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Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

Megőrizni a múltat, megfelelni a jelen ki-
hívásainak - a fenti gondolat és Pedagógiai
Programunk szellemében szerveztük meg
iskolánkban a hagyományos tanévzáró
ünnepélyt és ballagást, először tartva a két
rendezvényt azonos időpontban. 

A praktikus szempontok mellett fontos-
nak érezzük azt is, hogy a fiatalabb tanítvá-
nyaink részesei legyenek a nagyok, a lehet-
séges példaképek búcsújának. Németh
László igazgató külön köszöntötte a 30 éve,
az új iskolaépület átadásakor aktív peda-
gógusokat és elsőként ballagó diákjaikat. 
A tanulmányi munkát értékelve név szerint
kiemelte a legjobbakat: az elsős Bakos
Balázst, a másodikos Pálfalvi Klaudiát,
Sarkanti Virágot, Sebő Esztert, Török
Teodórát, a harmadikas Epres Tamást,
Németh Bencét, Tompos Andrást, Vella
Dánielt, a negyedikes Kovács Rebekát,
Janzsó Patrikot, míg a végzősök közül Nagy
Boglárkát és Veres Ágostot. Gratulált a
tantárgyi és a sportversenyeken egyéni,
vagy csapattagként országos helyezéseket

elért versenyzőknek, a díjakat, könyvjutal-
makat Miklós Tamás polgármester adta át.
Reméljük, a holnaptól induló Kisiskolák
Országos Diákolimpiájának döntőjén is
szép eredményeket ér el a közel 30 sporto-
lóból álló küldöttségünk – tette hozzá
Németh László igazgató kihangsúlyozva
azt a rendkívüli összefogást, ami e kis csa-
pat érdekében Szeginé Balogh Emíliának,
az iskolaszék elnökének kezdeményezésére
létrejött.  

Folytatás az 5. oldalon...

Évzáró és ballagás

A fejlesztési munkák I. ütemeként több
mint 15 milliós költségen a Császtai
strandon felújítottuk a régi öltözőt, bejá-
ratot, kabin épületeket, vizesblokkot.

Új korszerű, szabványoknak megfelelő
játszótér épült, térburkolattal ellátott
gyalogos utak létesültek. Ezen kívül a
strandon nagyarányú talajegyengetésre,
füvesítési munkákra, házi locsoló beren-
dezés kiépítése került sor. Új padokat,
szeméttartókat, virágtartókat vásárol-
tunk. A Szigeti strandon új gyalogos köz-
lekedő út épült, elvégeztük a régi öltőző-
épület tetőszigetelését. Müller

Megújult strandok

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete június 20-án megtartotta
soros ülését, melyen elvi támogatásáról
biztosította a Globe Színház révfülöpi
megvalósításával kapcsolatos elképzelést. 

Felhatalmazta Miklós Tamás polgármes-
tert és Kondor Géza képviselőt, hogy a
projektelképzelés részleteiről, időbeli üte-
mezéséről, konkrét révfülöpi megvalósítási
lehetőségeiről folytasson további tárgyalá-
sokat a javaslattevő Sárkány Sándorral. Az
Önkormányzat 900.000 Ft-tal járul hozzá a
Balatoni Szövetség szervezésében megva-
lósuló szezonális szúnyogirtáshoz. Az idei
esztendőben ünnepli első írásos említésé-
nek 800. évfordulóját Révfülöp. A XIX.
Villa Filip Napok rendezvénysorozat e je-
les évforduló kapcsán a szokásosnál is jóval
gazdagabb programkínálattal várja Önöket
július 22-23-24-én (a részletes műsort la-
punk 8. oldalán és a honlapon olvashatják).
A képviselők felhatalmazták a polgármes-
tert, hogy szükség esetén a folyószámla hi-
telszerződést megkösse, megtárgyalták és
elfogadták az iskola és az óvoda munkájá-
ról szóló részletes beszámolókat. Jóvá-
hagyták a Vízkárelhárítási tervet és a Pol-
gári védelmi programot. Az egyik révfülö-
pi civil szervezet képviselője az ülésen új-
ból kérte a parti sávban illegálisan sátorozók
elleni hatékony fellépést.

A Képviselő-testület június 24-én meg-
tartotta idei második közmeghallgatását,
erről a következő számunkban olvashat-
nak. Ky

Testületi ülés

A 2010/2011. tanévi Kis-
iskolák Diákolimpiájá-
nak Országos Döntője Bé-
késcsabán került meg-
rendezésre 2011. június
19-22-én. 

