, mivel a könyvtár villany-
kályhával való fűtése adta a tóparti épület
költségeinek 85-90%-át. A könyvtár a
hőszigetelt és gáz központi fűtésű
Közösségi Házba költözött. Folyamatos
üzemelés a régi helyen megszűnt. A kiala-
kítandó többfunkciós kultúrtermet nyáron
fűteni nem kell, télen pedig csak az alkalmi
rendezvényekkor kell, igény szerint.

Mi lenne a régi könyvtári épületrésszel?
Mint a környékbeli múzeumokat és kiállí-
tásokat bemutató cikkből láthattuk, térsé-
günk lakói büszkék értékeikre, őrzik és
közreadják azokat. A mostani honismereti
kiállítás áthelyezhető lenne a volt könyvtár

– Ön mit szól hozzá? –

Többfunkciós Kultúrterem Révfülöpön?
Egy régi álom valóra válása?!

Fotó: Herczeg

Fotó: Herczeg

Fotó: Herczeg
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helyiségébe, ahol felújítva, látványosabbá
téve, turisztikai attrakcióként szolgálhatná
a MI, Révfülöp és a Balaton értékeinek
közvetítését. 
A kiállítás impozánsabbá tételét nemcsak

az elmúlt évtizedben gyűjtött új és érdekes
anyagok közreadása, hanem Révfülöp
1943-ban történt ismét önálló településsé
válásának 70. évfordulója, illetve a nagy-
községi rang 1973-ban, 40 évvel ezelőtti
elnyerése is különleges alkalomként indo-
kolná 2013-ban.

Szükségünk van e egyáltalán kultúrház
helyett többfunkciós kultúrteremre?

Véleményem szerint igen. Nagyon! 
Önkormányzatunk turizmusból él.
Vendégeink igényes kulturális színtereként
nagyon kellene. A fiatalok mennek a dis-
cóba, az idősebbek egy-egy rock, jazz vagy
komolyzenei hangversenyre, a még időseb-
bek kiállításra, művész- vagy irodalmi
estre. Az lenne ideális, ha az idelátogató
családoknak, azok többgenerációs tagjai-
nak egyaránt tudnák lent a parton értékes
szolgáltatásokat nyújtani.

Révfülöp lakói egyre nagyobb számban
nyugdíjasok, akik szintén igénylik a közös-
ségi programokat, akik értékelni tudják a
szépet, a jót, a teljesítményt. Nem csak a
pillanatnyi haszon és érdek motiválja cse-
lekvéseiket, látásmódjukat, hanem egy
életút bölcsessége. Nekik különösen fontos
lehet gazdaságilag nehéz időkben a közös-
ségi szolgáltatások biztosítása. 
Hiszen ma már nem mindenki engedheti

meg a drága könyvek és újságok vásárlá-
sát, de a könyvtárban hozzájuthat ezek-
hez. Nem engedheti meg a színházak,
múzeumok, kiállítások látogatását, az úti-
költséget, de ha idehozzuk azokat, akkor
mindenki hozzájuthat ezekhez. Ezért is
értékelődik fel ínséges időkben a kulturális
közszolgáltatás. Ezért van szükség megfele-
lő helyszínekre. Ezért kell Klebelsberg szava-
ival: „verejtékes munkával” újra kiküzde-
nie.

A közeljövőben Káli úti járdát, csapadék-
víz elvezetést, közvilágítás bővítést, strand-
korszerűsítést, hivatal akadálymentesítést,
buszmegálló felújítást, stb. végzünk, kisau-
tóbuszt vásárolunk. Ezekhez kapcsolódhat
a régi álom megvalósulása, közösségi ház
szolgáltatási palettáját kiegészítő a több-
funkciós kultúrterem kialakítása. 
Ha akarjuk!

Miklós Tamás polgármester

Október 2-án Skita Erika tartott előadást
a könyvtárban „Értsünk szót” címmel.
Hasznos kommunikációs, nevelési taná-
csokat adott az érdeklődő anyukáknak,
nagymamáknak.

