
évfülöpi Képek
2013. január             XXIII. évfolyam 1. számR

Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy
2013. január 1-től több szervezeti átalaku-
lásra került sor intézményeinknél.

Az Általános Iskola konyhája Révfülöp
Nagyközség Önkormányzat konyhájaként,
önkormányzati szakfeladaton működik
tovább, a dolgozók átkerültek az önkor-
mányzat személyi állományába.

A révfülöpi Általános Iskola január 1-től
az országos átszervezés eredményeként
állami fenntartásba került, az igazgató, a
tanárok, és az iskolatitkár a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ, illetve a
Tapolca Tankerület tankerületi igazgatója
irányításával végzik munkájukat. 

Az Általános Iskola működtetését
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
szakfeladatán biztosítja, a technikai dolgo-
zók az önkormányzat személyi állományá-
ba kerültek át.

A képviselő-testület az új képviselő-tes-
tület alakuló üléséig, a polgármester az új
polgármester megválasztásáig ellátja fel-
adatát, gyakorolja hatáskörét.

Miklós Tamás

Önkormányzati 
változások

Nyugdíjasok Karácsonya
Révfülöp Nagyközség Nyugdíjasainak ren-
dezett Karácsonyi Ünnepségnek 2012. de-
cember 20-án a Révfülöpi Általános Iskola
adott otthont.

Az Önkormányzat meghívta az ünnep-
ségre az állandó helyi lakos nyugdíjasokat,
melyet Miklós Tamás polgármester nyitott
meg ünnepi köszöntőjével. 

Ezután Rádóczy Kálmánné, az Ősziró-
zsa Nyugdíjas Klub képviselője mondott
kedves szavakat az ünnepről, majd Szomjas-
Jakab Erzsébet, a Szociális Szolgálat veze-
tője emlékezett meg a Karácsonyról. A
Veszprém megyei Nyugdíjas Szervezetek

Szövetségének elnöke, Demeter Ferenc
megyei elnök a Révfülöpön működő nyug-
díjas klub és a településen élő idős embe-
rek évtizedeken át történő segítéséért em-
léklapot adott át Miklós Tamás polgármes-
ternek. Domonkos Aladárné szintén em-
léklapot vett át Demeter Ferenc megyei
elnöktől, melyben a Veszprém Megyei
Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége elisme-
rését és köszönetét fejezte ki a Révfülöpi
Nyugdíjas Klub megalakításában és hosszú
éveken át történő irányításában végzett,
magas színvonalú és lelkiismeretes munká-
jáért.

Ünnepi műsort láthattak a résztvevők a
Napközi Otthonos Óvoda óvodásainak
előadásában, majd az általános iskola

tanulói szerepeltek kedves ünnepi összeál-
lítással. A műsort követő baráti beszélgetés
és vendéglátás csodálatos karácsonyi
zenék hallgatása közben következett,
finom sütemények, helyi termelésű borok
kóstolása közepette. Az est zárásaként
karácsonyi ajándékcsomagot vehettek át a
nagyközség nyugdíjasai.

A Karácsony titka a szeretet, mely értel-
met ad életünknek. A szeretet, mely abból
a felismerésből táplálkozik, hogy szüksé-
günk van a másik emberre. Ha örülünk,
segítünk egymásnak, kiegészítjük egymás
hiányosságait, örömet és értelmet adunk

egymás életének, ha együtt ünnepelhetünk
szeretetben, békében és kifejezzük, hogy
összetartozunk.

Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet
és békesség tegye széppé az ünnepeket!

Az ünnepi idő, akár egyedül, akár szeret-
teik körében töltik, mindenkit segítsen a
meghitt kikapcsolódáshoz, testi-lelki egész-
séghez, harmóniához, megújuláshoz, fel-
töltődéshez és felgyógyuláshoz.

Köszönet a támogatóknak, adományo-
zóknak, kollégáknak, önkéntes segítőknek
és mindenkinek, aki segítette, hogy a Kará-
csonyt méltóan ünnepelhettük Révfülö-
pön.

Kívánom, hogy az új esztendőt békében,
újult erővel kezdhessük mindannyian.

Szomjas-Jakab Erzsébet

Mindenki Karácsonya

„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ün-
nepelj egészen. (...) Tisztálkodjál belülről és
kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok
szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a
naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régie-
ket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, mi-
lyen körülményesen, mennyi vad örömmel ün-
nepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a
mély és varázsos rendhagyás.”  Márai Sándor

Melegség tölti el szívünket karácsony
közeledtével, egy-egy pillanatra megállunk
a rohanó világban és számvetést készítünk
az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pil-
lanatokat és minden szépséget, jóságot el-
raktározunk lelkünkbe, hogy ebből merít-
hessünk erőt az elkövetkező újév napjaira
is. Az ünnep hangulatában a másik ember-
re figyelünk és arra gondolunk, hogy mit
nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak akik
fontosak számunkra. Ez a mi legemberibb
értékünk. Folytatás a 7. oldalon.
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Tisztelt Választópolgár!
Révfülöp Nagyközség Helyi Választási

Bizottsága 1/2012. (XII.21.) HVB határo-
zatával Révfülöp nagyközségben – a képvi-
selő-testület önfeloszlatása miatt – az idő-
közi önkormányzati képviselők és polgár-
mester választással  kapcsolatban az aláb-
biakra hívom fel szíves figyelmét:

A korábbi évektől eltérően - a szavazó-
helyiség címe megváltozott. A 2013. febru-
ár  24-én tartandó szavazás az IKSZT épü-
letében (Révfülöp Káli u. 17.) kerül lebo-
nyolításra.

Jelöltajánlás:
Révfülöp Nagyközségben a helyi önkor-

mányzati képviselők és polgármesterek vá-
lasztásáról szóló 2010. évi L. törvény (to-
vábbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése alap-
ján a képviselőjelölt és polgármester válasz-
táshoz szükséges érvényes ajánlások száma:

Önkormányzati Képviselőjelölt állítás-
hoz a település választópolgárainak leg-
alább az 1%-a,  11 választópolgár – érvé-
nyes – ajánlása,

Polgármester jelölt állításához a telepü-
lés választópolgárainak legalább a 3%-a,
32 választópolgár  - érvényes – ajánlása.

Révfülöp Nagyközség választópolgárai-
nak száma a közszemlére tétel időpontjá-
ban 1057 fő.

Jelöltet ajánlani az ajánlószelvények – a
jelölt vagy a jelölő szervezet részére törté-
nő – átadásával 2013. január 25-én 16.00
óráig lehet.

Az ajánlószelvényeket a választópolgá-
rok az értesítővel együtt kapják meg.
Jelöltet ajánlhat az a választópolgár, aki-
nek lakóhelye a településen van. Az ajánló
választópolgár az ajánlószelvényre rávezeti
családi és utónevét, lakcímét, személyi azo-
nosítóját, az ajánlott személy  családi és
utónevét, a jelölő szervezet nevét, illetőleg
a független jelölés tényét. Az ajánlószel-
vényt az ajánló választópolgár saját kezűleg
aláírja.

Közös jelöltet állítani csak olyan ajánló-
szelvények alapján lehet, amelyeken az
adott közös jelöltet állító valamennyi jelö-
lőszervezet neve fel van tüntetve!

Ajánlószelvényt az állampolgárok zakla-
tása nélkül bárhol lehet gyűjteni az alábbi
kivételekkel.

Nem gyűjthető ajánlószelvény
- munkahelyen munkaidőben vagy mun-

kaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irá-
nyuló más jogviszonyból fakadó munka-
végzési kötelezettség teljesítése közben,

- A Magyar Honvédségnél, a rendvédel-
mi szerveknél és a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnál szolgálati viszonyban lévő
személytől a szolgálati helyen vagy szolgá-
lati feladat teljesítése közben,

- tömegközlekedési eszközön,
- állami és helyi önkormányzati szervek

hivatali helyiségében.

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet
- nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le,
- nem a fenti szabályoknak megfelelően

kitöltött ajánlószelvényen adtak le,
- az ajánlási szabályok megsértésével

gyűjtöttek.
Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlot-

ta vagy több jelöltet is ajánlott, annak vala-
mennyi ajánlása érvénytelen.

Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekin-
tettel másnak előnyt adni vagy ígérni, vala-
mint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg
előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos!
Az ajánlás befolyásmentességét a büntető
törvénykönyv is védi!

Szavazás
Szavazni kizárólag személyesen a válasz-

tópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazó-
helyiségben lehet. A szavazás 6.00 órától
19.00 óráig tart.

Szavazáskor a választópolgár a szemé-
lyazonosságát és a lakcímét a következő
érvényes igazolványok bemutatásával iga-
zolhatja:

- lakcímet tartalmazó érvényes személyi
igazolvánnyal, vagy

- érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS: -
érvényes személyazonosító igazolvánnyal
vagy

- érvényes útlevéllel, vagy
- érvényes, kártya formátumú (2011. ja-

nuár 1. után kiállított) vezetői  engedéllyel.
A mozgásában gátolt választópolgár

élhet mozgóurnás szavazási móddal, ezért
más ok alapján (pl. időhiány stb.) nem
lehet igénybe venni. A mozgóurnás szava-
zást az adott választópolgár írásban kérhe-
ti akár előzetesen a HVI vezetőjétől, akár a
szavazás napján a Választási Bizottságtól.
A mozgóurnás szavazás során a választó-
polgárokat a Választási Bizottság legalább
két tagja keresi fel. 

Választási kampány:
A választási kampány 2013. február 24-

én 00.00 óráig tart. Kampányt folytatni
2013. február 24-én 00.00 órától 2013. feb-
ruár 24-én 19.00 óráig tilos. A plakátot az,
aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhe-
lyezték, 2013. március 26-ig köteles eltávo-
lítani.

További tájékoztatás Révfülöp Nagyköz-
ség Polgármesteri Hivatalban működő
Helyi Választási Irodától (8253. Révfülöp
Villa Filip tér 8.) kérhető.

Az alábbiakban a jelölteket, jelölő szer-
vezeteket tájékoztatom a szükséges tudni-
valókról:

I. Adatvédelmi nyilvántartásban történő
bejelentkezés:

Az ajánlószelvények gyűjtésének meg-
kezdését megelőzően be kell jelentkezni az
információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 65-68 §-ai szerinti, a Nem-
zeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilván-
tartásba, (http://naih.hu/bejelentkezes.html.)

Felhívom a jelölő szervezetek, valamint a
független jelöltek figyelmét, hogy a kére-
lem benyújtásakor a kitöltött nyomtatvá-
nyon – a határidők rövidségére, és az adat-
kezelés specialitására tekintettel  - jelezzék
az Adatvédelmi Hatóság részére a nyilván-
tartásba vétel sürgősségét.

II. Jelölő szervezet bejelentése
Azt a jelölő szervezetet, amely jelöltet

kíván állítani, az egyesületek bírósági nyil-
vántartásából a választás kitűzését 2012.
december 21-ét követően kiállított kivonat
csatolásával kell bejelenteni. A jelölő szer-
vezetet az időközi önkormányzati választá-
son a HVB-nél kell bejelenteni a P jelű
nyomtatvány kitöltésével és személyes lea-
dásával vagy postai megküldésével.

A jelölő szervezet bejelentése azért kie-
melten fontos, mert jelöltet csak a bejelen-
tett jelölő szervezet állíthat!

Azokat a szervezeteket is külön-külön kell
bejelenteni és nyilvántartásba venni, ame-
lyek közös jelöltet szándékoznak állítani.

A jelölő szervezet bejelentéséről a vá-
lasztási iroda, a nyilvántartásba vételéről a
választási bizottság igazolást ad ki.

Az illetékes választási bizottság minden,
a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő
szervezetet, jelöltet – a bejelentését követő
két napon belül – nyilvántartásba vesz. A
választási bizottság visszautasítja a jelölő
szervezet, jelölt nyilvántartásba vételét, ha
a jelölő szervezet, illetve a jelölés a törvé-
nyes feltételeknek nem felel meg, vagy a
jelölt a törvényben előírt nyilatkozatait
nem tette meg.

III. Jelölt bejelentés
A jelöltet legkésőbb 2013. január 25-én

16.00 óráig lehet bejelenteni az illetékes
választási bizottságnál. A bejelentést az E
jelű formanyomtatványon kell megtenni,
mellékelve az ajánlószelvényeket.

A be nem nyújtott ajánlószelvényeket
2013. január 28-án 16.00 óráig meg kell
semmisíteni. Az erről készült jegyzőköny-
vet 2013. január 31-én 16.00 óráig át kell
adni a helyi választási bizottságnak.

A jelöltet a helyi választási bizottság a
bejelentését követő kettő napon belül veszi
nyilvántartásba.

Révfülöp, 2013. január 11.
Tóthné Titz Éva HVI vezető
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Fotó: Kalmár

TÁJÉKOZTATÓ
a 2013. február 24. napjára kitűzött időközi önkormányzati képviselő és

polgármester választással kapcsolatban.



Tisztelt Révfülöpi Polgárok! A Révfülöpi
Képek - tekintettel az esélyegyenlőségre -
lehetőséget kíván adni minden polgár-
mester- és képviselőjelöltnek arra, hogy a
februári lapszámunk (Választási külön-
szám) hasábjain bemutatkozhasson.

A választási mellékletben a polgármes-
ter jelölteknek fél-, míg a képviselő-jelöl-
teknek harmadoldalnyi helyet biztosítunk.
Ez egy fotó (célszerűen portré) és 3400
illetve 1700 karakternyi szöveg (szókö-
zökkel értendő!) elhelyezését teszi le-
hetővé. A bemutatkozó anyagokat a
kalmar.media@t-online.hu címen tudjuk

szerkeszthető formában fogadni. Minden
esetben küldünk az átvételről visszaiga-
zolást, ennek hiányában kérjük, hogy tele-
fonon keressék Kalmár György szerkesztőt
(+36 309 016 194).