Iskolánkat több csapat
és egyéni versenyző kép-
viselte közel 30 fővel. A
népes küldöttségünk ott
tartózkodásának költsé-
gei nem kis gondot okoz-
tak, ezért Szeginé Ba-
logh Emília Iskolaszék
elnöke felhívással for-
dult Révfülöp sportot
szerető táborához ado-
mánygyűjtés céljából. 

Dobai Kálmán, Finn-
Magyar Baráti Társaság,
Horváth László, Kanna-
cher Manfred, Gergely
Éva, Kiss Rezső, Miklós Tamás, Révfülö-
pi Horgász Egyesület, Szőke Gábor, Tóth
Gábor a sok név nélküli vállalkozó és ma-
gánszemély 120.135 Ft támogatással segí-
tette az iskolai csapat diákolimpiai részvé-
telét. Külön köszönet Fekete Péternek, a
Békés Megyei Jókai Színház igazgatójá-
nak, aki a békéscsabai ottlétünk alkalmá-
val biztosított olyan feltételeket, amivel
teljes mértékben otthon érezhettük ma-
gunkat. Delegációnknak lehetősége nyílt

arra is, hogy a sportver-
senyek szünetében meg-
tekinthessük az amúgy
nyári szünetet tartó bé-
késcsabai színházat. Be-
pillantást nyerhessünk
annak technikai felsze-
reltségébe és megcso-
dálhassunk Vigadóját.
A kemény versenyek mel-
lett egy kicsit jó volt meg-
pihenni a gyönyörű, ek-
lektikus stílusban épült
színház falai között. 

Az ábrahámhegyi ön-
kormányzat segítségé-
vel már vasárnap útnak
indult a leány atléta csa-
patunk és egyéni ver-
senyzőink, akik este
Veszprém Megyét kép-
viselve vettek részt az

ünnepélyes olimpiai megnyitón. A Bódis
Barbara, Benkő Alexandra, Horváth Fan-
ni, Horváth Petra, Hajba Mirjam, és Papp
Dóra összetételű atlétacsapatunk a 60-
100 m síkfutás, kislabda hajítás, távolug-
rás versenyében nagyon szoros küzdelem-
ben bronz érmet szerzett. A közben meg-
érkezett leány kézilabdások és fiú focisták
buzdítása mellett verekedte a döntőbe
magát 600 m-en Perger Máté. 

Folytatás a 4. oldalon...

II. hely a kisiskolák olimpiáján

Fotó: Kalmár

Fotó: Szabó

Fotó: Herceg
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Révfülöp Nagyközség Polgármesteri Hiva-
tala a 2011. évi népszámlálás végrehajtá-
sához, számláló biztosi feladat ellátására
jelentkezőket keres.

Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvő-
képes személy lehet.

A számláló biztosok feladatai a 2011. évi
népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos
egyes feladatokról szóló 305/2010.(XII.23.)
Korm. rendelet 3.§ (2) bek. alapján:

A számlálóbiztos feladatai:
1. Jelentkezés a munkára – jelentkezési lap

kitöltése
2. Előzetes felkészülés, minősítésben való

részvétel – tananyag elsajátítása, tanul-
takról számot ad teszt formájában

3. Tantermi oktatáson vesz részt szeptem-
ber hónapban

4. Kérdőívek kikézbesítése az adatszolgál-
tatóknak

5. Az adatgyűjtés végrehajtása október 1-től
6. Az összegyűjtött kérdőívek átadása

Jelentkezni: személyesen Révfülöp Nagy-
község Önkormányzatának Jegyzőjénél
lehet (Révfülöp, Villa Filip tér 8.).

Érdeklődni: 87/464-244, 
email: hivatal@revfulop.hu 

Hirdetmény

A révfülöpi Általános Iskola konyhájára
keresünk határozatlan időtartamra rész-
munkaidős (4 órás) konyhai kisegítőt köz-
alkalmazotti jogviszonyba. A munkába
állás időpontja: 2011. szeptember 1.
Próbaidő: 4 hónap, a foglalkoztatás 2 havi
munkaidőkeretben történik. A jelentkezés
benyújtásakor önéletrajz és erkölcsi bizo-
nyítvány (3 hónapnál nem régebbi) szüksé-
ges. A jelentkezés benyújtható: 2011. július
31-ig az általános iskola igazgatójánál.
Bővebb tájékoztatás munkaidőben:
Egyedné Kovács Margit (87/563-332, 464-
203)

––––––––––––––––––––––––––––––––
A révfülöpi Általános Iskola keres rész-

munkaidős (4 órás) takarítót közalkalma-
zotti jogviszonyba, határozatlan idejű kine-
vezéssel. A munkába állás időpontja: 2011.
augusztus 01. Próbaidő: 4 hónap. A jelent-
kezés benyújtásakor önéletrajz és erkölcsi
bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
szükséges. A jelentkezés benyújtható:
2011. július 15-ig az általános iskola igazga-
tójánál.