Október 10-én Jámbor Szilvia dieteti-
kussal az egészséges táplálkozásról tartot-
tunk előadást a nagycsoportos óvodások
részére. Tízóraira tökmag, sárgarépa,
kukoricakrémes sok magvas kenyeret,
nyers uborkát, karalábét, sárgarépát, tejet
kaptak a gyerekek. A finom reggeli után
közösen készítettünk őszi gyümölcsökből
salátát, melyet jó étvággyal fogyasztottunk el. 

Október 24-én dr. Treiber Amália bőr-
gyógyász főorvos festékes-anyajegy szű-
rést tartott a védőnői tanácsadóban. 

Október 6-án az önkormányzat anyagi
támogatásával Budapestre szerveztem
kirándulást 42 fő részvételével. A
Planetáriumban a Nap családja című elő-
adást tekintettük meg, majd ellátogattunk
az Állatkertbe és a Gellérthegyi
Sziklakápolnába.

November 7-én a baba-mama klubban
és november 16-án az általános iskolában
Kristófik Ágnes egészségfejlesztő jön elő-
adásokat tartani. 

December 3-án dr. Szepesi Péter home-
opata orvostól a homeopátiás házi patiká-
ról, a leggyakoribb gyerekkori betegsé-
gekről és azok terápiájáról hallhatnak az
érdeklődők.         

Zsifkovics Szilvia védőnő

A védőnői szolgálat hírei

13

Tisztelt Fogyasztónk!
Kérjük, hogy a tél bekö-
szönte előtt a vízmérő fagy
elleni megfelelő védelmé-
ről időben gondoskodjon.

Javasoljuk, hogy lássa el
a vízmérőakna belső felü-
letét (oldalfalak és meny-
nyezet) megfelelő szigete-
léssel. A szigetelőanyag
tekintetében fontos, hogy
az nedvesség hatására ne
veszítsen szigetelőképességéből, alkal-
mazható pl.: hungarocell. 

Az aknafedlap illeszkedését, megfelelő
zárását ellenőrizni kell. Nem lehetnek
hézagok, ahol a hideg levegő az aknába
áramolhat. A lebúvó nyílást záró aknafedla-
pot szintén hőszigetelő anyaggal javasoljuk
ellátni, annak résmentesen záródnia kell. 

Ha az ingatlant nem
használják, akkor a házi
ivóvízvezeték-hálózatot
szakszerűen vízteleníteni
kell. Ezen kívül ajánlott az
ingatlant rendszeres időkö-
zönként ellenőrizni, vagy
megbízott útján ellenőriz-
tetni.

A szolgáltatást szabályo-
zó 38/1995 (IV. 5.) Kor-
mányrendelet alapján a

Fogyasztó köteles a vízmérő fagy elleni
megfelelő védelméről gondoskodni. A
megrongálódott vízmérő javításának, pót-
lásának, szerelésének, továbbá hitelesíté-
sének költségeit köteles a Szolgáltatónak
megtéríteni. Együttműködését ezúton is
köszönjük! 

DRV Zrt.

A vízmérők fagy elleni védelme

Fotó: Herczeg

Fotó: Herczeg
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Az influenzavírusok által okozott légúti
betegség legjellemzőbb tünetei a hirtelen
jelentkező láz, hidegrázás, fejfájás, köhö-
gés, ízületi illetve izomfájdalom, általános
levertség, fáradékonyság. 

A náthára jellemző orrfolyás tüsszentés,
könnyezés, torokfájdalom gyakran hiány-
zik. Az influenza egy egyszerű megfázásnál
általában súlyosabb betegség, komolyabb
szövődményei lehetnek, pl. hörghurut,
tüdőgyulladás, agyvelőgyulladás. Különö-
sen a legfiatalabbak és a legidősebbek,
továbbá a leromlott egészségi állapotú
betegek veszélyeztetettek. Sokszor az inf-
luenza vírusfertőzés által már meggyengí-
tett immunrendszert más vírusok és bakté-
riumok is megtámadják. 

Az influenza vírus cseppfertőzéssel, vagy
közvetlen érintkezés révén terjed, ezért
igen fontos a zsúfoltság kerülése, papír
zsebkendő, szájmaszk használata, illetve a
gondos kézmosás, kézfertőtlenítés. A
betegség lappangási ideje 1-7 nap lehet,
jellemzően 2-3 nap. A beteg már a tünetei
megjelenését megelőző naptól kb. 5-7
napig fertőz, a fertőzőképesség általában a
tünetek intenzitásával arányos.  