Nem közlünk rasszista, kirekesztő, gyű-
löletkeltésre alkalmas, a jó ízlést és az alap-
vető emberi jogokat sértő, trágár írásokat
vagy fotókat. A beküldött írásokat - nem sért-
ve a véleménynyilvánítás szabadságát - vál-
tozatlan tartalommal közöljük. A megjelent
írások minden esetben a szerzők álláspontját
tükrözik, mely nem feltétlenül egyezik a
szerkesztőség véleményével.     Szerkesztõség
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Határidők, határnapok
A Révfülöpi Helyi Választási Bizottság

által az 1/2012. (X11.21.) HVB határozattal
2013. február hó 24. napjára kitûzött idõ-
közi önkormányzati képviselõk és polgár-
mester választás eljárási határidõinek és ha-
tárnapjainak naptár szerinti megállapítása:

1. A választójogosultság nyilvántartása
a.) A névjegyzéket 2013. január 9-től ja-

nuár 13-ig közszemlére kell tenni. (Ve.14.§
(1) bekezdés)

b.) A névjegyzékből való kihagyás, illető-
leg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel
miatt 2013. január 9-től január 13-án
16.00 óráig lehet kifogást benyújtani. (Ve.
20/E.§ (1) bekezdés)

c.) A névjegyzékbe történő felvételről
szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt
2013. január 10-ig kell megküldeni a vá-
lasztópolgároknak. (Ve. 14. § (1) bekezdés)

d.) A módosított névjegyzék 2013. febru-
ár 22-én 16.00 óráig tekinthető meg a polgár-
mesteri hivatalban. (Ve. 15.§ (3) bekezdés)

2. A választási szervek létrehozása 
A választási bizottságok megbízott tagja-

it 2013. február 8-án 16.00 óráig jelenthe-
tik be. (Ve. 25.§ (2) bekezdés)

3. Választási kampány 
a.) A választási kampány 2013. február 24-

én 00.00 óráig tart. (Ve. 40. § (1) bekezdés)
b.) Kampányt folytatni 2013. február 24-

én 00.00 órától 2013. február 24-én 19.00
óráig tilos. (Ve. 40_ § (2) bekezdés)

c.) A plakátot az, aki elhelyezte vagy aki-
nek érdekében elhelyezték 2013. március
26-ig köteles eltávolítani. (Ve_42. § (6)
bekezdés)

4. Jelölés 
a.) Jelöltet ajánlani 2013. január 25-én

16.00 óráig lehet. (Ve. 46. § (3) bekezdés)
b.) A jelöltet legkésőbb 2013. január 25-

én 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi vá-
lasztási bizottságnál. (Ve. 52 § (1) bekezdés)

c.) A jelöltnek a be nem nyújtott ajánló-
szelvényeket 2013. január 28-án 16.00
óráig meg kell semmisíteni. Az erről
készült jegyzőkönyvet 2013. január 31-én
16.00 óráig kell átadni a helyi választási
bizottságnak (Ve. 60. §)

d.) Az ajánlószelvényeket, valamint a
technikai nyilvántartást a helyi választási
iroda 2013. február 24-én megsemmisíti.
(Ve. 59 § (3) bekezdés)

5. A szavazatok összesítése 
a.) A helyi választási bizottság legkésőbb

2013. február 25-ig összesíti a szavazato-
kat és megállapítja a választás eredmé-
nyét. (Ve. 73 § (3) bekezdés)

b.) A szavazóköri jegyzőkönyv egy pél-
dánya a helyi választási irodában 2013. feb-
ruár 27-én 16.00 óráig megtekinthető. (Ve.
75. § (2) bekezdés)

c.) A szavazólapokat a polgármesteri
hivatalban 2013. május 25-ig kell megőriz-
ni. 2013. május 25-e után a választási irato-
kat – a jegyzőkönyv kivételével – meg kell
semmisíteni. (Ve. 75§ (3) bekezdés)

d.) A jegyzőkönyvet 2013. május 25-e
után kell átadni az illetékes levéltárnak.
(Ve. 75. § (4 ) bekezdés.

Bemutatkozási lehetőség

Révfülöpi Képek
Révfülöp és környéke polgárainak 

és üdülõtulajdonosainak lapja 
Felelõs kiadó: Révfülöp Nagyközség Önkormány-
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Akadálymentes
a községháza

A révfülöpi községháza, hivatal környeze-
tének korábbi kialakítása nem, illetve csak
körülményesen tette lehetővé, hogy az épü-
letet a mozgássérültek, vagy éppen kis-
gyermekes babakocsival érkező ügyfelek is
igénybe tudják venni. 

Molnár Tibor balatonfüredi építész ter-
vei alapján a hivatal északi oldalán felhajtó
rámpa készült az elmúlt évben. A decem-
berben átadásra került, mintegy 1,6 millió
forint bekerülési költségű beruházás kere-
tében egyidejűleg felújításra került az épü-
letet körülvevő megsüllyedt és széttörede-
zett térburkolat is. -müller-

Révfülöpi kisbusz
Kisbusza van Révfülöp Nagyközség Ön-

kormányzatának, miután megvásárolta a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulás tulajdonában lévő 17 személyes
2006. évi FORD autóbuszt 2.056.000 Ft
eladási áron. 

A kisbuszt a jövőben az óvodai, iskolai
gyermekszállításban, kulturális, sport- és
civil rendezvényekhez kapcsolódóan kí-
vánjuk hasznosítani. -müller-Fotó: Miklós

Pályázati felhívás
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata meghirdeti a Révfülöp, Káli út 17. szám alatti
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér épületében kialakított 2 db. egyenként 15 m2 nagy-
ságú üzlethelyiséget. 

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

A Révfülöpi Képek az időközi képviselő- és polgármester-választásig 2 alkalommal
jelenik meg. A „normál” számot február 7-ig, a választási különszámot terveink szerint
február 15-ig juttatjuk el Önökhöz. Kalmár György szerkesztő

Tisztelt olvasók!



RÉVFÜLÖPI KÉPEK XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2013. JANUÁR

4

Mivel felelősségünk és elszámolni valónk van
a széles nyilvánosság felé, közreadjuk a közös
hivatal létrehozásával kapcsolatban tett leg-
fontosabb lépéseink, intézkedéseink ese-
ménytörténetét. Dőlt dátummal jeleztük a
képviselő-testületi tájékoztatásokat és
döntéseket.

2011. február 15. 
A révfülöpi képviselő-testület megtár-

gyalta Ábrahámhegy, Balatonrendes,
Salföld Községek Önkormányzatának el-
vi szándéknyilatkozatát Révfülöp Nagy-
községgel történő körjegyzőség alakítá-
sára és felhatalmazta a polgármestert és 
az alpolgármestert a tárgyalások folytatá-
sára.

Március 28.
Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld és

Révfülöp polgármesteri egyeztető megbe-
szélést tartottak a közös hivatal ügyében.
„Ismertették álláspontjukat, és abban
maradtunk, hogy az alkotmány, alaptörvény
várható év végi elfogadása, és rendelkezései
ismeretében tovább folytatjuk a tárgyalást.”
Az érintettek megállapodtak, hogy csak a
konkrét jogszabályváltozások ismeretében
tárgyalnak tovább.

Április 18.
Képviselő-testületi ülésen Miklós Tamás

polgármester tájékoztatást adott a lefolyt
tárgyalásról. A testület napirendjén tár-
gyalta Balatonszepezd Község Önkor-
mányzata megkeresését közös körjegyző-
ség alakítás ügyében. 

Június 23.
Több egyeztetés és levélváltás után

Miklós Tamás polgármester kezdeménye-
zésére Ábrahámhegy, Balatonrendes,
Salföld, Révfülöp és Balatonszepezd pol-
gármestereinek megbeszélésére került sor
a révfülöpi Polgármesteri Hivatalban, ame-
lyen révfülöpi székhelyű közös körjegyző-
ség kialakításáról tárgyaltak. Nehézség-
ként felmerült Balatonszepezd másik
járáshoz való tartozásának kérdése. 

November 21.
Képviselő-testületi ülésen Miklós Tamás

polgármester tájékoztatja a képviselőket,
hogy levélben fordult Ruzsics Ferenchez, a
Balatoni Szövetség, illetve Schmidt
Jenőhöz, a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének elnökeihez.
Abban az üdülőhelyek speciális helyzetére
tekintettel az önkormányzati közös hivatal
létesítésre vonatkozó önkormányzati tör-
vénytervezet módosító javaslatokat fogal-
mazott meg, amelyhez kérte az érintettek
támogatását. (A tárgykörben beérkezett
törvénymódosító indítványokat az ország-
gyűlés többsége leszavazta.)

December 19. 
Az Országgyűlés megszavazta Magyar-

ország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvényt. Az önkormány-
zatok működését alapvetően meghatározó

új törvényi szabályozás több lépcsőben
került bevezetésre. 2012. január 1-vel a 142
érdemi paragrafusból csupán 18 lépett
hatályba.

2012. Január
A Révfülöpi Képek januári lapszámában

„Forr a világ bús tengere, ó magyar!” címmel
Miklós Tamás polgármester fogalmazta
meg gondolatait a Révfülöp jelenéről és
jövőjéről – köztük a kormányzat 2012-re
településünket is érintő intézkedéseiről – a
Hivatal, az Iskola, az összefogás előttünk
álló nehézségeiről.

Február 13. 
Képviselő-testületi ülésen Miklós Tamás

polgármester tájékoztatást adott a közös
önkormányzati hivatalok létrehozásáról, a
tárgyalások állásáról.

Április 23. 
Varga Béláné, Kálomista Gábor, Kondor

Géza képviselők indítványára összehívott
képviselő-testületi zárt ülésen a testület
megvitatta a Közös Önkormányzati Hiva-
tal létrehozásával kapcsolatos javaslatokat.
Határozatot hozott Kővágóörs körjegyző-
ség településeivel történő tárgyalásról,
elsőként a kővágóörsi képviselő-testülettel.

Május 7.
Többszöri egyeztetés után Ábrahám-

hegy, Balatonrendes, Salföld települések-
kel történő közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról szóló tárgyalássorozat újabb
fordulójára került sor az ábrahámhegyi
hivatalban. A révfülöpi polgármester, az
alpolgármester és a jegyző tárgyalt Ábra-
hámhegy és Balatonrendes polgármesteré-
vel. Elhangzott, hogy Révfülöp a „kedvez-
ményezett”, és a közeljövőben közös kép-
viselő-testületi ülést tartanak az érintettek
a részletekről.

Május 7.
Kővágóörs és Révfülöp képviselő-testü-

leteinek közös, kétoldalú tárgyalására
került sor a révfülöpi Polgármesteri Hiva-
talban. Elhangzott, hogy Kővágóörs a Káli-
medence központjaként kővágóörsi közös
hivatalt szeretne, és annak eléréséért min-
dent meg kíván tenni. 

Május 18.
Levélben tájékoztattam dr. Kovács

Zoltán Veszprém megyei kormánybiztos
urat a közös önkormányzati hivatal létre-
hozására tett erőfeszítéseinkről, tárgyalá-
sainkról, a tóparti települések összefogásá-
ról, a Káli-medence településeivel történő
tárgyalásainkról.

Május 21.
Képviselő-testületi ülésen Miklós Tamás

polgármester részletes tájékoztatást adott
a közös önkormányzati hivatalok létreho-
zásáról, a tárgyalások állásáról.

Május 31., június 2. 
A polgármester személyesen tájékoztat-

ta a tapolcai kistérség, illetve a megyei köz-
gyűlés elnökét a révfülöpi közös hivatal lét-

rehozása ügyében tett eddigi tárgyalások-
ról és kértük segítő támogatásukat.

Június 13., 14. 
A polgármester felkereste Pék László

kékkúti, illetve Vella Zsolt ábrahámhegyi
polgármestert a képviselő-testületeink
együttes ülésének időpont egyeztetésével.
Tájékoztatást kaptunk, hogy több község
képviselő-testülete a kővágóörsi körjegyző-
séghez való csatlakozásról döntött rendkí-
vüli ülésen.

Június 14., 15. 
A polgármester, az alpolgármester

asszony és több képviselő bevonásával
megvitatta a helyzetet, majd levélben for-
dultunk Ábrahámhegy polgármesteréhez
és képviselőihez, május 7-i szóbeli egyezte-
tésünknek megfelelően közös képviselő-
testületi ülés mielőbbi megtartását indítvá-
nyozva.

Június 19., 20. 21. 22. 
Egyeztetést folytattunk több érintett pol-

gármesterrel a közös hivatal létesítése
ügyében.

Június 25. 
A képviselő-testület zárt ülésén tárgyalta

meg a közös önkormányzati hivatal létre-
hozásával kapcsolatos aktuális tennivaló-
kat, megszavazta a révfülöpi hivatal e célra
való felajánlását, működési költségeinek
magára vállalását.

Június 25. 
Nyílt levélben fordultunk a Káli-meden-

ce és Balaton part 9 településének polgár-
mestereihez, képviselőihez, állandó és
üdülőtulajdonos lakóihoz, amelyben felso-
roltuk a közös önkormányzati hivatal
Révfülöpön való kialakításának előnyeit.
Tájékoztattuk őket arról, hogy települé-
sünk felajánlja hivatali épületét erre a
célra, és magára vállalja annak fenntartási
költségeit (gáz, áram, víz, internet).

Július
„Összefogással térségünk jövőjéért” cím-

mel Miklós Tamás polgármester közös
önkormányzati hivatallal kapcsolatos tájé-
koztatása jelent meg a Révfülöpi Képek
hasábjain. A lap közölte a képviselő-testü-
let hivatalépületi felajánlását, az épület-
fenntartás költségeinek magára vállalását,
valamint közreadta a Káli medencei és
tóparti települések lakosainak és döntés-
hozóinak írt levelet.

Július 19.
Balatoni polgármesterek és a minisztéri-

um balatonfüredi tanácskozásán Miklós
Tamás polgármester felszólalásában kez-
deményezte az önkormányzati törvény
közös hivatalok létrehozásával kapcsolatos
jogszabály módosítását, felvetette az üdü-
lőhelyek időszakos forgalmából keletke-
ző jövőbeli feladatellátási nehézségeket.
Személyesen tájékoztatta a helyi problé-
mákról Dr. Zöld-Nagy Viktória területi
államigazgatás fejlesztésével kapcsolatos

A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos 
események, intézkedések és tájékoztatások
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feladatok ellátásáért felelős helyettes ál-
lamtitkár asszonyt.

Július - augusztus
Több alkalommal eredménytelenül kez-

deményeztünk közös megbeszélést a kővá-
góörsi és ábrahámhegyi körjegyzőség tele-
pülésvezetőivel.

Szeptember 6.
A közös hivatalnak felajánlott Révfülöpi

községháza bemutatására és közös képvi-
selő-testületi tanácskozás megtartására
invitáló, időpontjavaslatot tartalmazó leve-
let küldtünk a Káli-medencei polgármeste-
reinek és képviselőknek.

Szeptember 10.
Képviselő-testületi ülésen Miklós Tamás

polgármester tájékoztatást adott a közös
önkormányzati hivatal létrehozásával kap-
csolatban utóbbi időben tett intézkedések-
ről.

Szeptember 18. 
Többszöri kezdeményezésünkre és az

ábrahámhegyi képviselő-testület határoza-
ta szerint a kővágóörsi közös önkormány-
zati hivatal létrehozására szándéknyilatko-
zatot tett Ábrahámhegy, Balatonrendes,
Salföld, Kővágóörs, Kékkút, Mindszent-
kálla megbeszélést tartottak az ábrahám-
hegyi hivatalban, amelyre meghívták
Révfülöp polgármesterét. Révfülöp részé-
ről ismertettük képviselő-testületünk hiva-
talépület felajánlását, működési költségei-
nek magunkra vállalását, valamint egyéb
racionális, gazdasági, közlekedési, stb. elő-
nyöket. A „hatok” részéről elhangzott,
hogy a múlt tanulságaiból okulva Kővágó-
örsön kívánnak hivatalt létrehozni és
Révfülöp csatlakozhat, ha elfogadja az
általuk meghatározott elveket. 

Szeptember 19. 
Képviselő-testületi ülésen Miklós Tamás

polgármester tájékoztatást adott a közös ön-
kormányzati hivatal létrehozásával kapcsola-
tos tárgyalásról és a további lehetőségekről.

Szeptember 24.
Sor került az általunk kezdeményezett

Közös Önkormányzati Hivatalnak felaján-
lott épület szomszédos önkormányzatok kép-
viselői, jegyző és polgármesterei számára
szervezett bemutatására. Öt önkormányzat
vett részt. (Balatonhenye, Köveskál, Szent-
békkálla, Mindszentkálla és Révfülöp.)

Október 15.
Képviselő-testületi ülésen Miklós Tamás

polgármester tájékoztatást adott a legfris-
sebb történésekről. A testület zárt ülésen
tárgyalta meg az ezzel kapcsolatos előter-
jesztést. A testület Kondor Géza képviselő
indítványára felkérte Kálomista Gábor
képviselőt további egyeztető tárgyalások
folytatására, illetve Miklós Tamás polgár-
mestert tárgyalásai szüneteltetésére.