Kitüntetés
Révfülöp Nagyközség Polgármestere

közhírré teszi, hogy Révfülöp Nagyközség
Képviselő-testülete 

Simonné Lakosi Erzsébet 
volt révfülöpi lakosnak, Révfülöp volt

önkormányzati képviselőjének, eredmé-
nyes településfejlesztési, pénzügyi, helyi
közéleti és civil szervezetek munkájában vég-
zett önzetlen tevékenységéért a 

„Villa Filip Érdemrend”-et 
(posztumusz) adományozta. 

A kitüntetés átadására az elhunyt hozzá-
tartozójának az augusztus 20-i ünnepségen
ünnepélyes keretek között kerül sor.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Álláslehetőség Hirdetmények

Révfülöpi képeslapok albuma
A veszprémi Agenda Natura kiadó meg-

felelő számú előrendelés esetén vállalko-
zik a RÉVFÜLÖP RÉGI KÉPES
LEVELEZŐLAPOKON 1898-1950 c.
album megjelentetésére. A kötet képanya-
gát Szabó István, szerkesztését P. Miklós
Tamás a 800 éves Révfülöp jubileumi
évfordulóra tett felajánlásként ingyenesen
ajánlották fel, illetve végezték. Az igényes,
színes album előrendelési ára 3.500,-Ft/db,
utólag megvásárolni csak emelt áron lehet.

Referencia, bővebb információ és elő-
rendelés (átvételkor történő fizetéssel) a:
http://kepeslaposkonyvek.hu/?page_id=741
honlapon, illetve a révfülöpi Tourinform
Irodában. 

––––––––––––––––––––––––––––––––

Étkezési lehetőség
A révfülöpi általános iskola konyhájáról

ezen a nyáron is lehetőség van vendég-
ebéd rendelésre augusztus 5-ig! Egyéni és
csoportos étkezők számára is lehetőség
van az iskola ebédlőjében étkezni. Ebéd ár:
610.-Ft/fő. Ebéd rendelhető: Egyedné
Kovács Margit (Ált. iskola: 87/464-203,
Polg. Hivatal: 87/563-332.)

Egyéni rendelést legkésőbb előző na-
pon, csoportos megrendelést előző héten
tudunk elfogadni. Fizetési mód: készpénz-
ben- számla ellenében megrendeléskor, az
Általános Iskolában. Várjuk kedves régi és
új étkezőinket!

Szelektív hulladékgyűjtés
Révfülöp Nagyközség Polgármesteri Hi-

vatala tájékoztatja a község lakosságát és
üdülővendégeit, hogy az Észak-Balatoni
Hulladékgazdálkodási Rendszer kereté-
ben 2011. májusától lehetőség nyílik a tele-
pülésen a hulladékok elkülönített gyűjté-
sére. A szelektív gyűjtőknél fontos a rend,
tisztaság megtartására való törekvés, alap-
követelmény a hulladékok megfelelő
módon történő elhelyezése. Tisztelettel
kérjük a szelektív hulladékgyűjtés szabá-
lyainak betartását.

Tourinform Hírek
Június 9-én az Egry József Középiskola

Szakiskola és Kollégium tanulói szakmai
napon vettek részt a Tourinform Irodában.
Érdekelte a fiatalokat a turizmus szakma
alakulása, változása. Az Iroda feladatairól
és a Tourinform Hálózat szerkezeti felépí-
téséről is hallhattak.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Hamarné Szöllősy Emíliát bensőséges
hangulatban köszöntötték munkatársai
nyugdíjba vonulása alkalmából. Kedves
Emike! Kívánunk Neked jó egészséget,
kiegyensúlyozott, békés, örömteli életet
fiad családjának körében. Köszönjük lelki-
ismeretes, becsületes, munkádat!