Az influenzavírusok folyamatos változá-
sa miatt új vírusok jönnek létre, amelyek
azokat az embereket is képesek megfertőz-
ni, akik az előző években már találkoztak
az influenza vírussal, vagy oltották őket

ellene. Ez az oka annak, hogy az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az
Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
ajánlására az influenza elleni oltóanyagok
összetételében évről-évre kisebb-nagyobb
változtatások történnek. Az oltóanyag a
2012-2013. évi influenza szezonban is két
influenza A és egy B vírustörzset tartalmaz,
azonban az előző évihez képest két kom-
ponense is megváltozott.  Veszprém
megyében 47000 adag térítésmentes influ-
enza elleni vakcina áll rendelkezésre a fel-
nőtt lakosság oltására. Az oltás indikációja
az elmúlt évekhez képest nem változott,
elsősorban a krónikus betegek részére
ajánlott és a 65 évnél idősebbek részére,
egészségi állapotuktól függetlenül.  Az
oltóanyag kiszállítása megyénkbe 2012.
november 5-én történt meg, ezt követően
1-2 napon belül a háziorvosi és foglalkozás-
egészségügyi szolgálatoknál is elérhetővé
vált.

A 3 éven aluli gyermekek oltásához
országosan 5000 adag térítésmentes influ-
enza elleni oltóanyag elosztása és szállítása
később történik meg. 

Az idei influenza szezonban először lesz
elérhető a vérzékeny betegek számára
beszerzett - országosan 2000 adag - térítés-
mentes oltóanyag, melyet az érintettek a
gondozói hálózaton keresztül vehetnek
majd igénybe. 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a
2012-2013. évi influenza szezonban is
működtet influenza figyelőszolgálatot.
Veszprém megyében 50 háziorvos vesz
részt ebben a munkában, akik hetente
jelentik a hozzájuk influenzaszerű tünetek-
kel forduló betegek számát, életkorát, illet-
ve az aktuális heti betegforgalmat. A figye-
lőszolgálat orvosai közül négyen rendsze-
resen küldenek légúti váladékot vizsgálatra
az Országos Epidemiológiai Központ lég-
úti laboratóriumába, az influenzaszerű
megbetegedéseket okozó vírusok monito-
rozására.  Ezen adatok segítségével tudjuk
figyelemmel kísérni a megyei influenza
helyzet alakulását, és szükség esetén intéz-
kedni a lakosság védelme érdekében. (pl:
kórházi látogatási tilalom).

Tekintettel az ilyenkor halmozottan elő-
forduló légúti megbetegedésekre, felhívjuk
a figyelmet a pneumococcus baktérium
által okozott betegségek elleni oltóanyag-
ra, amely az influenza elleni oltáshoz
hasonlóan a krónikus betegségekben,
immunhiányos állapotokban szenvedők-
nek, a 60 évesnél idősebbeknek ajánlott
elsősorban. Az oltóanyag vény- és térítés-
köteles. 

dr. Pápai Enikő járványügyi osztályvezető
Veszprém Megyei Kormányhivatal

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Tájékoztató az influenzáról

Nemzeti Gyásznapunk – november 4.
Nemzeti Gyásznapunk előestéjén, novem-
ber 3-án az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc hőseire, mártírjaira emlékeztünk.

1956. október 23-án békés tüntetéssel
kezdődő fegyveres felkelés, forradalom
bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével
összefonódó kommunista diktatúra, vala-
mint a szovjet megszállás ellen. A népfel-
kelés a Magyarországon tartózkodó szovjet
csapatok beavatkozása után fegyveres sza-
badságharccá változott. Mind az utcai
(fegyverrel is) politizálók, mind a kor-
mánypolitikát irányítók sorsát végül a nem-
zeti függetlenséget eltipró november 4-i
második szovjet katonai invázió pecsételte
meg, amely pár nappal azután következett
be, hogy Nagy Imre miniszterelnök novem-
ber 1-jén meghirdette Magyarország sem-
legességét és kilépését a Varsói Szerződés-
ből. 1956. november 4-én vasárnap 0 óra-
kor a magyarországi szovjet csapatok főpa-
rancsnokságát Kazakov hadseregtábornok
vette át. Hajnalban Románia felől újabb
szovjet csapatok lépték át a magyar határt.
A kora hajnali órákban Soldatic jugoszláv
nagykövet megkereste Szántó Zoltánt, és
tájékoztatta Tito elnök üzenetéről: a jugo-
szláv kormány menedéket biztosít Nagy
Imrének és társainak. Hajnali 4 óra 15
perckor általános szovjet támadás indult
Budapest, a nagyobb városok és a fonto-

sabb katonai objektumok ellen. A főváros
védői – nemzetőrök, rendőrök és kisebb-
nagyobb honvédegységek – felvették a har-
cot a támadókkal.