Október 18.
A polgármester személyesen tájékoztat-

ta Kovács Zoltán kormánymegbízott urat a
közös hivatal helyzetéről, a számunkra
kedvezőtlen térségi folyamatról.

November
„A hivatal jövője” címmel jelent meg

részletes tájékoztatása Révfülöpi Képek-
ben a közös önkormányzati hivatallal kap-
csolatban tett lépésekről.

November 26.
Képviselő-testületi ülésen Kálomista

Gábor képviselő úr beszámolt tárgyalásai
eredménytelenségéről. Tájékoztatta a kép-
viselőket arról, hogy a tárgyalások során
felmerült az, hogy a révfülöpi polgármester

személye miatt nem akarnak csatlakozni
egyes települések Révfülöphöz. 

Az ülésen Miklós Tamás polgármester
megígérte és felajánlotta posztjáról történő
önkéntes lemondását, amennyiben az érin-
tett 4 település döntéshozói következő ülé-
seiken megváltoztatják álláspontjukat és a
révfülöpi hivatal ügyében számunkra ked-
vezően foglalnak állást. Erről értesítettük a
települések polgármestereit. (A tájékozta-
tás után ülésező önkormányzatok mind-
egyike a kővágóörsi közös hivatalhoz való
csatlakozás mellett döntött.)

December 3.
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat

képviselő-testülete rendkívüli ülésén Kálo-
mista Gábor képviselő indítványára, hosz-
szú vita után egyhangúlag kimondta önfel-
oszlatását.

December 11.
Az Országgyűlés megszavazta a 2013. évi

költségvetést, benne a közös önkormány-
zati hivatalok elismert köztisztviselői lét-
számra vonatkozó zárószavazás előtti
módosító javaslatot, amely az Országgyű-
lés által december 3-án már elfogadott sza-
bályozást a községek terhére drasztikusan
megváltoztatta, csökkentette.

December 13.
Megjelent a Belügyminisztérium Önkor-

mányzati Hírlevele, amelyben közzé tették
a közös önkormányzati hivatalok megala-
kításának átmeneti szabályaival kapcsola-
tos módszertani segédletet. 
(Kronológiánk nem teljes, kb. 13-15 szemé-
lyes egyeztetés, megbeszélés, „lobbizás” idő-
pontját, valamint a helyi képviselők megbe-
széléseinek információit nem tartalmazza.)

Összeállította: Miklós Tamás

5

Zöldterületek, közparkok fejlesztése az év
végén „Zöld Révfülöp I. ütem”

Az elmúlt évben Révfülöp Önkormány-
zata több alkalommal foglalkozott a tele-
pülésen lévő zöldterületek állapotával,
további fejlesztésével. Szakértő bevonásá-
val összeállításra került egy zöldfelület fej-
lesztési operatív program, amely részlete-
sen feltárta azokat a településkép szem-
pontjából meghatározó helyszíneket, ahol
a meglévő növényzet felújításra, pótlásra
szorul. 

Az előzetes számítások szerint 3-4 millió forintba kerülő „Zöld Révfülöp” fejlesztés-
ből az elmúlt év őszén az Európa sétány fa-
és növényállományának felújítása valósult
meg. A munkálatok során az elöregedett
fák helyére díszfákat ültettünk, ezen kívül a
kipusztult rózsatöveket újakkal pótoltuk. A
növények vásárlása meghaladta a 600.000
Ft-ot, az ültetést a településüzemeltetési
csoport és a közfoglalkoztatás keretében al-
kalmazott munkatársak végezték. Anyagi
lehetőségeink szerint 2013-ban a település
több pontján folytatni szeretnénk a zöldte-
rületek felújítását, gyarapítását.     -müller-

Zöldterületek, közparkok fejlesztése 

Fotó: Miklós

Fotó: Miklós

Amennyiben úgy érzi, közérdeklődés-
re számot tartó mondanivalója, javasla-
ta, kérdése van, írja meg és küldje el
nekünk (kizárólag géppel készült íráso-
kat veszünk át).

Bárkitől elfogadunk közlésre alkal-
mas cikket, abban az esetben is, ha
mondandójával nem mindenben értünk
egyet. Helyi közéleti fórumot kívánunk
ily módon biztosítani a különböző véle-
ményeknek.

A beküldött írásokon tartalmilag nem
változtatunk, viszont a nyelvi, helyesírá-
si hibákat kijavítjuk. Nem közlünk rasz-
szista, kirekesztő, gyűlöletkeltésre alkal-
mas, a jó ízlést és az alapvető emberi
jogokat sértő, vagy trágár írásokat.

Kéziratot nem őrzünk meg és nem kül-
dünk vissza.     Kalmár György szerkesztő

Tisztelt olvasó!

Evangélikus Istentiszteletek
november 1-től április 1-ig, vasárnap
14.00 órakor kezdődnek a révfülöpi

evangélikus templomban.
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Ilyen gazdagok a révfülöpiek?, vagy KIK?!!
December 31-ről január 1 virradóan "köte-
lező" a környezet szennyezés, vagy csak sok
a felesleges pénz? Kinek?

Valakinek még ez sem volt elég: be akar-
ta bizonyítani, hogy ő a leggazdagabb, még
elsejéről másodikára, sőt másodikáról har-
madikára még nagyobbat "lőtt" - MELLÉ.
Így csak azt bizonyította, hogy semmi
empátia nincs benne az állatok és ember-
társai iránt, de neki van a legtöbb felesle-
ges pénze.

Kinek a javát szolgálja ez a puffogtatás?
A petárdarobbanások (tűzijátékok) a

legtöbb kutyából és macskából a földren-
gés morajához, valamint a villámlás és az
égzengés hatásához hasonlóan rettenetes
félelmet váltanak ki, és még a legbátrab-
bakban is azonnal aktiválják a menekülési
ösztönt. A legtöbb kisállat ilyenkor nem is
tudja betájolni a zajforrást, átmenetileg
elveszti tájékozódási képességét, élete
védelmében hanyatt-homlok menekül, és
igyekszik minél messzebb kerülni a vesze-
delmes dörejtől.

Tehát az állatokét NEM! Akkor kiét?
A pirotechnikai eszközök egyik alap-

anyaga a puskapor, melynek robbanása
során veszélyes szén- és kénvegyületek
keletkeznek, több közülük rákkeltő. A pus-
kaporon túl gyakran több olyan adalék-
anyagot is tartalmaznak, amelyek egészsé-
gi és környezeti hatása nem ismert.. A tűzi-
játékok színét gyakran nehézfém-vegyüle-
tek adják: a stroncium vagy a litium adja a
piros színt, a réz a kéket, a magnézium, a
titán vagy az alumínium a fehéret, a kony-
hasó (NaCl) a sárgát, a bórsav vagy a radio-

aktív bárium a zöldet, a kálium vagy a rubi-
dium a lilát. Stockholmban 1996-ban a
tűzijátékkal is tűzdelt Vízi Fesztivál alkal-
mával az arzén, a higany, a kadmium, az
ólom és több más fém levegőbeli koncent-
rációja a többszörösére emelkedett. A
nehézfémekkel együtt körülbelül 100
kemikália található a pirotechnikai eszkö-
zökben.

Többek között lehet bennük aceton, nát-
rium-benzoát, sztearinsav, nátrium-szalici-
lát és PVC is. A keletkező, jellemzően
aeroszol égéstermékek egészségi hatása a
legkülönfélébb lehet. A pirotechnikai esz-
közökben található klórtartalmú anyagok
égése során rendkívül káros - többek
között rákkeltő - dioxinok és furánok kelet-
keznek.

A svéd New Teknik folyóirat becslése
szerint csak Svédország területén három
tonna ólom, 60 tonna króm és több kilog-
ramm nagyon mérgező kadmium került a
levegőbe az ezredfordulós tűzijátékok
következtében. (Az EU akkori 15 tagor-
szágában ebből az alkalomból a levegőbe
kibocsátott ólmot 124 tonnára becsülték.)
Ennek a kibocsátásnak a közvetlen hatása
az asztmás és egyéb kémiai megbetegedé-
sek növekedése. Az egészségkárosodásnak
különösen a gyerekek és az idősek, vala-
mint az erre érzékenyek vannak kitéve.

A londoni King's College környezetkuta-
tói azt észlelték, hogy a tűzijátékokkal is
tarkított fesztiválszezon vizsgált három
hetes időszakában nemcsak a mangán, a
bárium, a kálium és a réz szintje nőtt meg
a levegőben, hanem az erős légszennyező-

ként számon tartott nitrogén-oxidok, kén-
dioxid és szálló finompor (PM) szintje is.
Utóbbi azért veszélyes, mert felületén
megtapadnak a szennyező vegyületek, de
apró szemcsemérete (2,5-10 mikron) miatt
mélyre lejut a légutakban.

Ez nagyon úgy néz ki, hogy senki javát
nem szolgálja, kivéve a gyártó pénztárcája
vastagodását! És emberek önként, dalolva
adják a pénzüket saját maguk mérgezésé-
re! Ha valaki úgy érzi, feltétlenül méregre
van szüksége, azt egye meg otthon kiska-
nállal!  Kímélje meg környezetét!

Nem csupán a nagy tűzijátékoknak van
szerteágazó negatív környezeti hatása,
hanem a kicsiknek is, főleg ha sok van
belőlük. Van, ahol harcba indultak ellenük.

Úgy néz ki, hogy a jó fél milliós svájci
Aargau kantonban jövőre esetleg már nem
lehet majd büntetlenül magántűzijátékot
rendezni. Több ottani politikus kezdemé-
nyezni akarja betiltásukról a helyi népsza-
vazást.

A privát tűzijátékozás Svájcban régen
nem volt divatban, csak az utóbbi években
kezdtek elszaporodni és mára már egyre
többen háborodnak fel a természet közelé-
ben, ha nem annak közepén rendezett han-
gos-füstös-fényes és nem utolsósorban
veszélyes szórakozás miatt. Mint a termé-
szetvédők mondják, ártalmas mindenre,
emberre, állatra, növényekre is.

A hang és fényszennyezésről még nem is
beszéltünk.

Ha valaki úgy érzi, szívesen költené
felesleges pénzét valami olyanra, ami
Révfülöp fejlődését szolgálja, azt, amit
eddig durrogtatásra költött, össze kéne
gyűjteni és például a strandokon gyerek-,
idősbarát homokos bejáratot építeni leg-
alább egy kis szakaszon a csúszós lépcsők
helyett. Meglátjuk, mennyi van a közösség
javára! Szegvári Katalin Erzsébet

(Felhasznált források: 
www.blautech.hu, www.petardaSTOP.hu,

www.origo.hu, www.tisztajovo.hu)

A leggyakoribb veszélyes anyagok a tűzijátékokban: toxikus adalékok
Miért használják?
Égéstermék mérgező hatása:
Alumínium – Ragyogó fehér szín; Bőrgyulladás, bioakkumuláció (felhalmozódás).
Ammónium-perklorát – Hajtóanyag, oxidálószer; Szennyezi a természetes vizeket,
emberben és állatban pajzsmirigy-elváltozást okoz.
Antimon-szulfid – Csillámhatás; Toxikus füstje van, feltételezett rákkeltő.
Bárium-nitrát – Zöld szín; Mérgező. Füstje irritálja a légutakat. Feltételezett radioak-
tív rádium-szennyeződés.
Kálium-perklorát – Hajtóanyag, oxidálószer; Szennyezi a természetes vizeket, ember-
ben és állatban pajzsmirigy-elváltozást okoz.
Kálium-nitrát (salétrom) – A feketelőpor összetevője; Mérgező füst. A kén és a szén oxi-
dációját segíti elő, rákkeltő hatású.
Kén-dioxid – Melléktermék; Kén égése során keletkező gáz. Légszennyező anyag.
Csapadékkal érintkezve savas esőt okoz. Bölcsőhalál kockázata.
Lítium – Vörös szín; Égése közben mérgező és irritáló füst keletkezik.
Nitrogén-monoxid – Égési melléktermék; Mérgező gáz.
Nitrogén-dioxid – Égési melléktermék; Mérgező gáz. Nitrogén-monoxid és oxigén kap-
csolódásakor jön létre, vízben oldva salétromossav és salétromsav keletkezik. Lég-
szenynyező anyag. Bölcsőhalál kockázata.
Stroncium – Vörös szín; Képes beépülni a kalcium helyére a szervezetben. Klorid-
vegyülete erősen mérgező.
Réz – Kék szín; Mérgező dioxin és furán keletkezhet használata során. Felhalmozódik
az élő szervezetben. Rákkeltő.
Olcsóbb távol-keleti gyártmányú tűzijátékokban megtalálhatók még a rendkívül mér-
gező arzén, hexaklórbenzol (HCB), ólom és higany vegyületei is.
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Mindenki Karácsonya

A karácsonyi ünnep a lélek ünnepe

Folytatás az 1. oldalról:

Nem drága ajándékok jelentik szerete-
tünket, hanem hogy önmagunkból mit
adhatunk. Az az ember, aki nem csak saját
magáért él, aki igazi harmóniát tud terem-
teni belső világában, saját lelkében és a
maga környezetében, mindenekelőtt csa-
ládjában, ami talán kisugározhat a barátok,
munkatársak felé is. Ahol harmónia, béke,
szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcso-
latokra épülő családot lehet teremteni, amely
érzelmi lelki közösséget, élményt nyújt.

A Kovács Péter által évekkel ezelőtt meg-
álmodott közös ünneplésre vártuk a tele-
pülés minden lakóját december 22-én. A dí-
szítés 21-én zajlott a Molnár család, valamint
Zömbik Iván segítségével. A dekorációhoz
szükséges kellékeket az eddigi évekhez
hasonlóan ismét Kovács Péter biztosította.

A felállított csodaszép Karácsonyfát a
Molnár család ajándékozta Révfülöpnek,

melyre az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai
készítettek új díszeket a már meglévők mellé.

A délelőtt folyamán kézműves játszóház
volt a Tóparti Galériában, ahol karácsonyi
díszeket, ajándékokat készíthettek az érdek-
lődők. (Köszönet Molnár Lászlónénak, aki
nagyon sokat dolgozott azon, hogy a kéz-
műves foglalkozáson minden korosztály
találjon magának megfelelő elfoglaltságot,
valamint Molnár Júliának és Frindt Viktóriá-
nak, akik segítettek a lebonyolításban.)

Délután a régi könyvtár előtt felállított
karácsonyfánál dr. Hafenscher Károly lel-
kész, az Ordass Lajos Evangélikus Okta-
tási Központ vezetője mondott karácsonyi
köszöntőt, majd Miklós Tamás polgármes-
ter köszöntötte a megjelenteket. Az Őszi-
rózsa Nyugdíjas Klub énekkara mellett fel-
lépett Juhász Miklós leányával Judittal, de
a programban közreműködtek iskolánk és
óvodánk gyermekei, valamint megtekint-
hettük, hallgathattuk a Dallamvilág Musi-
cal Csoport műsorát is. 

Nagy sikere volt a karácsonyi emblémá-
val elkészített bögrének (melyet az idei év-
ben is Kovács Péter tervezett), a későn ér-
kezők már sajnos lekéstek róla. Azért, hogy
a bögrét meg lehessen tölteni teával, forralt
borral a Gázló- valamint a Sportegyesület
képviseletében a Vókó és a Szegi család tett
sokat, emellett Molnár László és családja
Molnárné Szijártó Irma közreműködésével,
valamint Kondor Gábor és barátai gondos-
kodtak. Évek óta segítenek, köszönet érte!