Dr. Szabóné Barsi Katalin irodavezető

Telek eladás
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testülete versenytárgyalás (nyílt
árverés) útján értékesítésre meghirdeti
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete
tulajdonában lévő Révfülöp 150/1 hrsz.
alatti 1202 m2 nagyságú beépítetlen terü-
letet nettó 4.900.000.- Ft kiinduló áron, a
150/2 hrsz. alatti 1184 m2 nagyságú beépí-
tetlen területet nettó 4.800.000.- Ft kiindu-
ló áron, a 157 hrsz. alatti 753 m2 nagyságú
beépítetlen területet nettó 3.250.000.- Ft
kiinduló áron és a 485/5 hrsz. alatti 682 m2
nagyságú beépítetlen területet nettó
2.600.000.- Ft kiinduló áron. A versenytár-
gyaláson való részvételi szándékot 2011.
augusztus 31- én (szerda) 12.00 óráig beér-
kezőleg írásban jelezni kell a Polgármeste-
ri Hivatalnál. A versenytárgyalás  időpont-
ja: 2011. szeptember 8. (csütörtök) du.
13.00 óra, helye: Polgármesteri Hivatal
emeleti tanácsterme.

A részletes pályázati felhívás olvasható a
révfülöpi honlapon, www.revfulop.hu vala-
mint a helyi kábeltelevízió képújság teletex
oldalán. Érdeklődni a Polgármesteri Hiva-
talban (Révfülöp, Villa Filip tér 8.), a
87/563-331-es telefonszámon lehet.

Révfülöpi Képek
Révfülöp és környéke polgárainak és

üdülõtulajdonosainak lapja;  
Felelõs kiadó: Révfülöp Nagyközség 

Önkormányzatának megbízásából Kalmár György; 
Szerkeszti: a Szerkesztõbizottság (Bogdán Katalin,

Dianovics Béla, Domonkos Aladárné, Kondorné Pintér
Zsuzsanna, Kovács Péter, Miklós Tamás, Rádóczy

Kálmánné, Slemmer József, Szegi János, Török Péter,
Varga Márta, Vókó László, Zsitnyányi István)  

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

Szerkesztõség: 8253 Révfülöp, Halász u. 6. Telefon:
87/563-080;  E-mail: revfulopikepek@revfulop.hu 

Internet: www.revfulop.hu 
Készült a Kölcsey Nyomdában 700 példányban 

Tördelõszereksztõ: Péczer Márk
(Ingyenes kiadvány) Lapzárta: július 25. 

Szerk. biz. ülés 2011. július 25. 17 óra; Megjelenik havonta.

Tisztelt Olvasók!

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

Fotó: Barsi
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Tudom, hogy sokukat irritálja, amikor
hétvégeken buszmegállónknál, Kacsajtos
út „végállomásnál” és még sorolhatnám
a - szerencsére már kihaló félben lévő -
sláger lerakó helyeket, menetrendszerű-
en feltűnnek a legkülönbözőbb típusú au-
tócsodák, elegáns hölgyek, urak diszkré-
ten fellebbentik csomagtartójukat és hét-
végi emlékeiket maguk mögött hagyva,
mint aki jól végezte dolgát, folytatják
vidám utazásukat hazafelé. 

De hogy ne érjen bennünket a felső
tízezer diszkriminációjának vádja, tegyük
hozzá, hogy jócskán érkezik áru nyilván-
valóan kisvállalkozások által fűvel, nyese-
dékkel megtömött zsákok formájában.
Meg „kereskedelmi mennyiségű” utánfu-
tóval, teherautókkal szállított „lédig”
kiszerelésű ömlesztett biomassza…

Még mielőtt primitív, igénytelen és
egyéb, nyomdafestéket nem tűrő szavak-
kal illetnék ezen Hölgyeket és Urakat,
engedtessék meg hogy ezt kikérjem a ne-
vükben is. (Tény hogy azért ez kissé nehe-
zemre esik…)

Gondoljuk végig, miért kockáztatják
meg, hogy közterület felügyeletünk áldo-
zatává válhatnak, vagy esetleg jót akaró
szemtanuk észreveszik, hogy valamit az út
mellet „felejtettek”, és mire legközelebb
jönnek, újra saját telkükön találják a cso-
magot, csak kisebb címletekben? (Mint
ahogy időnként az önkormányzat dolgo-
zói találják a zsákokat kisebb kutya-macs-
ka lakoma után.)

Az ok valószínűleg az, hogy nem tud-
ják, mit kezdjenek vele. Nyilván nem
lehet hetekig rothadni hagyni a nyaraló-
ban, hazáig szállítani 40 C fok meleg cso-
magtartóban. Néhány éve, amíg a bala-
tonrendesi lerakóhely működött, bizto-
san sokan kivitték a már felgyülemlett
készletet, de megszűnt ez a lehetőség is. 

Aztán megoldásnak tűnt a temetőnél,
és a képen látható Kacsajtosi úton és más
helyeken konténerek kihelyezése.