A fegyveres felkelők utolsó csoportjai-
nak ellenállását november 10-11-én törte
meg a szovjet túlerő.

Az áldozatok száma november 4-én a
fővárosban 135 volt. A KSH 1957. januári
jelentése szerint az októberi 23. és január
16. közötti események embervesztesége
országos viszonylatban 2652 magyar (Bu-
dapesten 2045) és 720 szovjet halott volt, és
19 226-an (Budapesten 16 700-an) sebesül-
tek meg. A forradalom leverését követő
megtorlásban az ENSZ bizalmas adatai
alapján 453 embert végeztek ki, az 56-os
Intézet szerint több mint 340 volt a kivég-
zettek száma az 1956-os eseményekhez
kapcsolódóan. 1958-ban bírósági ítélet
nyomán életükkel fi-
zettek a vezető szemé-
lyiségek: Nagy Imre,
Maléter Pál, Gimes
Miklós, Losonczy Géza
és Szilágyi József.

Hat forgatócsoport
járta a várost. Körül-
belül tízezer méter
anyagot vettek fel. No-
vember 4-én reggel

akarták eljuttatni Bécsbe, a Nemzetközi
Vöröskereszthez és az Egyesült Nemzetek
Szervezetéhez a külföld tárgyilagos infor-
málása, segélyek és gyógyszerek küldése
céljából. A hajnali ágyúszó és a rádió tragi-
kus felhívása pánikhangulatában valaki vil-
lanyt gyújtott és ez-zel megsemmisítette az
előhívás alatt lévő anyag egy részét. Pár
doboz két fiatal filmfőiskolás hátizsákjában
került ki Ausztriába, és később ez a sovány
és hiányos anyag képezte gerincét a Ma-
gyarország lángokban című Nyugat-Né-
metországban készült dokumentumfilm-
nek. Ez, a Tóparti Galériában levetített
film bemutatta a magyar nemzet történetét
a honfoglalástól címszavakban 1956-ig,
majd az akkori eseményeket részletesen. A
filmvetítés után néhányan megosztották a
megjelentekkel saját emlékeiket az 1956-
os eseményekkel kapcsolatban. P.Zs.

Fotó: Kondorné
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Az augusztus 1-től hatályos új agrárkama-
rai törvény alapján a 2013. február 1-21.
között tartandó országos kamarai válasz-
tásokkal megalakul az új Nemzeti Agrár-
és Élelmiszer Kamara. 

A törvény értelmében a hazai mezőgaz-
dasági és élelmiszer-feldolgozó szektor
összes szereplője, így a gazdasági társasá-
gok mellett az őstermelők és az egyéni vál-
lalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az
új egységes köztestületnek. Az új kamara
legfőbb feladata a magyar agrárium meg-
erősítése, versenyképességének növelése
és érdekeinek hatékony védelme lesz,
kibővült közfeladatokkal és hasznos tagi
szolgáltatásokkal.

Határidő: 2012. november 30.
A törvény előírja, hogy a leendő tagok

2012. november 30-ig kötelesek bejelent-
kezni a nyilvántartásba az agrárkamara
honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu),
és megfizetni az egyszeri 5.000 Ft-os nyil-
vántartásba vételi díjat. Eddig már közel
100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségü-
ket. Amennyiben ön még nem tette meg,
mielőbb regisztráljon, mert a november 30-
i határidő a kamarai választásokon való

részvételre nézve jogvesztő!
Regisztráció: www.agrarkamara.hu
Most megéri minél előbb regisztrálni: a

november 15-ig regisztrálók ingyenesen
kézhez kapják az agrárkamara új e-mailes
szolgáltatását, a hetente frissülő Kamarai
Piacfigyelőt, amely a növénytermesztési és
állattenyésztési ágazatok aktuális piaci
híreit, adatait gyűjti össze.