Slemmer József közreműködésének kö-
szönhetően az eddigi évekhez hasonlóan
ismét finom sült kolbász várta az estig meg-
éhező közönséget, köszönet az önzetlen
segítségért. 

Azt gondolom, hogy aki eljött, egy ben-
sőséges hangulatú, vidám délutánt tölthe-
tett barátok között a szeretet ünnepe előtt.
Köszönöm, hogy együtt lehettünk!       P.Zs.

A nyugdíjasok december 20-ai ünnepségén
Miklós Tamás polgármester köszöntötte a
településen élő legidősebb lakosokat is,
közöttük a 99 éves Ferenczi Józsefnét.

Advent Örömvasárnapját követően, a
készülődés, a várakozás felfokozott, re-
ményteli boldogságos perceiben, köszön-
töm Önöket, - mondta a polgármester -
immár hatodik alkalommal a révfülöpi
nyugdíjasok Karácsonyi Ünnepségén! 

Köszönöm, hogy együtt ünnepelhetünk,
hisz közeleg az év legboldogabb napja, a
születés ünnepe, a Karácsony. A keresz-
tény világban a Karácsony Jézus Krisztus
születésének az ünnepe, a születéshez
vezető út, az advent pedig a várakozás idő-
szaka. Ez utóbbi az Advent időszak – az év
vége –, magától kínálja, hogy évzáró ön-
vizsgálatot tartsunk, hogy visszatekintsünk,
értékeljük cselekedeteinket, megállapítsuk
tetteink helyességét, magunk és embertár-
saink irányába elkövetett helyes és helyte-
len cselekedeteinket. Tudjuk mindnyájan,
hogy a közelgő karácsony a legörömtelibb
ünnep szerte a világon. A karácsony Jézus
születésének ünnepe, a szeretet, az odaa-
dás és összetartozás érzésének ünnepe.
Sajnálatos, hogy ezen a téren éppen mi,
településünk irányítói, képviselők és pol-
gármester nem tudtunk példát mutatni.
Nem tudtunk példát mutatni, - folytatta
Miklós Tamás polgármester - amikor ad-

vent első vasárnapját követő napon ki-
mondtuk képviselőtestületünk feloszlatá-
sát. A nehézségek idején nem tudtunk a
szeretet, az odaadás és az összetartozás
jegyében cselekedni, összefogni, összetar-
tani, békésen megoldani dolgainkat. Elő-
tört bennünk a vádaskodás, az öncélúság, a
pökhendiség. A karácsonyi ünnep talán
mindnyájunkat elgondolkoztat arról, hogy
mi a szolgálat, a mások, az emberek, a tele-
pülés közösségének szolgálata, elgondol-
kodtat arról, hogy mi a többiek – akár
emberekről, akár más településekről le-
gyen szó –, a többiek tisztelete, mások sza-
bad akaratának és méltóságának tisztelet-
ben tartása.

A karácsonyi ünnep a lélek ünnepe. 
Külsőségeiben az ajándékozás, a ven-

déglátás ünnepe, de igazából lelkünk
vágyik ilyenkor a másik örömére, a másik
elcsipett mosolyvillanására, vagy éppen
megszokottól eltérő hangsúllyal kimondott
zsörtölődésére, a gyerekek önfeledt kaca-
jára, odabújására. Vagyis a szeretetre.
Ahogy a neves szívsebész professzor Papp
Lajos mondja: „Karácsony tájékán sokak-
ban felmerül a vágy, hogy az ajándékozás
kényszere nélkül, a tárgyak árában mért
szeretet helyett milyen jó volna csak a szí-
vünk melegét adni.” Szívünk melegét,
hiszen a karácsony egyértelműen családi
ünnep. Nem felvonulások, nem politikus

beszédek, nem közös történelmi emlékezé-
sek alkalma, hanem pusztán a család és a
szeretet ünnepe. Félve mondom ki, de a
karácsony bizony nem nemzeti ünnep,
annál is több - emberi ünnep! A lélek
ünnepe. Az ünneplés pedig a szívünk leg-
főbb gazdagsága.

Kedves Nyugdíjasok! Most a karácso-
nyeste ünnepi pillanatának közeledtével
szívünket öltöztessük ünneplőbe, próbál-
juk elfelejteni megélhetési gondjainkat,
mindennapi szomorúságainkat, tisztítsuk
meg gondolatainkat és érzéseinket. Kará-
csonyi ünnepünk alkalmából fogadják sze-
retettel hagyományos ajándékainkat, óvo-
dásaink és iskolásaink szívet melengető
műsorát, a szerény vendéglátást, az aján-
dékcsomagot. Fogadják szeretettel köszön-
tésünket mind a magam, mind önkormány-
zatunk, mind munkatársaim nevében.
Engedjék meg, hogy mindnyájunk nevében
külön is köszöntsem Révfülöp legidősebb
lakosait – mondta befejezésül Miklós
Tamás polgármester - az 1914-ben született
Ferenczi Józsefné, Molnár Máriát és
Sebestyén Júliannát. Kívánok számukra és
Önöknek, szeretteik körében eltöltendő
áldott Karácsonyt és valamennyi álmukat
beteljesítő, egészséget hozó, békés, boldog
új esztendőt, amelynek legyen vezérfonala
a szeretet. Ky

Fotó: Herceg

Fotó: Herceg

Fotó: Herceg
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2012 késő őszén folytatódtak a tavasszal
megkezdett strandszépítési munkálatok.
Az év elején a Szigeti strandon a régi öltö-
ző épület külső és belső felújítására és
átalakítására (öltözők, pelenkázó, pihenő,
stb.), az épületet körbevevő térburkolat
kiépítésére, valamint új zuhanyozó kiépí-
tésére került sor mintegy 2,7 millió forin-
tos költséggel. 

A balatoni strandokhoz hasonlóan 2012.
nyarán a révfülöpi strandok is eredményes
nyári szezont zártak. A nagy meleg és jó
idő hatására az előző évihez képest
Révfülöpön emelkedett, ismét elérte a
2009. évi strand vendégforgalmat, és a ter-
vezetthez képest többletbevételt eredmé-
nyezett. A viszonylag enyhe őszi időjárás
lehetővé tette, hogy több felújítási munkát

még az elmúlt év késő őszén megvalósít-
sunk strandjainkon. 

A Császtai strandon a Cécs és Társa Bt.
helyi építőipari vállalkozó kivitelezésében
elkészült a főbejárati rész térkövezése,
akadálymentesítése valamint a nyugati
oldalon további burkolt felületű sétáló
utak épültek. A Szigeti strandon a napozó
részen, továbbá a partvédőművel párhuza-
mosan szintén jelentős térburkolat épült.
Mindösszesen 584 m2 terület burkolására
került sor.

A 5,5 millió forint értékben végzett mun-
kálatok 2012. november végére fejeződtek
be. 2013 tavaszán további terepmunkával,
földterítéssel, füvesítéssel készítjük elő
strandjainkat a nyári turisztikai szezon kez-
detére.

-müller-

Strandfelújítás szezon után!

200 éve jelent meg az első Grimm mese-
gyűjtemény: „Kinder- und Hausmär-
chen”. A Grimm fivérek, Jakob és
Wilhelm Grimm tudományos érdeklő-
déssel gyűjtötték a német népmeséket,
mert hittek abban, hogy a népmesék a
nemzeti irodalom és kultúra legtisztább
forrásai. De nemcsak mesegyűjtőként,
hanem nyelvtudósként is tevékenykedtek
a XVIII. században. Jacob Grimm nevé-
hez fűződik az első német tudományos
nyelvtan.

Az évforduló alkalmából a Goethe
Intézet egy „Mesevilág” címet viselő
programot indított el Budapesten a Syma
Sport- és Szabadidőközpontban, melynek
2013. január 8-án mi is részesei voltunk.
Nyelvgyakorlás céljából Réti Kincső,
Szász Klaudia, Sümegi Rebeka és Török
Julianna 8. osztályos tanulók számos más
iskolából érkező diákkal mérték össze
tudásukat.

Csapatmunkában folyt a versengés,
hogy ki oldja meg a legügyesebben és leg-
gyorsabban a játékos feladatokat. Mese-
beli számok, mesehősök, varázslatok,
mesehelyszínek és különböző furfangos
kérdések késztették a lányokat fejtörésre.

Majd különböző szövegrészeket kellett a
megfelelő meséhez párosítani, s a részek
sorrendbe állításával elénk tárultak a leg-
szebb Grimm mesék. Mesekiállításon is
részt vettünk, ahol a gyerekek igazi részt-
vevői lehettek a meséknek. Nagy valószí-
nűséggel nincs ma olyan ember Európá-
ban, aki ne ismerné a Békakirály, Hamu-
pipőke, Jancsi és Juliska vagy Hófehérke
történetét, hiszen már több mint 100
nyelvre fordították  le a Grimm meséket.
Záró programként a mindenki által jól
ismert Holle anyó című mesét tekinthet-
tük meg német nyelven, egy egészen
újszerű feldolgozásban. A Grimm mesék
mindig szolgálnak valami tanulsággal, így
ez a mese is hordoz egy üzenetet szá-
munkra. Holle anyó a lusta, rendetlen
lányt ezekkel a szavakkal indította útnak:

„Minden nap lehet egy új kezdés! Ez csak
rajtad múlik!”

Mi is így járjuk utunkat!    Török Péterné

„Märchenwelten”  
in Budapest 

(„A mesék világában” Budapesten)

Fotó: Miklós

Fotó: Miklós

Fotó: Törökné

A gyerekek nagy örömére, bár a közle-
kedők nagy ijedtségére betette lábát körze-
tünkbe a tél APÓ. Ugyan néhány gyerek a
nagy hidegben elfelejtette hogy elkezdő-
dött a tanítás, az itt lévőkkel a régen várt
téli örömöknek tudtunk hódolni. 

Az első szünetben amikor kimehettünk
az udvarra, óriási hócsatát vívtak egymás-
sal a fiúk és a lányok. A nap folyamán
támfalakat építettünk (mi is, de segített a
hótoló is) hóból, hogy minél izgalmasab-

bak legyenek ezek az egymás közti ütköze-
tek. Az 5-6. osztályosok kezdeményezésé-
re, a 7-8. osztályosok befejezésével egy óri-
ási hóember készült az iskola apró lakói-
nak. Az apróságok az ablakból figyelték,
hogy hogyan születik meg a nagy „mű”….

Elkészültével a pici napközisek örömmel
álltak a hóember köré egy fénykép erejéig.
Izgulunk, hogy az időközben nyakunkba
zúduló eső hatására meddig marad életben
„hódiákunk”. Németh László

…és megjött a tél!

Fotó: Németh
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Az idei évben is örömteli karácsonyi ünne-
péllyel búcsúztatták az általános iskolások
a 2012. évet. 

Blázsi Ibolya és Pálné Rácz Rita tanár-

nők vezetésével az iskola szinte minden
korosztálya képviseltette magát a nagysza-
bású műsorban. Rendhagyó módon a tűz-
védelmi előírások miatt ettől az évtől nem
a tornaterem, hanem a földszinti zsibongó
szolgált helyéül az ünnepségnek. A szere-
tet ünnepének kialakulását és a betlehe-
mezési szokásokat végigkísérő műsorra az
utolsó tanítási napon nagyon sok szülő is
kiváncsi volt. A jeleneteket Sellyei Gábor
énektanár és Juhász Miklós gitárművész
betétdalai színesítették. Az elmúlt évekhez
hasonlóan a műsornak nem csak az iskolá-
sok tapsolhattak, hisz Balatonrendesen és
Kővágóörsön a községi karácsonyi ünnep-
ség részei voltak tanulóink műsorukkal.

Hagyományosan részt vettünk a Révfü-
löpi Nagyközség „idősek karácsonyán”,
ahol szintén nagy sikerrel szerepeltünk. 

Németh László

Minden gyermek nagy örömére, december
6-án megérkezett a Mikulás az óvodába.

A kedves Mikulás szerencsére csak a
krampuszlányait hozta magával, a virgá-
csokat otthon hagyta, hiszen itt csak jó gye-
rekek várták énekkel, verssel.

Megígérte, jövőre is ellátogat e kedves
helyre, hiszen itt mindig szeretettel várják.

Megjött a Mikulás. Itt van már

Karácsonyi meglepetés
Óvodásaink Betlehemes műsort adtak
ajándékba szüleiknek, akik könnyes szem-
mel csodálták gyermekeik ügyességét, ked-
vességét. 

Reméljük az iskolai ünepségen  a nagy-
mamáknak és nagypapáknak is sikerült
karácsonyi hangulatot várazsolni kis műso-
runkkal.

Köszönjük Gerhát János, és Erzsi néni
fenyőfa felajánlását, a kedves szülőknek,
hogy ilyen széppé díszítették fel, mint a
képen látható. A  játékokat köszönjük az
önkormányzatnak, a szülőknek, a Horgász
és Gázló egyesületnek, valamint Ifj.
Kellermayer Sándornak.

Jaj, de pompás fa

Madarász Ovi harmadszor
A „félelmetes állatok?!”
„Nem szeretem állatok” a valóságban, -
féljünk tőlük? - szeressük őket?

Éva nénivel diavetítés és beszélgetés for-
májában ismerkedtek a Magyarországon
található veszélyes állatokkal.

Pl:  róka, farkas, szúnyog, kullancs, pók,
béka, kígyó, denevér, méh, darázs,stb.

Megtanulták, hogy ezek közül a legve-
szélyesebb az emberre: a darázs.

Nagyon hasznos élményekkel gazdagod-
tak gyermekeink, alig várják már a negye-
dik, januári foglalkozást.

Óvó nénik

Első alkalommal rendezte meg ifj. Szegi
János a Révfülöpi Sport Egyesület és Hor-
gászegyesület segítségével a rendezvényt
december 15-én, mely a rossz idő ellenére
nagy sikerrel zárult. 

A rendezők a gyerekeket palacsintával,
forró teával és kakaóval  várták, a szülő-
ket, nagymamákat, nagypapákat forralt
bor és a szeretet melegítette.

Szőke Gábor és fia  vállalta a rendez-
vény hangosítását,az iskolások műsora
nagy siker volt, köszönet Gabi néninek és
a gyerekeknek. A kővágóörsi kisbusz in-
gyen lehozta a gyerekeket. Szülők, nagy-
mamák apukák ajánlották segítségüket.
Külön köszönet a Hangulat Vendéglő
tulajdonosainak, hogy fedett helyiséget
biztosítottak a rendezvénynek.

Ezen az estén segítségünkre voltak:
Szabó Sanyi és Andi, Balogh Ildi,

Szeginé Emi, Molnár Attiláné Irma, Szegi
Mama, Zsifkovits  Mama és Szilvi, Károlyi
Feri és Marika, Molnárné Julika, Károlyi
Laci Bácsi, Gelencsér Gergő, Révfülöpi
Önkormányzata.

Karácsonyi  rendezvényhez méltóan,a
tea, palacsinta  és forralt bor ingyenes volt.

A jótékonysági dobozban több ezer
forint gyűlt össze, melyet  első alkalommal
az óvoda kapott meg.