Ennek szépséghibája az volt, hogy ezt
tömegesen egész évben működő lomtala-
nításnak tekintették, lehetetlen helyzetbe
hozva az ott élőket. Idén húsvét előtt
helyeztük ki a konténereket több szoká-
sos helyszínen. Előtte napi 1-2  illegálisan
kirakott zsák volt a „normális termés.” A
képen látható állapot 2 napon belül  állt
be. Miután beszedtük a konténereket, a
helyzet visszaállt a már-már „normális-
nak” mondható napi pár zsákos szintre.

De ezzel, hogy megszűntettük a leraká-
si lehetőséget, a szemét még keletkezik. 

Ezért Önkormányzatunk vállalta, hogy
a Káli úti telephelyen (a volt ÉDÁSZ
udvarán) naponta 7-től 12 óráig , (nyári
hónapokban hétvégén is) a szabvány
PROBIO-s zsákban (és csak abban!!!)
beszállított hulladék lerakható. Ezeket a
zsákokat megvásárolhatják pl. a Szegi
Sport szaküzletben, a Csépcső épületgé-
pészeti áruházban és remélhetőleg rövi-
desen a Káli úti iparcikkboltban is.

Tehát van egy alternatíva, amit most
járatunk be. Jelenleg a felvilágosítás, tájé-
koztatás szakaszában vagyunk. Ennek
jegyében írom ezen soraimat is, de szóró-
lapokon, kábeltévén és egyéb kommuni-
kációs csatornákon át is felhívjuk minden
érintett figyelmét,hogy van megoldás,
senki ne kockáztasson, és főleg ne rondít-
son bele környezetünkbe.

De a felvilágosítással még nem fog
véget érni a történet. A Közterület fel-
ügyelet hétvégeken már most is fokozott
ellenőrzéseket tart, de tervezzük térfigye-
lő kamerák felszerelését és biztos vagyok
benne, hogy lesz visszatartó ereje.

De a teljes sikerhez a T. lakosság
együttműködésére is szükség van. Első-
sorban úgy, hogy betartják a szemétlera-
kásról szóló rendeletet.

És számítunk a rend betartatásában is
aktív közreműködésükre. Bátran szólja-
nak rá az illegális lerakáshoz előkészülők-
re, értesítsék a közterület felügyelőt.

És ez ne Önöknek legyen kínos! Szé-
gyelljék magukat azok, akik miután kiél-
vezték szép településünk nyújtotta lehe-
tőségeket, gusztustalan búcsú ajándékkal
hálálják meg vendégszeretetünket.

De bízzunk benne, hogy kitartó felvilá-
gosító munkánk meghozza gyümölcsét!

Hogy stílusosan egy Hofi idézettel zár-
jam soraimat, (bár a helyzet nem kifeje-
zetten humoros) addig is míg mindenki
megtanulja a rendet, egyet ígérhetünk:
„nem győzlek tanítani, hogyan csináld…”

Kondor Géza képviselő 

„Hányszor mondjam, hogy ne szemetelj!
Hát hiába beszélek, Te szerencsétlen?!” 

/idézet: Hofi Géza, Utcaseprők/

Hatodik éves közhasznú civil szerveztünk
tucatnál több éves programjait nem tudná
a jelenlegi szinten lebonyolítani támoga-
tók nélkül. Ezért büszkén közöljük és
hálásan köszönjük az alábbiakat:

- Zánka Község Önkormányzata 30.000
Ft, Révfülöp Nagyközség Képviselő-testü-
lete 100.000 Ft közhasznú program céltá-
mogatásban részesítette egyesületünket.

- Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium /Nemzeti Civil Alapprogram Kö-
zép-dunántúli Regionális Kollégiuma által
2011.01.10-én megjelentetett, NCA-KD-
11 kódszámú, a "Civil szervezetek műkö-
désének támogatása" elnevezésű pályázati
felhívásra benyújtott, NCA-KD-11-P-0119
pályázati azonosítón nyilvántartásba vett
működési támogatás című pályázati pro-
jektünket a közigazgatási és igazságügyi
miniszter/ Támogató 74.000 Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesítette. 

Mindenkit biztosítunk, hogy nem érdem-
telen a fenti segítség. Ahogy az elmúlt évek-
ben, úgy a jövőben is azon leszünk hogy
tevékenységünkkel arra rászolgáljunk!