Segít a kamarai tanácsadó és a falugaz-
dász!

Ha technikai segítségre van szüksége a
regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe

veheti országszerte a 200 kamarai tanácsa-
dó irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu)
és az országos falugazdász hálózatnál is.

A kamara központi ügyfélszolgálata is
segíti a regisztrációt: 06-80-911-078 (zöld
szám), ill. a regisztracio@agrarkamara.hu. 

Az Agrárkamara ezen felül november
hónapban regisztrációs fogadóórákat is
szervez a vidéki településeken, ahol a
kamarai tanácsadó segítségével kényelme-
sen, helyben intézheti el regisztrációját.

Figyelje a településekre kihelyezett pla-
kátokat!

Gazdálkodók, élelmiszer-előállítók figyelem:

Kötelező agrárkamarai regisztráció!

Az Agrárkamarai Tanácsadó Irodák Veszprém megyében:

Látni és látszani

Százezer felnőtt kaphat támogatást infor-
matikai és idegen nyelvi képzésekhez: a
kiemelt uniós projekt elindítását kedden
jelentette be Hidas János, a Közigazgatási
és Igazságügyi Hivatal (KIH) elnöke. 

A felnőttképzési program kiemelten
kezeli a munkanélkülieket, a kismamákat,
a romákat, a legszegényebb környezetben
élőket és a 45 év felettieket. Ám bárki
jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves és nincs
nappali tagozatos államilag finanszírozott
középiskolai és felsőoktatási hallgatói jog-
viszonya, illetve nem vesz igénybe más,
azonos témájú uniós képzési támogatást.
Az élethosszig tartó tanulás jegyében a
képzéseknek nincs felső korhatára. A
jelentkezők a következő két évben az
ország egész területén összesen 300 képző
helyen tanulhatnak majd. 

Az idegen nyelvi és informatikai kompe-
tenciák fejlesztése elnevezésű uniós pro-
jekt keretösszege több mint 12,5 milliárd
forint. Egy jelentkező maximum bruttó 90
ezer forint képzési keretösszeg felhaszná-
lására jogosult. A hátrányos helyzetű kis-
térségekben élőknek csak 2 százalékos
önrészt kell befizetniük, a többieknek 5
százalékos az önrész. 

Ma Magyarországon a felnőtt lakosság
körülbelül 85 százaléka nem beszél semmi-
lyen idegen nyelvet, de az informatikai
képzettség területén is hasonlóak az ada-

tok. Ugyanakkor már szinte alig van olyan
álláshirdetés, ahol minimális elvárásként
nem kérnek idegen nyelvi, illetve informa-
tikai alapismereteket - mondta Hidas
János. 

A KIH elnöke hozzátette: a kormány
egymillió munkahely létrehozását tűzte ki
célul, de a munkaerőpiac elvárásainak meg
kell tudni felelni; az ország versenyképes-
sége azon is múlik, hogy polgárai verseny-
képes tudással rendelkeznek-e. 

Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági
Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért
felelős államtitkára a rendezvényen kie-
melte: olyan projekt indul el, amelyre
nagyságrendjét és céljait tekintve még nem
volt példa Magyarországon. A kormány
számára az egyik legnagyobb kihívás a fog-
lalkoztatás javítása - mondta az államtit-
kár. Kitért arra is: amikor külföldi befekte-
tőkkel tárgyal, az egyik legelső kérdés min-
dig az, hogy van-e megfelelően képzett
munkaerő az adott területen. A nyelvi és
informatikai képzések önmagukban nem
fogják megoldani a foglalkoztatási problé-
mákat, de az elhelyezkedést mindenkép-
pen megkönnyítik - tette hozzá. 

A képzésekről 
bővebb tájékoztató 

a www.tudasodajovod.hu 
oldalon található.

Vigye szervizbe autóját és ingyen átvizsgál-
ják világítástechnikai berendezéseit!