Szegi Jani

December örömei az óvodában I. Adventi Dödörgés

Karácsonyi műsor

Fotó: Kovácsné

Fotó: Kovácsné

Fotó: Kovácsné

Fotó: Pálné

Fotó: Pálné

Fotó: Szegi



Rendőrségi hírek
– Tapolcai Rendrőrkapitányság

tájékoztatója –
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Egy szarvascsorda miatt kötött ki az árok-
ban

„Nem múlhatott” el a Szenteste napja
sem vad okozta közlekedési baleset nélkül.
Már a hajnali órákban csörgött a telefon a
Tapolcai Rendőrkapitányság ügyeletén,
hogy a 84-es számú főúton egy sötét színű
BMW típusú személygépkocsi az árokba
csúszott. 

Egy Zala megyéből idelátogató közép-
korú férfi Keszthely irányából közlekedett
Sümeg felé, mikor a sűrű ködben több, az
úttesten átszaladó szarvast pillantott meg.
Azonnal fékezett, ám a jeges úton járműve
megcsúszott és a vízelvezető árokba sodródott. 

A baleset következtében a gépkocsi
vezetőjének az ijedtségen kívül nem tör-
tént komolyabb baja.
Gyerekek játék-mezeit lopta el

Kisebb értékre elkövetett lopás miatt
indult eljárás az ellen az elkövető ellen, aki
egy parkoló autó mellett hagyott szatyrot
tulajdonított el, melyben közel 100.000 Ft
értékben 10 darab gyerekeknek való játék-
mez volt.

A sértett január január 4-én, a késő dél-
utáni órákban tett bejelentést a Tapolcai
Rendőrkapitányságra, hogy az egyik helyi
általános iskola tulajdonát képező játék-
mezeket, melyek egyenként megközelítő-
leg 8 ezer Ft értékűek, valaki ellopta. El-
mondása szerint lakása előtt parkolt le sze-
mélygépkocsijával, s miután a boltban vá-
sárolt élelmiszereket felvitte, autója mellé
ejtett szatyrának már csak hűlt helyét találta.

Éves horgászjegy akció (2013. január 27-ig)

1500m Feln tt (16
65 évig)

Nyugdíjas 
(65 felett)

Ifjúsági 
(14-18 
évig)

Partközeli (1500m ig)
Éves Akciós 23000. 18500. 9000.
Éves 26000.- 21000.- 10000.-
10 napos 7000.- 5500.- 3000.-
3 napos 4500.- 3500.- 2000.-
1 napos 2500.- 2000.- 1000.-
Gyerekjegy Csak Éves

H.E. árak Állami Jegy Tagdíj Összesen
Feln tt 2000.- 3000.- 5000.
Nyugdíjas 2000.- 1000.- 3000.
70 év felett - 1000.- 1000.
Ifjusági 14 18 évesig 2000.- 800.- 2800.
Gyerek 14 év alatt - 200.- 200.

1500.-
Plussz 100 Fogásinapló

Szálláshely katalógus
Tisztelt révfülöpi szállásadó!

Az elmúlt években sikeres volt a megje-
lentetett szálláskatalógus, amely a magán-
szálláshelyek, szobakiadók elérhetőségeit
tartalmazták. Ezt a kiadványt segítettünk
eljuttatni a vendégekhez, bízva abban,
hogy több szálláskereső eljut a megjelente-
tett szálláshelyekre.

Településünkön folyamatosan jó ven-
dégforgalmat regisztrálunk, amely a keres-
kedelmi és a magánszálláshelyek tevékeny-
ségeit egyaránt dicsérik. A magánszállás
szolgáltatók segítése és településünk ven-
dégeinek tájékoztatása céljából 2013-ban
is az Önkormányzat Településismertető
prospektust és Révfülöpi szálláshelyek
(Szálláshely katalógus) betétlapot ad ki. A
Kiadványokat a Nemzetközi Utazás Tu-
risztikai Szakkiállításra, Budapest (február
28. – március 3.) valamint a belföldi me-
gyei kiállításokra is eljuttatjuk.

Tisztelt szállás-, szoba kiadó! Amennyi-
ben szeretne a helyi szálláshely katalógus-
ban szerepelni, szíveskedjen a kérdőíven az
adatokat megadni, aláírni és 2013. január
25-ig a Tourinform irodába személyesen, pos-
tai úton, vagy e-mailben eljuttatni! (8253
Révfülöp, Villa Filip tér 8/b. Fax:06-87/
463092. E-mail: revfulop@tourinform.hu
Honlapunkon is www.revfulop.hu megtalál-
ja a kérdőívet! A kiadványban való megjele-
nés ingyenes! Kérem, éljen a lehetőséggel.
Hatékony együttműködésünkben bízva,
szép nyarat és sok vendéget kívánok!

Dr. Szabóné Barsi Katalin  
Tourinform Irodavezető

- Ismét őszi elsők foci csapataink. Az
első és második csapat is első lett az őszi
összesítésben és már el is kezdték a felké-
szülést a tavaszi fordulókra. Január-febru-
ár hónapokban Zánkán a csarnokban
készülnek heti két edzéssel a fiúk. 

Január 26 és március 18 között egy 6
mérkőzéses nagypályás felkészülési tornán
veszünk részt Balatonfüreden műfüvön.

A labdarúgók még decemberben megtar-
tották évzáró összejövetelüket az Attacca-
étteremben. Az első csapatnál gólkiráy:
Horváth Gergő, legjobb játékos: Csík Zsolt.
Második csapatnál gólkirály: M. Tóth
Dávid, legjobb játékos: Németh Szabolcs.

- A mozgásra vágyók évek óta, ahogy  most
is heti két-két alkalommal mehetnek kézi-
labdázni vagy focini az iskola tornatermébe.
Kézilabda: szerda és péntek foci: hétfő és
péntek. Mozogjuk le magunkról a karácsonyi
kacsazsír többletet! Mozogjunk minden nap!

- Sakkozóink legközelebb 2013 feb. 3
–án játszanak Ajkán, majd febr. 24-én itt-
hon Veszprém ellen, azután április 14-én
Tapolca ellen idegenben. 2011-2012 év leg-
eredményesebb sakkozóink: Thár Ferenc
6 mérkőzés 5 pont, Morvai Balázs 7 mér-
kőzés 4 pont, Bakos Balázs 6 mérkőzés 2,5
pont. Ősszel történelmi jelentőségű győ-
zelmet arattak sakkozóink, hiszen idáig
még nem győztek Ajka csapata ellen. Az
őszi mérleg egy győzelem és egy vereség
Balatonalmádi ellen. 

Révfülöpi érdekeltségű kiemelt sakkese-
mény az Országos korcsoportos elődöntő
amelyen két gyermek sakkozónk is indul.
Nagy esélyük van bejutni a legjobb 10 ver-
senyző közé. Amennyiben bejutnak az
országos döntőbe, Balatonboglárra kell
utazni  hogy kivívják az Európa ill. a világ-
bajnokságra való részvételt. Tavaly sikerült,
az idén miért ne sikerülne!

Hajrá gyerkőcök!!!
- 2013 január 26-án rendezzük  immár

12. éve a Sport-Horgász és Gázló egyesüle-
tek Bálját, melyre minden érdeklődőt sze-
retettel várunk. Asztalfoglalás szükséges
mert óriási az érdeklődés!! Információ,
asztalfoglalás:   Tóth Vendéglőben 87/464368

Sportegyesületi Hírek

Tisztelt Vállalkozók, Szolgáltatók!
2013. február 28. és március 3. között

kerül megrendezésre az UTAZÁS 2013.
Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás –
amelyre a Tourinform Iroda idén is ingyen
eljuttatja az Önök prospektusait, kiadvá-
nyait. Kérem, anyagaikat legkésőbb febru-
ár 15-ig szíveskedjenek az Irodába behozni,
amennyiben élni kívánnak a lehetőséggel.

Tourinform Irodában vásárolható kiad-
ványok: Révfülöp régi képes levelező-
lapokon album még mindig csak 3.500
Ft/db áron; Hűtő mágnes és kulcstartó
még 800 Ft/db; Révfülöp Falinaptár 1.500
Ft/db.

Utazás Kiállítás
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Vegyük át még egyszer...
Bizonyára ismerik azt az érzést, amikor

találkoznak egy rég nem látott  ismerősük-
kel, és a rendelkezésre álló néhány percben
el szeretnének mesélni mindent, unokák,
család, szüret, munka, politika, öröm,
bánat,és még sorolhatnám. Aztán elbú-
csúznak, és elgondolkodnak mindketten,
úristen, mit össze zagyválhattam, szegény
barátom mit gondolhat rólam? És Ő való-
színűleg ugyanígy andalogna tovább. Én
most még szinte meg sem szólaltam de
annyi mindent szeretnék elmondani Önök-
nek, hogy ha megtenném, attól félek, én is
így járnék. Ezért engedjék meg, hogy most
csak néhány pici Önöket érintő témát kira-
gadjak, és hogy ne is tudjam befolyásolni
Önöket, olvassunk együtt néhány szemel-
vényt az elmúlt időszak újságaiból, jegyző-
könyveiből. Példának most két olyan témát
beszélnék meg Önökkel, melyeken a mai
napig sokat őrlődök. Egy pályázat, amiről
elejétől éreztem,hogy nem biztos, hogy jól
döntöttem, hagytam és segítettem megva-
lósulni, és egy másik, amit kezdettől eltúl-
zottnak tartottam, és inkább egy szolidabb,
saját erőnkből megvalósíthatót támogat-
tam. Dőljünk hátra a karosszékben,és
élvezzük az időutazást, nézzük, hogy vál-
toznak a számok és a magyarázatok az idő
múlásával.

Révfülöpi Képek 2010. május:
„Közösségi ház épül Révfülöpön
Végre megoldódik a kultúrház hiányának

kérdése? – Révfülöp Nagyközség Önkor-
mányzata 2009. októberében benyújtott
Integrált KözösségiSzolgáltató Tér pályázata
eredményesen szerepelt az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Programban és annak kiala-
kítására, az épületrész felújítására berendezé-
sére és működtetésére 52.099.253 Ft öszsze-
get nyert.                                              -m-”

Önök szerint megoldódott „... a kultúr-
ház hiányának kérdése? –„

És kicsit nézzünk bele a számok mögé is.
A 2010-e választások előtti sikerpropagan-
da a 100 %-os támogatásról, kultúrházról
mennyibe is került Önöknek?

Kezdjük az egyszerűbbel. Lett kultúr-
ház? Vagy távolabb kerültünk tőle, mint
valaha? Döntsék el Önök.

A számok: 
Beruházás, berendezéssel: 78.169.778 Ft.
Ténylegesen megkapott támogatás:

46.804.820 Ft.”
Önök finanszíroztak az un. „ 100 %-

támogatottságú” pályázatból 31.364.958
Ft-ot (a megvásárolt  épület ára kb. 37 mil-
lió Ft  volt!)

Ha hozzá vesszük az átalakításnak áldo-
zatul esett professzionális műhelyeket,
garázsokat, melyeket ha újra létrehoznánk,
(már pedig előbb utóbb elkerülhetetlen)
az ugye többe kerülne, mint az IKSZT-re
ténylegesen kapott támogatás. Az autók,
eszközök kint  rozsdásodnak a szabadban,
miközben üres babakocsi tároló, megépíté-
sükkor is bukásra ítélt ki nem adható vado-
natúj üzlet helységek hirdetik diadalunkat.

Lett két rokkant WC, viszont a nyáron
néha 25 fővel is dolgozó fizikai állomány-
nak csupán egy, nemek szerint sem szepa-
rált WC kagyló jutott, egy zuhanyzóval.
Mondjuk a konditeremben megizzadtak is
jobb, ha felkészülnek rá, hogy tusolási le-
hetőség majd otthon lesz.

De bízzunk benne, hogy ennél rosszabb
már nem lesz a helyzet, a kiszorítósdi
tovább nem folytatódik, és a pályázatban
előírt idő letelte után lesz lehetőség egy
ésszerű átalakítással praktikussá és hasz-
nossá tenni az épületet. A könyvtár szép.

És most nézzük két évvel később hogyan
emlékszik -m- fenti írás szerzője:

Most akkor Végre megoldódik a kultúr-
ház hiányának kérdése  vagy nem?

„ Jegyzőkönyv 
Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkor-

mányzat Képviselő-testületének 2012. márci-
us 19-én Miklós Tamás polgármester: el-
mondja, nagyon sok mindenről nagyon
könnyen nyilatkoznak és zavarossá teszik a
helyzetet. Az IKSZT-vel kapcsolatban kezde-
tektől fogva ő mondta, hogy nem oldja meg a
nagy közösségi tér kérdését. Nem arról van
szó, rádöbbentek, hogy nincs ott tér, arra van
megtervezve, amilyen funkciókat adtak. A
nagy tér hiányozni fog továbbra is.” 

Önök szerint is a „helyzet zavaros”? Vagy
akkor mi?

Ezek után ugye a mindössze 40 % támo-
gatottságú Császtai strand pályázatát nem
is érdemes kielemeznünk.

A pályázattal mindenképpen jó néhányan
jól jártak így is, hogy nem valósult meg.
Valószínűleg a feleslegesen  kifizetett 7 mil-
lió forint ellenére is a településnek így is ez
volt a legjobb megoldás. Gondolom a terve-
zett hat strandröplabdapálya hiánya sokakat
nem szomorított el , főleg így, hogy a tavaly
fillérekből kialakított két pályára sem kell
órákat várni. Na és mi is a helyzet a terület-
tel, ahová bővíteni kellett volna a strandot, ha
a testület belevágott volna az eltúlzott mére-
tűnek és alul támogatottnak tartott pályázatba?

Révfülöpi Képek 2010. augusztus:
„A fejlesztés megkezdését és magát a

pályázati szerzõdés megkötését tovább bo-
nyolítja, hogy a meglévõ Császtai strandi
terület egy részének, illetve a mellette lévő
állami terület tulajdonjogának rendezésére
nem került sor az elmúlt évtizedekben. Ez itt
nem részletezendõ módon megoldottuk és a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.Nemzeti
Vagyonkezelõ Tanács 2009 decemberi hatá-
rozatával az érintett területek ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adásáról döntött…”
szerző: Miklós Tamás

És hogy látta a terület helyzetét egy
másik számban?

„Született-e valamilyen terv a Császtai
strand melletti terület hasznosítására?

Az elmúlt három év, de talán mondhat-
nám azt is, hogy az elmúlt három évtized
egyik legnagyobb jelentőségű sikerét értük el a
terület ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásával.”

Ehhez ugye, csak gratulálni lehet. (ne[!])
A probléma csak az, hogy ennek töredéke
sem igaz. A valóság az, hogy  a 20361 m2

területből  mindössze egy 22 (!), és egy 759
m2 terület került önkormányzati tulajdon-
ba. Ez úgy 3,8%. Azt melyik számban is
olvashattuk, hogy „Az elmúlt három év, de
talán mondhatnám azt is, hogy az elmúlt
három évtized egyik legnagyobb jelentőségű
kudarcát  értük el a terület 96 százalékának
ingyenes önkormányzati tulajdonba nem
adásával.”? 

Segítek, ne keressék azt a számot, nem
fogják megtalálni. És záró témaként a
munkahelyteremtés, helyiek foglakoztatá-
sával kapcsolatban mit is mondanak a jegy-
zőkönyvek?

„ Jegyzőkönyv 
Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkor-

mányzat Képviselő-testületének 2012. márci-
us 19-én Miklós Tamás polgármester:
elmondja, nem tartaná nagy bajnak, ha új
állás létesülne, akár egy muzeológus, hirdes-
sék meg.„

Hurrá, ugye sok révfülöpi fiatalnak
lenne rá esélye ? És emlékeznek rá, mikor
a testületnek szinte úgy kellett kiharcolnia,
hogy a könyvtárban helybeli dolgozhas-
son?