Vókó László

Töretlen támogatóink

„De-vel és hát-tal nem kezdünk monda-
tot!” -Idézem fel röpke 35 év távlatából
Zsuzsa néni szavait. De hát az ovisok!
Legutóbbi programunkon kiderült hogy
nem fény van az alagút végén, hanem van
még egy kis alagút a fényig.

Divatos, ám roppant száraz, semmit-
mondó kifejezéssel élve; egyesületük tevé-
kenységének célcsoportját igyekszik folya-
matosan bővíteni. Ennek jegyében már
tavaly télen meglátogattuk működési terü-
letünk óvodáit. Támogatóinknak köszön-
hetően környezet és természetismereti
könyveket ajándékoztunk illetve hasonló
profilú társasjátékot adtunk át. Június idu-
sán került sor újabb találkozásunkra. A
révfülöpi, kővágóőrsi, és köveskáli óvodák-
ban egy fél órás interaktív program kereté-
ben ismertettük meg a gyerekeket a Káli-
medence néhány természeti értékével. 

Jobban mondva ez inkább eszmecsere
volt, mivel a nebulók csodálatos tudásról
adtak tanúbizonyságot. Gyakorlatilag min-
den kérdésre tudták a választ, így nem be-
mutató jelleggel, annál inkább közös ál-
mélkodással néztük mi minden szépség is
vesz körül bennünket.

Első, de annál meggyőzőbb élményem
volt ez a legifjabb nemzedékkel. Hálás
köszönet a szülőknek és -nem utolsó sor-
ban- az óvó néniknek!  

Vókó László 

Kezdjük jó korán!

Könyvtár nyitva tartása:
hétfõ: 12-18 óráig

kedd-péntek: 10-18 óráig

Fotó: Kondor

Augusztus 6-augusztus 18. Stark Béla/Novák László vadászat/természetvédelem

Augusztus 21-szeptember 1. Ács Tas László festő

Tóparti Galéria kiállításai
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Ugyancsak döntőbe jutott 800 m-en
Hajba Mirjam és a Vella Dániel, Csepei
Ferenc, Szegi Vince, Szabó Dömötör
összetételű svédváltónk. Kézilabda csapa-
tunk két győzelemmel és egy 1 gólos vere-
séggel, míg futballcsapatunk 2 győzelem-
mel és 1 vereséggel jutott tovább a cso-
portküzdelmekből. A labdajátékok szü-
netében került sor az atlétika egyéni szá-
mok döntőjére. Perger Máté kezdte a ver-
senyzést 600 m-en és imponáló befutóval,
centikkel lemaradva a 2. helyről atléta
csapatunkhoz hasonlóan bronzérmet
szerzett. Hajba Mirjam 800m-en hozta a
formáját, ami a 6. helyhez volt elegendő.
Svédváltó fiúcsapatunk férfias küzdelem-
ben elérte a reálisan kitűzött célt, nagy
csatában szintén bronzérmet szerzett.
Leány kézilabdacsapatunk a legjobb 4-be
jutásért a régi rivális Ikervárral vette fel a
küzdelmet. A 2x15 perces mérkőzésen lá-
nyaink nem tudták kihasználni mezőnyfö-
lényüket (hét 7 méterest is elhibáztunk)
így a 4-be jutást eldöntő 7-es párbajon alul-
maradtunk. Hiába a további magabiztos
győzelem, Mezőnagymihály és Vitka felett
„csak” az 5. helyet szereztük meg. A kézi-
labda küzdelmek különdíjazottjaként csa-

patunk játékosa, Papp Dóra vehette át a
legtechnikásabb játékosnak járó jutalmat. 

Kézilabda csapatunk: Szepesvári Alexand-
ra, Dobai Dominika, Papp Dóra, Veress
Virág, Nagy Boglárka, Siffer Klaudia,
Orbán Laura, Pálmai Diána, Hajba Mir-
jam, Horváth Fanni és Veress Luca.

Focista fiaink a csoportküzdelmek so-
rán elszenvedett egyetlen vereség után
magabiztosan haladtak Dunakiliti és Te-
rem legyőzésével a döntő felé. Elérkezett
a várva várt utolsó mérkőzés, ahol az
aranyérem volt a tét. Ellenfelünk az a
Sármellék, akitől elszenvedtük egyetlen
vereségünket a csoportküzdelmek során.
Fiaink a visszavágás fogadalmával léptek
pályára, de sajnos az 5. percben egy jól el-
talált lövéssel megszerezte a vezetést el-
lenfelünk. Hiába a második félidei nagy-
szerű játék, a szerencse elpártolt mellő-
lünk. Az ellenfél gólvonalán guruló labda
sem csorgott be több esetben, így meg
kellett elégednünk az ezüstéremmel. Bár
fájó volt a vereség, mégis elmondható, is-
kolánk fennállásának legeredményesebb
csapata lett a futball csapat.. Bánatunkat
ellentételezte, hogy Borbély Richárdot
választották a diákolimpiai döntő legjobb

kapusának.(hat ellenfelünkből csak a
Sármellékiek tudtak Ricsinek gólt rúgni) 