Az őszi hónapokban sajnos jellemzően
megszaporodik a közlekedési balesetek szá-
ma, a gépjárművezetők ugyanis nem mindig
igazodnak a megváltozott környezeti és idő-
járási viszonyokhoz, és gyakran megfeled-
keznek az autó szakszerű, szezonális kar-
bantartásáról is. A ködtől, az esőtől és a sár-
tól az utak csúszóssá válnak, a látási viszo-
nyok pedig a korai sötétedés, illetve a rend-
szeres köd miatt jelentősen romlanak.   

Éppen ezért a járművek egyik legfonto-
sabb eleme a világítás! A sikeres európai
példákon felbuzdulva az ORFK Országos
Balesetmegelőzési Bizottsága felkészülési
időszakot hirdet a 2012. november 15-től
kezdődő fokozott világítás-ellenőrzés előtt.
Minden gépjármű-tulajdonosnak lehető-
sége van arra, hogy az alábbiakban felso-
rolt, az akcióhoz csatlakozó szervizbe be-
térjen, ahol díjmentesen átvizsgálják a
jármű világítástechnikai berendezéseit.

A minősített szervizek egy igazolólapot
adnak, melyet az igazoltató rendőrnek
bemutatva jelentősen megkönnyíthetik az
intézkedés menetét.

Az akcióban résztvevő szervizek: TAPOL-
CA: Autó Pék Kft. – Vasút u. 5. Tel.: 87/322-
090. Pál Autóvillamosság és Klímaszervíz
– Szent György u. 44. Tel.: 06-30-959-1347.
Somló Volán 2006 Kft. – Keszthelyi út 43.
Tel.: 87/511-027. SÜMEG: G&B Autószer-
viz Kft. – Eltner u. 03/22. hrsz. Tel.: 06-70-
590-6666. Somló Volán 2006 Kft. – Ren-
deki út 0200. hrsz. Tel.: 87/352-133

Százezren kaphatnak támogatást 
informatikai és nyelvi képzésekhez 



A Káli-medence időseinek találkozójából,
a Káli-medence Idősek Otthonában Mind-
szentkállán hagyományt teremtettek. 

A  Révfülöpi Szociális Alapszolgáltató
Társulás Szociális Szolgálatának  ellátottja-
it is meghívták a rendezvényre immár har-
madik alkalommal, Balatonhenye, Köves-
kál, Kővágóörs, Szentbékkálla, Mind-
szentkálla, Kékkút és Révfülöp nagyköz-
ség  ellátottjait, valamint a szolgálat veze-
tőjét és a gondozónőket.

Várakozáson felüli volt az érdeklődők
száma. A Káli-medencében élő idősebb
korosztály közösségi életre nyitott, érdek-
lődő, ismereteit szereti bővíteni.

Keszler Gyula, Mindszentkálla  polgár-
mestere köszöntötte a vendégeket és az
otthon lakóit. Megtisztelte a rendezvényt
Miklós Tamás Révfülöp polgármestere és a
mindszentkállai önkormányzat képviselő
testülete. Takács Ferenc gyógynövény szak-
értő a gyógyító hatású növények világába
kalauzolta a résztvevőket, immunerősítő
tea kortyolgatása közepette. Hajgatóné dr.
Kovács Katalin a Tapolcai Pelikán gyógy-
szertár vezetője a jogszabályi változások

miatt kialakult gyógyszerek kiválthatóságá-
nak új szabályairól tájékoztatatta a résztve-
vőket. Dr. Rothstadter Ágnes, az intézmény
háziorvosa zenés tornára buzdította a
résztvevőket,  majd a mozgásszegény élet-
módról és annak következményeiről tar-
tott élvezetes előadást. Dr. Szlávi József bel-
gyógyász főorvos úr az időskori szív- és
érrendszeri betegségekről, tüneteiről, a
helyes táplálkozásról, az egészséges élet-
módról tartott mindenki számára érthető,
magas színvonalú előadást.

”Az idősek tisztelete” című verssel kö-
szöntötte a hallgatóságot Kiss Tamás gim-
náziumi tanuló. Ezt követően már a jóked-
vé lett a szerep, az idősotthon lakói Cseh
András vezetésével régi dalokat elevenítet-
tek fel. Ezután a  Nemesgulácsi népdalkör
Papp Tibor citera kíséretével népdalokat
adott elő.