„Jegyzőkönyv
Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkor-

mányzat Képviselő-testületének 2012. febru-
ár 13-án Gángó István képviselő-testület
tagja: ...helyiek közül, aki a főiskolai végzett-
ségnek megfelel, ideiglenes jelleggel bízzák
meg 2014. december 31-ig, akár csökkent
funkciójú ellátással, csak működjön. Eddig
is működött a könyvtár ezután is működjön.

Miklós Tamás polgármester: ha tehát sza-
kácsot keresnek, akkor bárkit felvehetnek?

Könyvtárosi munkakörről van szó....”
Azt hiszem, erre írják a nagyok hogy „no

comment.”
Még sok hasonló érdekes történetet szí-

vesen megosztanék Önökkel,valószínűleg
meg is teszem, de ezen újság terjedelme
kevés lenne. Tanulság? Van egyáltalán?
Bele kell törődnünk abba, hogy akiknek
vezetni kell bennünket, néha meg is vezet-
nek? Előző példáinkban a csúsztatás, félre
informálás tetten érhető. A szavak veszé-
lyes, egyben kétélű fegyverek. Leírva pedig
nyomuk marad. Jó példa rá az előző szám-
ban  közölt képviselőket minősítő  nem
éppen diplomatikus  polgármesteri nyilat-
kozat egy újságban és az arra kapott
kemény de frappáns képviselői válasz. És
most mi lesz a folytatás? Viszont-viszont
válasz, mentegetőzés, mutogatás, kikérem-
magamnakozás? Részemről sok sikert
kívánok hozzá, előző írásomnak minden
sorát fenntartom. 

Brent Weeks soraival búcsúznék:
„A szavak egymásnak ütköztek, a padlóra

potyogtak, a darabjaik ragyogtak az igazság
fényében, de az egész csupa szúrós szilánk
volt, túl élesek, hogy meg lehessen fogni.”

Kondor Géza
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Nyílt levél Miklós Tamásnak
Tisztelt Polgármester Úr!

„Sokaknak tetszeni – nehéz. Mindenki-
nek tetszeni – lehetetlen.”

Czigány Károly gondolata valóban nem
porosodhat a fiók mélyén. Időszerűvé vált,
hogy „választási cégér” helyett tartalom-
mal is megtöltődjön.

Révfülöp az emberek pihenésére, gyö-
nyörűségére van teremtve. Minden helyi és
Révfülöphöz kötődő lakos, üdülőtulajdo-
nos szívén viseli sorsát. Nagyközségünk éle-
tét irányító szervezetek, intézmények szak-
emberei is komoly erőfeszítéseket tesznek
azért, hogy megőrizzék, ápolják, továbbad-
ják múltunk kulturális értékeit. Töreksze-
nek arra, hogy a természeti környezet látni-
valói mellett kielégítsék a jelenkor igénye-
it. Mindez jelentős feladattal, felelősséggel
jár a község vezetőségére nézve, hiszen a
szezonális látogatóforgalom meglehetősen
nagy a helyi lakosságszámhoz képest. 

A közelmúltban mi is tapasztalhattuk sa-
ját bőrünkön ezt az „ádáz” küzdelmet, ami-
kor megkaptuk a polgármester azon értesí-
tését, mely bérleti szerződéseink felmon-
dását tartalmazta, indoklás nélkül, 2012.
december 31-ei hatállyal. Vélhetően jól át-
gondolt és bölcs döntés eredménye volt ez
a jogi aktus. Megkérdőjelezhetetlenül, a
köz érdekeit szolgálva, hiszen egy „meg-
újulásra és eredményekre törekvő, pártat-
lan, szilárd erkölcsi alapelvek mentén, szó-
kimondóan és következetesen véleményt
formáló” településvezetőtől származott. 

Az érem egyik oldalán valószínű számta-
lan kimondott és kimondatlan ok indokol-
ta a bérbeadó álláspontját, a másikon
pedig ugyanennyi, - ha nem több - költői
kérdés fogalmazódott meg bennünk.

Az értesítés értelmezése számunkra
egyértelmű jelentést hordozott. Ahhoz,
hogy Révfülöp továbbra is „vonzó élettér
és igazi otthon” tudjon maradni mindany-
nyiunk számára, NINCS ránk szükség.

Ezek szerint nem számottevő közsé-
günkben a nemcsak ön- és családfoglalkoz-
tató jelleggel bíró, hanem közel 70 helyi és
környékbeli lakos foglalkoztatását biztosí-
tó vállalkozások létjogosultsága? Pedig
márciustól novemberig biztos megélhetést
nyújtanak alkalmazottaik számára.

E bérlemények üzemeltetői nem holmi
„kalandor” bérlők, hanem a helyi közössé-
gért felelős lakosok: Siffer Géza 2 leány-
gyermek édesapja. Ferenczi Beával együtt
családias jelleggel működteti a balatoni
halspecialitásairól híres Nádas borozót.
Bogdán József szintén Révfülöpön nőtt fel.
Révbüféjének lángosa kihagyhatatlan
gasztronómiai élvezet. Pupos Norbert ál-
landó lakhelye ugyan „csak” egy éve a köz-
ség, de évtizedek óta aktív tagja Révfülöp
társadalmi életének Révfülöp Nagyközség
Sportegyesületben végzett eredményes
munkája által. Vállalkozásai kihagyhatat-
lan színfoltot jelentenek a helyi és nyaraló
közönségnek egyaránt.

17 éve mindannyian felelősen és szakér-

telemmel működtetjük, gondozzuk és fej-
lesztjük vállalkozásainkat minden törvény
általi kötelezettségnek eleget téve. 

Tisztában vagyunk vele, hogy nem min-
denki számára egyértelmű a vállalkozások
társadalmi hasznossága és elfogadottsága,
holott egy település fejlettségét azok száma
és ereje is jelzi. Tapasztaljuk azt is, hogy
csak kevesen tekintenek elismeréssel rá-
juk, - nyilván ránk is -, holott a jó vállalko-
zások a helyi közösséget is szolgálják. 

A legdemotiválóbb az összes izzadság-
szagú beidegződés közül, hogy aki vállalko-
zik, az lop (csal, hazudik). Lehetnek - akár
a településen vállalkozók között is - olya-
nok, akik térítésmentesen sáfárkodnak
köztulajdonban lévő bérleményekkel, vagy
akik köztartozásokat halmoznak fel, és
sorolhatnánk tovább a vállalhatatlan vállal-
kozók ténykedéseit. Azonban az általunk
üzemeltetett egységek mindig minden fize-
tési kötelezettségüknek eleget tettek (bér-
leti díj fizetés, adó- és járulékfizetés stb.).

Aki valaha egyszer életében úgy döntött,
hogy maga építi fel álmai házát, valószínű
nagy fába vágta a fejszéjét, és hosszú évek
kitartó munkája vár rá.

Mi is nagy fába vágtuk fejszénket vállal-
kozásaink elindításakor. Évről évre önerő-
ből, saját hasznunk visszafordításaiból újí-
tottuk, szépítettük üzlethelyiségeinket és
azok közvetlen környezetét. Felelős üzlet-
vezetők módjára nemcsak bérleményeink,
hanem környezetük védelméről, rendezett-
ségéről és tisztaságáról is gondoskodunk. 

Egyre több öröm, sikerélmény, kihívás,
ugyanakkor nehézség és kudarc is kísérte
utunkat. Szakmánkba vetett hitünket soha-
sem veszítettük el, pedig volt bőven mély-
pont mikor a hamuból is újrakezdtük… 

Révfülöp településképének ékessége a
hajóállomás és az „egykori Ibolya” épülete.
Évekkel ezelőtt épp a leáldozó nap fényé-
ben „tetszelgett” mindkét ingatlan, nem
kedvezve a vonzó part menti miliő hangu-
latának. Ebben az időszakban az önkor-
mányzatnak nem voltak kellő potenciái e
nemes feladat elvégzéséhez.

Mérlegeltük kilátásainkat. Arra a követ-
keztetésre jutottunk, hogy évtizedes, kitar-
tó munkánk gyümölcse veszhet el egy
olyan környezetben, ahol a felújításért kiál-
tó épületek látványa már nem csábít egyéb
élvezetek kielégítésére. (Rossz az, aki
rosszra gondol.) Senki ne gondolja, hogy
részünkről ez a beruházás nem kívánt
jelentős emberi és anyagi áldozatokat!

A mólón történt partszépítő munkánk
során igyekeztünk körültekintően eljárni,
tereket nyitni, modernizálni megfelelni és
felzárkózni a már átépített és megszépített
Balaton-parti településekhez. Tevékenysé-
geink elégedettséggel tölthetik el a mólóra
sétálókat. Munkánk ékes bizonyítéka, hogy
évről-évre egyre többen jönnek Révfülöpre
és csodálkoznak rá a móló és környékének
nagyszerű mivoltára. Ha nem lenne így,
bizonyára kevesebb látogatót csalogatna e

központi terület.
Szolgáltatásbővítéseink sarkalatos pont-

ja a diszkó. Révfülöp központjában, a
Balaton partján van és hangos. Így tartja
nyilván a harsány kisebbség. Pedig az épü-
let előírásoknak megfelelő technikai, biz-
tonságtechnikai felszereltséggel, hangszi-
geteléssel van ellátva, ügyelve a környéken
lakók nyugalmára.

Tudjuk, hogy nehéz meghúzni a határt a
zajártalmak tekintetében. A Balaton kör-
nyékén ez a probléma mindenhol jelen
van. Az ellentét pedig feloldhatatlannak
látszik: a vendégek épp akkor vágynak a
szórakozásra, táncra és zenére, amikor má-
sok a jól megérdemelt pihenésre. Mégis
van olyan önkormányzat – például a szigli-
geti –, amely talált kompromisszumos meg-
oldást a probléma orvoslására. 

Különös gonddal járunk el e szórakozta-
tó komplexum biztonságos üzemeltetésé-
vel kapcsolatban is. Olyan jelenségek, ame-
lyek hazánk diszkóiban gyakran előfordul-
nak (vandalizmus, drog, diszkó tragédiák
stb.), elkerülték a club eddigi működését.
Sokat teszünk azért, hogy ez így is maradjon!

Lehet, hogy nem teszünk eleget a közért?
Emlékezzünk azokra a rendezvényekre,

melyek a part menti vállalkozók közremű-
ködésével és támogatásával vonultak be a
köztudatba. Tömegeket vonzottak a tele-
pülésre az egykori sörfesztiválok, utcabá-
lok vagy a színvonalas és rendkívül ötletes
gyermeknapok melyre a közelebbi és távo-
labbi városokból is jöttek családok kikap-
csolódni és együtt szórakozni/játszani gyer-
mekeikkel. Támogatásunkat élvezhették a
civil szerveződések is. 

A település érdekét szolgáljuk szezon-
hosszabbító törekvéseinkkel is. Vállalkozá-
saink zöme tavasszal és ősszel is nyitva tart,
sőt téli álomra sem szenderülhet némelyik.
Vagy valaki úgy gondolja, hogy ez is öncélú
profithajhászásunk bizonyítéka? … Igyek-
szünk életjeleket produkálni, hogy a betérő
vendég soha ne szembesüljön egy alvó tele-
pülés siralmas látványával. A nagy gonddal
felépített vállalkozásaink mégsem élhetik
meg „felnőtt kor küszöbét”. Merészek vol-
tunk, amikor profitunk java részét vissza-
forgattuk a bérelt falakba, hogy szebbek,
élhetőbbek, színvonalasabbak legyenek?
Vagy felesleges minden törekvésünk, ami a
kötelezettségeken túl mutat, és a vendégek
színvonalas ellátását szolgálja? Alábecsül-
tük volna szakmai felkészültségünket,
tapasztalatainkat, idegen- és vendégforga-
lomban felmutatott eredményeinket? Nem
beszélve a vendégcentrikus, felelősségtel-
jes, szakszerű, céltudatos üzemeltetésről? 

Lehet, hogy 42, 44, 45 évesen már kiöre-
gedtünk és tényleg nincs helyünk a dinami-
kusan fejlődő partmenti területeken?
Különben mi indokolná a vérfrissítésre tett
törekvést? 

Vajon mi vezette döntéshozónkat 3 helyi
munkáltató és közel 70 munkavállaló jövő-
jét érintő döntés meghozatalára? 
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Bizalom és szolgálat – Reagálás Kondor Géza: Most akkor mi van? című írására
A döbbenettől elhűlve olvastam Kondor
Géza képviselő írását. Nem a témája, vagy
személyem sárba tiprása miatt, hanem az
egész írás hangvétele, azt átszövő felleng-
zős, mondhatnám önelégült és valótlan
állításai miatt. A mások nevében tett meg-
kérdőjelezhetetlennek vélt kinyilatkoztatá-
sai miatt.

Megdöbbentem azon is, hogy éppen a tele-
pülésünk közösségformáló, összefogást erő-
sítő kulturális rendezvényeiről, külső pénz-
forrásteremtő kezdeményezéseinkről, sike-
res és fontos munkánkról szól képviselő lété-
re lekezelően és bántóan.

Először arra gondoltam, nem reagálok
Kondor Géza írására, hiszen önmagáért be-
szél! De mégis muszáj, hiszen egyesek suly-
kolják a valótlanságokat, pozitívnak tüntetik
fel elkapkodott, akarnok és rossz döntéseiket.

De mire is válaszoljak? Hiszen nem
konkrét polgármesteri intézkedéseimről,
hanem antidemokratikus személyemről,
negatív tulajdonságaimról, „csorba esett
büszkeségem”-ről, felelősségemről, elvárt
harakirimről, személyeskedő és lejárató
médiahadjáratomról, stb. esik szó. Ilyen
lennék? Így ismernek Önök? Így ismerne
az önkormányzati vezető munkakörbe pol-
gármesterként általam meghívott és alkal-
mazott egykori polgármesterjelölt ellenfe-
lem, Kondor Géza?!

Kondor Géza írásából egy dolog bonta-
kozik ki számomra határozottan és egyér-
telműen. A BIZALOM hiánya. Minden so-
rából ezt hallom ki. És azt hogy, hogy
Miklós Tamás polgármesternek hogyan kel-
lett volna Kondor Gézaként cselekednie.

A bizalom hiánya kezdettől fogva! Erre
utal Kondor Géza cikkében „Az új képvi-
selő-testület már közvetlenül a megalaku-
lás után ösztönösen érezte a veszélyt.” Ösz-
tönösen érezte? Milyen veszélyt? 

Minden együttműködés alapja a bizalom
és a kölcsönös tisztelet. Az együttműködés
nélkül pedig nincs hatékonyság. Hogy
lehet leírni olyan hazugságot, hogy: „Már
az első hónapokban kiderült, hogy a képvi-
selő-testület nem jut hozzá a tárgyalások-
kal kapcsolatos információkhoz.”- mint írja
Kondor Géza. 

Korábbi képviselőként, ha kíváncsi vol-
tam valamire, dr. Mihovics polgármester-
től kértem egy időpontot és feltettem kér-
déseimet, vagy információt kértem a jegy-

ző asszonytól, vagy iratbetekintést végez-
tem a hivatalban. Az elmúlt két évben az új
képviselők közül senki sem élt ezekkel a
lehetőségekkel!!! 