Labdarúgó csapatunk: Borbély Richárd,
Szőke Gellért, Szegi Vince, Szegi Mátyás,
Torda Gergő, Perger Máté, Csepei Fe-
renc, Horváth Dániel, Szőke Gábor, Sza-
bó Márk.

A Békés Megyei Diáksport Szövetség
által alapított id. Kováts Tibor emlékver-
senyének összetett versenyén II. helyezést
ért el a Révfülöpi Általános Iskola diáko-
limpiai csapata, több pontot szerezve,
mint a tavalyi év hasonló versenyén, ahol
az összetett verseny győztese volt. 

Külön meg szeretnénk köszönni Dobai
Kálmánné, Nyári Zsuzsanna, Szeginé Ba-
logh Emília, Kovács Sándor, Szabó Ár-
pád, Szepesvári Zsolt és Vella Zsolt szü-
lőknek azt a buzdítást, amit biztosítottak
a sportolóknak az ottlétük alatt. 

A Németh László és Eitner József irá-
nyításával versenyző tanulóink soha eddig
el nem ért eredményekkel öregbítették a
Révfülöpi Általános Iskola hírnevét a
sport területén. 

Köszönjük mindazoknak, akik hozzájá-
rultak a sikeres és eredményes verseny-
zéshez. Hajrá Révfülöp!     Németh László

Szenzációs sikerek a Kisiskolák Diákolimpiájának Országos Döntőjén
Folytatás a 1. oldalról...

Fotó: Szabó
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Köszönet a hozzájárulásáért minden
magányszemélynek, vállalkozónak, egyesü-
letnek, amely lehetővé tette, hogy sportoló-
ink zavartalan versenyzéséhez, a szükséges
feltételeket biztosítsuk. Szeginé Balogh
Emíliától az iskolaszék különdíját vehette
át Bakos Balázs, Sebő Eszter, Tompos
András, Kovács Rebeka, Benkő Alexandra,
Horváth Fanni, Réti Kincső, Szász Klaudia,
Gosztola Anett, Veress Virág, Siffer
Klaudia, Dobai Dominika. A Révfülöpi
Általános Iskoláért alapítvány különdíját
kiemelkedő tevékenységéért Papp Dóra,
Szabó Dömötör és Veres Ágost kapta. A
legrangosabb kitüntetést, az Iskoladíjat, a
nevelőtestület egybehangzó döntése alap-
ján Nagy Boglárka 8. osztályos tanuló
vehette át Németh László igazgatótól. Az
ünnepség lezárásaként a 30 éve végzett
öregdiákok együtt mondták el Ady Endre:
Üzenet egykori iskolámba c. versének rész-

letét, majd Baki Beáta és Szávai Tamás
emlékszalagot kötött az iskola zászlajára. A
ballagók menete megállt az iskola kertjé-
ben elültetett fánál, ahol Kiss Katalin mon-
dott verset, majd búcsúzása jeleként min-
den tanuló egy-egy héliummal töltött lég-
gömböt engedett a magasba. A Káli úton,
az Iskola utcában az öregdiákok kíséreté-
ben haladtak végig, majd felsorakoztak a
földszinti zsibongóban. Török Péterné osz-
tályfőnök szívhez szóló köszöntővel enged-
te útjára diákjait, akik a zászló átadásával a
hetedikesekre bízták a méltó folytatást.
Németh László igazgató így kezdte búcsúz-
tató gondolatait: iskolánk ballagói mellett
külön tisztelettel köszöntöm azokat a volt
diákjainkat, akik 30 évvel ezelőtt ugyanígy
elérzékenyülve álltak, talán ugyanezeken a
helyeken és várták, hogy megszólaljon
nekik is utoljára a csengő. A sors kellemes
meglepetése hozta úgy, hogy egy ballagó fiú
és édesapja összekötő kapocsként van
jelen. Egy olyan kapocsként, ami a múltat,
az útnak induló jövővel köti össze. Vajon
gondolta-e ez az édesapa 30 évvel ezelőtt,
hogy ugyannak az iskolának a falai között
közösen ünnepli gyermekével a saját múlt-
ját, s gyermeke induló jövőjét? Ez a közös
ünneplés kifejezi hálánkat azok előtt is,
akik büszkén jöttek el volt alma materükbe.
Néhány perccel ezelőtt minden ballagó

gyermek kezében ott volt egy léggömb,
melynek felengedésével jelképesen és fizi-
kailag is elengedtétek az iskola, az osztály-
társak, tanáraitok, egymás kezét. 