Kötetlen beszélgetéssel, énekléssel, ven-
déglátással fejeződött be a Káli-medence
Időseinek III. találkozója Mindszentkállán
október 26-án. Tartalmas délutánt töltöt-
tünk együtt, várakozáson felüli volt az ér-
deklődők száma. Ez a nap egy rendkívüli
hétköznap volt, amit a résztvevők megtöl-
töttek emberivel, jóindulatúval, ünneppel. 

Szomjas-Jakab Erzsébet szolgálatvezető
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Az Agrárkamarai regisztráció menetét
segítő fogadóóra lesz az IKSZT épüle-
tében november 21-én szerdán 10.00
órától 12.00 óráig. 
A fogadóórát tartja: Szili Zsófia

Fogadóóra

A Könyvtár nyitva tartása változatla-
nul: kedd-péntek: 10-18, szombat: 9-13.
Könyvtári szolgáltatásaink: színes és
fekete-fehér nyomtatás, másolás, scan-
nelés!
Elérhetőségek: 8253 Révfülöp, Káli u.
17.; E-mail: konyvtar@revfulop.hu; Tel:
06-87/563-080
Mindenkit szeretettel várunk!

Kedves 
Könyvtárlátogatók!

Szeretettel várjuk a Gázló Környezet-
és Természetvédő Egyesület „Takarítsuk
ki a Káli-medencét” akciójára az alábbi-
ak szerint.

Időpont: november 17. (szombat) 9-13
óra. Helyszín: Kornyi-tó környéki gye-
pek. Gyülekező a Köveskálra vezető mű-
út melletti murvás parkolóban 9 órakor.

Tevékenység: szemétgyűjtés, cserjeir-
tás, jókedv. Bozótirtó ollót csak korláto-
zott számban tudunk biztosítani, egyéb
eszköz (kesztyű, szemetes zsák) rendel-
kezésre áll. A résztvevőket finom gom-
bás csülök pörkölttel várjuk a program
végén. 

Megköszönjük, ha a részvételi szándé-
kát (létszám megjelöléssel) a 06-30/491-
0074-es számon szerda estig jelezni szí-
veskedik.

Tisztelettel: Vókó László

Meghívó

Hétfő, vasárnap: Zárva
Kedd: 12.00-20.00
Szerda, csütörtök, szombat:  12.00-18.00
Péntek:               12.00-21.00
A konditerem használata az idei évben
térítésmentes, előzetes bejelentkezés
alapján, a házirend és használati sza-
bályzat elfogadásával történik.
Bejelentkezés: 06-30/471-461-4

IKSZT 
nyitva tartás 

Evangélikus Istentiszteletek
november 1-től április 1-ig,

vasárnap 14.00 órakor 
kezdődnek 

a révfülöpi evangélikus templomban.

A Balatoni táj és a tóparti élet
az 1900-as évek elején

Képek és fölvételek
a Balaton-vidék múltjából

A Révfülöpi Honismereti Egyesület 
meghívja Önt, családját és barátait 
a régi Balaton-vidék életéről szóló 

előadásra és képvetítésre.

Előadó: Miklós Tamás történész
Időpont: december 14., pénteken 17.00.

Helyszín: Közösségi Ház 
(IKSZT-Káli út 17.)

Teázzon 
a polgármesterrel!
Kötetlen polgármesteri fogadóóra.

2012. november 23-án, pénteken 
17.00 órától a Közösségi Házban.

Ha kérdezni akar, ha hallott valamit, 
amiről meg kíván győződni!

Kötetlen beszélgetésre invitálja 
az érdeklődőket településünk

jelenével és jövőjével kapcsolatban 
Miklós Tamás polgármester.

Meghívó

Értesítjük a község lakosságát, 
hogy az IKSZT udvarában 

(Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) 
Révfülöp, Káli út 17. szám alatt 

november 27. (kedd) 08.30–16.45
november 28. (szerda) 08.30–12.00

TÜDŐSZŰRÉS lesz.
A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek

időben történő felismerésére. 
Javasolt minden 20 év feletti lakosnak,
akiről egy éven belül nem készült mell-

kasfelvétel. A szűrésen egészségbiztosítá-
si kártyával és lakcímigazoló 

igazolvánnyal kell jelentkezni.
Panasz nélkül is lehet beteg!

Tüdőszűrés

Káli-medence időseinek III. találkozója
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