Ugyanakkor polgármesterként szervez-
tem a képviselőknek több mint kéttucat
tájékoztatót, település bejárást, kötetlen
képviselői megbeszélést, írásban kértem
javaslatokat, véleményeket tőlük, stb. Ezen
kívül mintegy 20 alkalommal rendkívüli
képviselő-testületi ülést hívtam össze.
Tessék megtekinteni honlapunkon a képvi-
selői írásos előterjesztéseket, jegyzőköny-
veket! (www.revfulop.hu) Nem csak a kép-
viselők kaptak mindenről tájékoztatást,
hanem mindenki! Sőt a polgármester vála-
szol nyilvános internetes levelező fórumon
kényes kérdésekre válaszoltam, nyilváno-
san. Bárki olvashatja ezeket.

Meg lehet nézni azt is, hogy milyen ered-
ményei lettek egyes képviselők indítványá-
ra – hebehurgya, hirtelen, érzelmi indulat-
ból – hozott döntéseinknek: a Császtai für-
dőkert Eu pályázaton elnyert 40 millió fo-
rintos támogatás visszaadásának, iskolánk
pazarló intézményként való beállításának,
a Globe Színház projektnek, vagy a tóparti
vállalkozók ügyének, stb. Mit értünk el? 

Idő előtt megtudtuk a helyi televízióból,
hogy ki lesz az egyik fővárosi színház igaz-
gatója, hogy legértékesebb tóparti telkein-
ket hogy akarják zavaros tulajdonjogi hely-
zetbe hozni, hogy sikerült az iskolában nyug-
talanságot, a szülőkben bizonytalanságot
kelteni, hogy három, tavasszal várt elsős
szülő másik iskolába íratta be gyermekét,
hogy a Kővágóörsnek adott kedvezmény
miatt az iskolafenntartó társulás 9 tagja,
polgármestere között sikerült feszültséget
teremteni a nem egyenlő elbírálás miatt már
2012 februárjában. Sorolhatnám tovább. A
nyilvánosság előtt bármikor kész vagyok
erről konkrétan számot adni, vitatkozni! 

Kérdezném: településünk érdekeit szol-
gálták-e a szűk klikkben leegyeztetett,
rendkívüli üléseken bejelentett, „mi már
eldöntöttük” képviselői „munka” döntései.
Sajnálom, hogy az új képviselők nem értet-
ték meg a rájuk ruházott feladat lényegét:
településünk szolgálatát…

Most került a kezembe egy elgondolkod-
tató írás. A napokban! Egyik közeli polgár-
mester kollégám által kapott levélből idé-
zek, amely arról szól, hogy ott náluk, hogyan

akarták a polgármestert olyan helyzetbe hoz-
ni, hogy feladja, hogy lemondjon posztjá-
ról. Idézem: „vagy továbbra is folyamatosan
kritizálni, számon kérni, elszámoltatni kell –
a polgármestert – hátha belefárad, és semmi-
képpen nem nyújtani segítséget se neki, se a
testületnek, hadd dőljön a városvezetés a
saját kardjába.” (Badacsony, 2012. decem-
beri lapszám, 3. oldal.) Most elolvasva e
sorokat, és visszatekintve elmúlt két évünk-
re mintha hasonlókat éreznék. 

A révfülöpiek úgy vélem ismernek.
Minden hibámmal és erényemmel együtt.
Ismerik településünkért végzett bő két
évtizedes tevékenységemet, az utóbbi idő-
ben szinte már megalázásba fordult együtt-
működési készségemet. Hiba volt – most
vélem úgy, olvasva a Révfülöpi Képekben
velem foglalkozó írásokat.

„A pokolba vezető út is jó szándékkal
van kikövezve” – tartja a közmondás. Va-
gyis nem a szándékot kell nézni, hanem a
megvalósult tetteket. Révfülöp a múltban
és 2012-ben is fejlődött, és idén is fejlődni
fog! Nem kell vészjóslónak lenni, nem kell
riogatni sem a leszakadással! Egyszerűen
szemléletváltásra van szükség, tisztességgel
kell ellátni vállalt feladatainkat (s minden-
kinek tükörbe nézni: miért, milyen céllal
vállalta a közfeladatot?!)

Miklós Tamás polgármester

Utóirat: 

Közös hivatal ügye témában. Kondor
Géza szerint „a mai napig összesen két tár-
gyalást sikerült összehozni” „Ezt azért ne-
héz kimagyarázni, ugye?” Nem magyará-
zom! A közös hivatalalakítás eseményei-
nek kronológiáját külön közzéteszem. Saj-
nos ez kevés volt az eredményhez, a köz-
pont Révfülöpön való kialakításához. (De
önkormányzás, kirendeltség, és járási ügy-
intézési hely lesz a révfülöpi községháza!)

Polgármester harakirije témában. Kondor
Géza szerint: „a felelősség elismerése a
polgármester részéről és távozásának fel-
ajánlása minimum elvárható lett volna. Még
az is lehet, hogy nem fogadtuk volna el.” 

Kiknek a nevében mondja Kondor Géza,
hogy esetleg nem fogadtuk volna el? A pol-
gármester lemondása visszavonhatatlan
tett, azt elfogadni, vagy nem elfogadni kép-
viselő-testületnek nem lehet.

Bizonyára kényszerhelyzetben lehetett.
Sürgette az idő? Pedig velünk már május
hónapban személyesen közölte „titkát”.  

Azon sem lepődtünk meg, amikor a bér-
leti szerződést tárgyaló képviselő-testületi
ülésen, jogi képviselőnk jelenlétében,
olyan adatokat hozott a nagy nyilvánosság
tudomására, melyek köszönő viszonyban
sincsenek a valósággal.

Mi nem turkálnánk más zsebében, mél-
tatlan szám- és szócsatát sem generálnánk.
Nem maradt más választásunk, mint meg-
ragadni az alkalmat és közölni a helyesbítő

tényeket. Az általunk működtetett vállal-
kozásokból a településnek megközelítőleg
évi 11 millió forint bevétele származik,
ellentétben a polgármester úr 5,4 millió
forintos állításával. 

Úgy gondoljuk, ekkorát tévedni a szá-
mok makacs közegében még véletlenül
sem szabad. Nem nagy matematikai attrak-
ció kiszámolni, hogy az elmúlt 6 év során
közel 66 millió forinttal járultunk hozzá a
település költségvetéséhez. Amit mi befi-
zetünk, azt tisztességes, verejtékes munká-
val, vállalkozásainkon keresztül termeltük

meg, gazdasági válság előtt és alatt is. 
A polgármester bér és költségtérítés

összesítésében ez idő alatt közel 35 millió
forintjába került a községnek.

Keserű szájízzel idézzük a gyerekmon-
dókát: „Ez elment vadászni, ez meglőtte,
ez hazavitte, ez megsütötte, ez az icike-
picike mind megette.” Kibéreltük, működ-
tettük, fejlesztettük, befizettük… 

És az utolsó kérdés: Ki lesz az icike-pici-
ke ebben a történetben?

Tisztelettel:
Bogdán József, Pupos Norbert, Siffer Géza
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Válasz
Kálomista Gábor képviselő úr „Nyílt levelére”

Tisztelt Képviselő Úr! Kedves Gábor!
Nem gondoltam volna, hogy a rendszer-

váltás időszakából való ismeretségünk elér-
kezik ahhoz a ponthoz, hogy nyílt levelet
kapok Tőled. 

Az elmúlt közel negyed évszázad alatt Te
rendkívül sikeres és gazdag filmproducer,
országosan jegyzett kulturális menedzser,
színházigazgató, több sportszövetség és
kulturális kuratórium elnöke, tisztségvise-
lője, kommunikációs szakember, állandó
média szereplő lettél. Én könyvtár- és
múzeumvezetőként dolgoztam becsülettel,
majd – 4 év önkormányzati bizottsági, 8 év
képviselői munkát követően – 6 éve pol-
gármesterré választottak. Te a széles nagy-
világban mozogsz nap mint nap, én az
elmúlt negyedszázad mindennapjait itt
éltem meg Révfülöpön és környékén.

Eltérő életút, siker, szemlélet jellemez
bennünket. És képviselő munkádból vala-
mint nyílt leveledből látom, mennyire más-
ként gondolkodunk, mennyire eltérő
értékrendet képviselünk. 

Leveledben alátámasztott, rám nézve
terhelő dolgokat nem találok. Konkrétu-
mokat sem. Összemosó, sejtető, kioktató
dolgokat igen! Ezért én inkább konkrét
válaszokat adok.

1. „Magyarország egyik legszennyesebb hír-
portálján üzengetsz a közönségnek.” – írod.
Igen, felhívott két újságíró telefonon, inter-
jút kértek, és én mindkettőnek adtam.
Csak ahhoz ragaszkodtam, hogy a nevem-
mel jelenjem meg, amit mondok. Így tör-
tént! 

2. „… a Balatoni nyár című produkcióval
kapcsolatos folyamatos és hazug informáci-
ók hírforrása lelepleződött” – írod. Ameny-
nyiben úgy érzed, hogy rám vonatkozik
kijelentésed – az tényleg „olcsó poén” –
akkor kikérem magamnak!!! Soha, semmi-
lyen médiának, semmilyen „hazug” infor-
mációt, sem nyilatkozatot nem adtam a
Balatoni nyár produkcióról, sem Rólad.
Büszke voltam rá, hogy Révfülöpre került
az adás! (Lehet, hogy pályafutásod során
kevés igazmondó emberrel találkoztál, aki
véleményét szemedbe mondja, aki vélemé-
nyét névvel felvállalva képviseli! Én ilyen
voltam és vagyok!) 

3. Kedves Gábor! Felhatalmazlak, és
hozzájárulok, hogy akár magánúton, akár
titkosszolgálati eszközökkel nyomoztass
ellenem a fentiekben, hogy az igazság mi-
nél előbb kiderüljön a számodra és mind-
nyájunk számára. Én tudom, mivel semmi
alapja nincs vádaskodásodnak, hogy ebben
a kérdésben is tiszta vagyok!

4. „Te szinte mindent hibátlanul csináltál
és gyakorlatilag miattam kell Kővágóörshöz
csatlakoznia Révfülöpnek.” – írod. Ilyet
sosem állítottam! Felelősnek érzem ma-
gam, hogy nem tudtam a települések
közötti régmúlt görcseit, sérelmeket job-
ban oldani, eredményt elérni. Tény viszont,

hogy Te sem tudtál segíteni, eredményt
elérni.

5. „A magam részéről sohasem szerettem
volna belefolyni a közös önkormányzati
hivatallal kapcsolatos tárgyalásokba.” –
írod. Jegyzőkönyv és hangfelvétel rögzítet-
te, hogy 2012. október 15-én Kondor Géza
képviselő ismertette felajánlásodat, hogy
megpróbálsz tenni ez ügyben és hatalmaz-
zunk fel a tárgyalásra Téged, valamint
amíg tárgyalsz, addig Miklós Tamás polgár-
mester semmit ne tegyen a közös hivatal
ügyében! Megszavaztuk.

6. „Sajnos a Te tárgyalási stílusod és kije-
lentéseid… nem vezettek eredményre.” írod.
Milyen tárgyalási stílusom van nekem? És
milyen tárgyalási stílusod van Neked? Az
én stílusom eredménytelen lett, és a Te
másfajta tárgyalási stílusod eredményre
vezetett? Komolyan gondolod, hogy itt stí-
lusról volt szó, nem pedig 10 település kép-
viselő-testületének, kb. félszáz képviselő
akaratáról, amit mi nehezen emésztünk
meg?!

7. „Egyöntetűen kijelentették, hogy Veled
semmilyen formában nem kívánnak együtt-
működni.” – írod. Kik jelentették ki? Azt
ismertetted, hogy Kővágóörs és Ábrahám-
hegy polgármesterével tárgyaltál. Horváth
Dezső polgármester úr 2 éve nyíltan és tisz-
tességesen mondta, hogy mindent megtesz
azért, hogy a Káli-medence központjában,
az egykori mezőváros Kővágóörsön legyen
a közös hivatal központja. Ábrahámhegy-
ről május 7-én úgy jöttünk el alpolgármes-
ter asszonnyal és jegyző asszonnyal, hogy
Révfülöp a kedvezményezett hivatali köz-
pont! Mi változott meg rövid idő alatt? 

„Veled semmilyen formában nem kíván-
nak együttműködni” – írod. Akkor polgár-
mesterségem elmúlt hat évében miért tud-
tunk korrektül együttműködni a révfülöpi
óvodai társulásban 3, az iskolai társulások-
ban 9, az újonnan létrehozott Szociális
Szolgálat társulásában 7 település polgár-
mesterével? Polgármester társaim kezde-
ményezésére és egyhangú szavazás révén
miért választottak a kistérség egyik alelnö-
kévé két éve, 2010 novemberében?

8. „Durva vádak a részedről, hogy én befo-
lyásolom a testületet.” – írod. Kedves
Gábor! Én egyáltalán nem tartom hibának,
hogy befolyásoljuk egymást, hogy meg-
győzzük érveinkkel a másikat, azt sem tar-
tom hibának, ha Te befolyásolsz engem,
vagy a képviselőket. Ha ez a közérdek men-
tén, településünk egészének érdekében, jobbí-
tó szándékkal és nyilvánosan történik! Talán
nem tudod, hogy sokunk előtt hányszor
hangzott el egyes képviselők szájából a Te
véleményed, a Te neved? (Pályázatok,
Globe Színház, vállalkozói szerződések,
iskola jövője, közös hivatal, stb.) Igaz, nem
tudhatod, mivel Te a 2012-ben megtartott
22 képviselő-testületi ülésből összesen 6
alkalommal vettél részt, a 10 bizottsági

ülésből pedig egyen sem. 32-ből 6-on! 
9. „Az a gondolatiság megbukott, amit

képviselsz.” – írod. Milyen gondolatiságom
bukott meg? A nyíltságom, a tisztességes-
ségem, a becsületességem, a lefizethetet-
lenségem? Megbukott, vagy egyesek meg
akarják buktatni! Sokan, vagy csak néhá-
nyan gondoljátok így? 

Mire használtam polgármesteri hatalma-
mat? Településünk szolgálatára, az ered-
ményes településműködtetésre, és fejlesz-
tésre. Ahogy egykor megfogalmaztuk, hogy
élni tudjunk Harmóniában a természettel, az
emberekkel és a gazdasági lehetőségekkel!
Hogy Otthonunk Révfülöp! legyen!

Hogy eredményes volt ez az elmúlt évek
világgazdasági és ország állapotának tükré-
ben? Én az igen felé hajlok! Soha nem áll-
tunk ilyen jól, mint most – senkit sem bo-
csájtottunk el, önkormányzati hitelünk 0
forint, bankbetétünk kb. 102 millió forint,
fejlesztéseink folyamatban, stb. – ugyanak-
kor sokkal több eredményt is elérhettünk
volna, ha kezdeményezéseink nem vérez-
tek volna el valamilyen oknál fogva testüle-
ti üléseinken.

10. Egyetértek veled abban, hogy „Ez
nem a Te falud, ez a miénk”, igen a miénk,
nem egy szűk érdekköré!

Kedves Gábor!
Visszatekintve az elmúlt időszakra az

egyik Téli Esténken előadást tartó Barsi
Balázs ferences szerzetes szavai jutnak
eszembe: „A bajok, a problémák, melyek
időről időre jelentkeznek a világban, eredetü-
ket tekintve sosem politikaiak, gazdaságiak,
hanem az emberi szívekben keresendők…”

Én nem szeretnék nyúlként részt venni a
vadászaton. Nem gondolom és sosem gon-
doltam magam az igazság kizárólagos bir-
tokosának sem. De Révfülöpnek nyuga-
lomra, biztonságra és kiszámíthatóságra
van szüksége. És nem csodákra, fentről
várt adományokra, hanem mindennapi
eredményt hozó polgármesteri és képvise-
lő-testületi összefogásra, bizalomra és
közös munkára.

Tisztelettel: Miklós Tamás

Tisztelt Polgármester Úr,
kedves Tamás!

Nem látom értelmét, hogy továbbra
is az újság hasábjain üzengessünk egy-
másnak. 

Amennyiben elfogadod, tisztelettel
meghívlak egy előzetesen egyeztetett
februári időpontban - lehetőség szerint
az Általános Iskola aulájába-, ahol a
falu nyilvánossága előtt megbeszélhet-
jük a köztünk támadt vitás kérdéseket.

Tisztelettel: 
Kálomista Gábor
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A 2007. januárban Tervezetet írtam és
adtam át a 2006. októberben megválasztott
új polgármesternek, Miklós Tamásnak, me-
lyet előzetes jóváhagyása mellett az Ő ne-
vében fogalmaztam meg azzal a céllal és
javaslattal, hogy az üdülőtulajdonosok
részére ajánlásként, elküldi. /l. Melléklet/
Megjegyzem, hogy ugyanebben az időben,
négyoldalas, írásos anyagban adtam át
azon javaslatok jegyzékét is felhasználásra,
amelyeket különböző formában, a megelő-
ző időszakban tettem közzé /Révfülöpi
Újság, közmeghallgatás stb./.   

A tervezetet a Polgármester akkor nem
küldte el az üdülőtulajdonosoknak. Most
azért hozom nyilvánosságra, hogy a tények
beszéljenek, ne az elkésett, üres szavak és a
polgárokat félrevezető tájékoztatás érvé-
nyesüljön. A polgármester úrnak 6 év állt
rendelkezésére  két fontos ügy, az üdülőtu-
lajdonosokkal való kapcsolatrendezés és a
távlati fejlesztési koncepció, stratégia  meg-
oldására. Nem tette! Helyette most, a feb-
ruár 24-i időközi választás előtt, átlátszó
propagandafogásokkal próbálja megma-
gyarázni és kivédeni a két fontos témával
kapcsolatosan megjelent kritikákat. Ez
már persze a választási propaganda része
is, amelyben 20 éves tapasztalatokkal, ér-
dekeltségi és kommunikációs kapcsolati
rendszerrel felvértezve, többtucatnyi lekö-
telezett polgárral a háta mögött, a jelenleg
ügyvezetői funkcióban lévő Polgármester
hatalmas előnnyel indul megszerezni, im-
máron harmadszor, a település első em-
bere címet. A 2010. évi választáskor hason-
ló volt a helyzet és a hatalmon lévők propa-
ganda fölénye valóban diadalmaskodott.      

Tudom, hogy sok kérdésben vitatható
nézeteket képviselek. Problémákat látok
az önkormányzati működésben, a választá-
si rendszerben, a szakmai döntési rend-
szerben, a fejlesztések, beruházások szer-

vezésében, az ellenőrzések rendszerében, a
fiatalok oktatási, nevelési és elhelyezkedé-
si körülményeiben, a koncepcionális és
stratégiai fejlesztési rendszerek kidolgozat-
lanságában stb.  A felsorolás mutatja, hogy
a bonyolult feladatok tömegéről van szó,
amelynek megoldásához komoly, felső-
szintű szaktudással rendelkező tehetséges
és rátermett, vezetésre alkalmas, tapasztalt
emberek kellenének, köztük legalább egy-
két fiatallal.  Igen, de honnan. 

Ami a fentiekben szerepel probléma,
azzal Révfülöpön mind találkozhatunk. A
megoldás feltételei viszont nem állnak ren-
delkezésre, mert a választópolgárok nem
valamilyen racionális feltételrendszer sze-
rint, hanem döntően szubjektív érdekek
alapján, a propaganda által befolyásolva
választják meg a vezető testületet. A veze-
tés jelentős része pedig, saját hatalmának
folyamatos fenntartása érdekében, nem
igen érdekelt abban, hogy ez a választási
tradíció megváltozzon. A Testület 20 éves
működésének összteljesítménye ezeket a
feltételezéseimet nem cáfolják, inkább alá-
támasztják. A helyzet tehát gazdasági, kö-
vetkezésképpen társadalmi szempontból
sem megfelelő, amelynek észrevehető ked-
vezőtlen hatásai tapasztalhatók. Sokféle ma-
gyarázat és megoldás képzelhető el, a saját,
alábbi nézetemet biztosan lehet kritizálni..

Révfülöpön a rendszerváltás óta két pol-
gármester működött. Az egyik jogász vég-
zettséggel, a másik történész képzettséggel
töltötte be hivatalát. Meggyőződésem,
hogy a településvezetői  funkció betöltésé-
hez valamilyen felsőfokú végzettség szük-
séges. A probléma abban rejlik, hogy a
település nagyságrendjétől, gazdasági és
fejlődési állapotától, földrajzi helyzetétől
függően a polgármesterrel szemben külön-
böző igények jelentkeznek. Nem véletlen,
hogy a kisebb településeken a polgármes-

ter szerepe óhatatlanul centrálissá, olykor
diktatórikussá válik, mert valóban tőle vár-
nak el mindent, és a Testület demokratikus
működése és a döntések ezáltal  gyakran
formális szavazásokra korlátozódnak. Ez a
gyakorlat idővel a bajok forrásává válik.
Következtetésem, hogy a kis településeken
közgazdasági beállítottságú polgármester
működésére lenne szükség, mert a hetero-
gén összetételű testület vezetésére, a sok-
féle probléma átlátására és megoldására,
képzettségük alapján inkább alkalmasak.
A nagyobb települések esetében /3000 la-
kos felett/ már kevésbé kötött lehet a pol-
gármester végzettsége, képzettsége, mert
nagyobb apparátus és különböző szakem-
berek segítségére támaszkodhat munkája
során. Révfülöpön, az eddigi polgármeste-
rek működése, a történések és a jelenlegi
helyzet, úgy gondolom alátámasszák felte-
véseimet, és igazolják annak elsőrendű
fontosságát, hogy a települések társadalmi
és gazdasági működésének színvonala, a
vezetés milyenségének függvénye.

Révfülöpön tehát, az új helyzetben, első-
sorban nem történész, jogász vagy speciális
képzettségű polgármesterre, hanem a gaz-
dasági, fejlesztési  és  szervezési  feladato-
kat értő, átlátó és megoldani képes, szak-
képzett gazdasági- műszaki szakemberre len-
ne szükség. Ilyen, a fiatalok között nincs,
mert az Önkormányzat soha nem gondolt
a révfülöpi fiatalok célirányos kinevelésé-
re, oktatására, ezért teljesen logikus, hogy
a diplomás fiatalok eltűntek Révfülöpről.
A többezres révfülöpi üdülőtulajdonosi
körből pedig, ahonnan biztosan lehetne
választani, a dolog azért nem megy, mert
ez a helyi hatalmi  érdekeknek nem tetsző
megoldás lenne, amit bizonyít a Testület
két évtizedes üdülőtulajdonosokat mellőző
tevékenysége  és az esetenként előfordult
méltatlan diszkriminációk is.       Kiss Zoltán

Melléklet
Tisztelt Üdülőtulajdonosok és Kedves Család-
tagjaik!                   tervezet

Gondokkal teli életünkben minden igyeke-
zettel azon kell lenni, hogy találjunk kivezető
utat és megoldásokat gazdasági és társadalmi
helyzetünk felemeléséhez. A család és a nem-
zet, mindenki által hangoztatott fontossága
mellett, szűkebb környezetünk helyzete ugyan-
csak döntő, befolyásolja közérzetünket, alakítja
szemléletünket és tevékenységünket.

A helyi és az ide kötődő polgárok számára,
immáron emberöltők óta, hol jobban, hol ke-
vésbé Révfülöp tölti be ezt a szerepet, és ez az a
környezet, amelyben elődeink példája nyomán
elsősorban mi sajátmagunk tehetünk közvetle-
nebbül is valamit közösségünkért, a település
fejlődéséért.   

Révfülöp megválasztott, új összetételű Kép-
viselőtestülete meglehetősen nehéz körülmé-
nyek között kezdte el működését. Az önkor-
mányzatok tevékenységét nehezítő általános
intézkedések Révfülöpöt is érintik, és egyre
több teher nehezedik a polgárokra is. 

Az Önkormányzatnak változtatni kell, mert
az eddigi helyi gazdaságpolitika, amely az adók-

ra, az ingatlaneladásokra és a hitelekre épült, a
továbbiakban nem követhető. Mi az, amire mé-
gis építeni lehet! Szerencsére sikerült eddig, nagy-
részt a polgárok ellenállásának köszönhetően az
értékes parti, önkormányzati tulajdonú ingatla-
nokat megőrizni. A másik kiinduló pont, a csa-
ládtagokkal együtt, 4-5 ezer főre becsült üdülő-
tulajdonosi kör anyagi és szellemi kapacitása,
amelynek lehetséges és részbeni mobilizálása,
segítheti közös gondjaink megoldását. Az új
Képviselőtestület, a korábbi gyakorlattal min-
denképpen szakítani akar, és az üdülőtulajdo-
nosi kör aktív és a perspektivikusan gondolkodó
tagjait megnyerve, velük együttműködve kíván a
továbbiakban dolgozni. Ennek érdekében első
lépésként, mivel az üdülőtulajdonosok Révfülö-
pön tartózkodása többségében hét végeken tör-
ténik, bevezetjük a szombati ügyeletet, amely
napon 10-12 óra között az Önkormányzat illet-
ve a Képviselőtestület vezetői, bármilyen ügy
vagy szakmai javaslat konzultációjára, rendelke-
zésre állnak.

Fő törekvéseink közé tartozik, hogy az üdülő-
tulajdonosok közül minél többen váljanak helyi
lakosokká, vállalkozásaik székhelye Révfülöp
legyen, és a település fejlesztési feladatainak

előkészítésében, tervezésében és kivitelezésé-
ben, különös tekintettel az állami és EU-s támo-
gatások lehetőségeire, intenzív részt vállaljanak,
természetesen a törvényes lehetőségek és ked-
vezmények biztosítása mellett.

Az Önkormányzat vállalkozásbarát tevékeny-
sége keretében a Napfény kemping Veszprém
megye 40 %-os tulajdonrészét/ 400 MFt/ meg
kívánja vásárolni. E célból gazdasági társaságot
tervez létrehozni a révfülöpi érdekeltségű pol-
gárok és vállalkozások közreműködésével és
részvételével.      

Az önkormányzati tulajdonú Semsey major
hasznosításával kapcsolatosan felmerült a Nem-
zetközi Ifjúsági Vitorlás Oktató Központ terve,
amely koncepció megvalósításához, szintén vár-
juk az érdeklődő üdülőtulajdonosok bekapcso-
lódását.     

Végül, tájékoztatjuk a tisztelt üdülőtulajdo-
nosokat, hogy az előző ciklusból áthúzódó liqui-
dítási gondok megoldásában segítene, ha a gya-
korlattól eltérően, 2007.évi adóbefizetéseiket,
amennyiben tehetik, egy összegben szíveskedje-
nek teljesíteni.

Kérjük a fenti tájékoztatás szíves tanulmá-
nyozását, s várjuk érdeklődésüket.

Két fontos témáról, amivel Miklós Tamás nem boldogult
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Szeretettel várunk mindenkit a VII.
RÉVFÜLÖPI RIANÁS  forralt bor
főző és farsangi sütemény sütő verseny-
re, mely 2013. február 2-án szombaton
14.00 órától kerül megrendezésre a
Halász utcában és a Tóparti Galériá-
ban (Révfülöp, Halász utca 6.).

A forralt bor főző versenyre legalább
két fős, vidám jeligével rendelkező csa-
patok jelentkezését várjuk. 

A farsangi sütemény sütő versenyen
minimum hat adagnyi, otthon elkészí-
tett finomsággal lehet indulni. 

Nevezési díj nincs, nevezési határidő:
január 30.

További információ kérhető illetve
nevezés Kondorné Pintér Zsuzsa mű-
velődésszervezőnél.

Tel.: 06/30/471-461-4

VII. Révfülöpi Rianás

A Révfülöpi Téli Esték rendezvényso-
rozat február 18-22-ig kerül megrende-
zésre. 

A hagyományokkal ellentétben  az idei
évben a Révfülöpi Polgárok Bálja a ren-
dezvénysorozat kezdete lesz, 16-án szom-
baton kerül megrendezésre a Tóth Ven-
déglőben.

Révfülöpi Téli Esték Tisztelt Bortermelők!
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei

esztendőben is tisztelettel várjuk bormin-
táikat a hagyományos Nagyközségi Bor-
versenyünkre, melyet február 15-én, pén-
teken 17.00 órai kezdettel rendezünk a
Tóparti Galériában.  

A borversenyre fajtánként 2 db 0,75 l-
es palackkal lehet nevezni, az alábbi ada-
tokkal felcímkézve: 

• a bor fajtája, 
• a bor évjárata, 
• a bor termőhelye, 
• a termelő neve, címe. 
A minták leadhatók a versenyt megelő-

zően az IKSZT épületében (Káli ú. 17.):
2013. február 12-14-ig ( keddtől csütör-

tökig) 10.00 – 18.00 óráig.
Információ: Kondorné Pintér Zsuzsa  

Tel: 06-30-471-461-4

Idén decemberre ismét jelentkezett a
Révfülöpi Honismereti Egyesület a hely-
történeti, honismereti írásokat, tanulmá-
nyokat és az egyesület tevékenységét doku-
mentáló közlönyével.

A 32 oldalas, immár 22. lap-
számban a szomszédos Bala-
tonszepezd történetéről, a he-
lyi révátkelőnél történt önké-
nyes díjszedéséről (1821), a
szürkebarát bor elnevezésé-
ről, Czigány Károly életútjáról
olvashatunk. De információt
kapunk a révfülöpi evangéli-
kus templom eredeti tervéről,
a jelenlegi Galéria-Múzeum
épületének történetéről, és a
régi fürdőlevelből ismerhet-
jük meg Révfülöp nyári életét

az 1885-ös esztendőben.
Természetesen az egyesület életéről, ren-

dezvényeiről és gazdálkodásáról is tájékoz-
tatás olvasható a honismereti közlönyben,
amelyben búcsúznak egykori tagtársaiktól,

a tavaly elhunyt elnökségi tag-
tól, Hajdu Margittól (1927-
2012) és Dr. Kuncz Elemértől
(1928-2011). A kiadványt az
egyesület tagjai ingyenesen kap-
ják, míg az érdeklődők az egye-
sület székhelyén (8253 Révfü-
löp, Iskola u. 6.), illetve a helyi
Tourinform Irodában vásárol-
hatják meg.

Olvasára ajánljuk a múlt
helyi értékei iránt fogékony
olvasóinknak, érdeklődőknek! 

-m-

Nagyközségi Borverseny

   

 TÓTH  VENDÉGL  
    RÉVFÜLÖP 

 

MEGHÍVÓ 
 
 

 

Sport, Horgász 
 és Gázló Egyesületek 

XII. báljára 
2013. január 26-án 18.30 órától 

 

Zene: Gásza Party Music 
 

Belép díj: 4.500 Ft 
(Svédasztalos vacsorával együtt)  

 

Asztalfoglalás a Vendégl ben a belép díj 
befizetésével (Üdülési csekket is elfogadunk). 

Tel: 87/464-406, 464-368  mobil: 30/9460-344 
 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 