Kedves ballagók! Tudom jól és a jelenle-
vők megnyugtatására közlöm, a lufikkal
nem a búcsúzó osztályotok üresfejűségét
jelképeztétek. Jelentése nem más, mint az
a szimbolikus dolog, hogy ahány lufi, annyi
ballagó, annyi sors, annyi vágy és annyi új
útnak induló élet. A jövő ma is valamilyen
titokzatos módon itt van velünk. Tudom
nem egyszerű dolog, de vessünk egy pillan-
tást a jövőbe. Csukd be a szemedet - mit
láttál? A jövőben a múltat láttad, nincs jövő
a múlt és a jelen nélkül. Azt mondják a
bölcs emberek, az élet olyan, mint egy
malomkő. Vagy leőröl, vagy kicsiszol. Azon
múlik milyen anyagból vagy - hatalmas
malomban voltatok, évek óta csiszolódta-
tok benne. Bár néha megkérdeztétek,
minek ez az állandó forgás, mire való az
örökös daráló? Hogy mi lesz a válasz? Ne
kapkodjatok, a feleletet egy emberöltő
múlva várjuk. Kedves búcsúzó tanítványa-
ink! Engedjétek meg, hogy legvégül útrava-
lóként Radnóti Miklós sorait tegyem balla-
gó tarisznyátokba: Ember vigyázz, figyeld
meg jól világod! Ez volt a múlt, emez a vad
jelen, hordozd szívedben! Éld e rossz vilá-
got és mindig tudd, hogy mit kell tenned
érte, hogy más legyen. A 8. osztályosok az
Ilyenek voltunk… c. dal éneklésével kö-
szöntek el, miközben a kivetítőn iskolai
életük képei peregtek gyors egymásután-
ban, megcáfolva, hogy a múlt visszaidézhe-
tetlen. Ezután minden tanuló az osztályter-
mében megkapta bizonyítványát és elkez-
dődött a VAKÁCIÓ!

Utóirat: A 30 éve végzett diákok a neve-
lőtestület jelenlegi és nyugdíjas tagjaival jó
hangulatú beszélgetésen vettek részt, majd
az emlékfára kötött szalagot Kovács Mária,
Mórocz Rózsa és Csereklyei János.

„Visszhang”: e-mail két „öregdiáktól”
Mórocz Rózsától és Katona Zitától: Drága
Kati néni! Még egyszer szeretném megkö-
szönni Neked ezt a felejthetetlen napot.
Nagyon jól éreztem magam, kicsit féltem,
hogy nem mindenkit ismerek meg, de nem
így történt. Kevés volt az idő, hogy minden-

ki mindenkivel tudjon egy kicsit beszélget-
ni, de remélem majd a következő találko-
zón pótoljuk. Sok puszi: Rózsa Kedves Kati
„Néni”! Még egyszer nagyon köszönöm a
meghívást. Olyan élményben lehetett
részünk, amit csak ezen az ünnepen élhet-
tünk újra, néhány órára Révfülöpi Diákok
lehettünk Öröm volt látni tanárainkat és
utódainkat, akik saját kamaszkorunkra
emlékeztettek, felemelő volt megtapasztal-
ni, hogy az iskola őrzi tradícióit. Jó volt
látni Titeket. Köszönöm. Ölellek: Zizi” 

Örömmel tudatom mindenkivel, aki még
fogékony a legfőbb jóra, az emberségre,
hogy van még remény, mert megjött három
évtized után az üzenet a Révfülöpi Általá-
nos Iskola nevelőtestületének: érdemes
volt küzdeni, a tanítványok beváltották leg-
szebb reményeinket!

Iván Katalin

30 éves osztálytalálkozó
"Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó

ember van, az kezdjen el valami jót tenni és
meglátja milyen sokan odaállnak mellé" 

Böjte Csaba

Három évtized után találkoztunk újra
iskolatársainkkal, s a lehetőséget ezúton
szeretnénk megköszönni, a június 18-i
találkozó szervezésében részt vállaló peda-
gógusoknak. Megható élmény volt, hogy
újra beállhattunk a ballagók sorába, átka-
rolva egykori tanárinkat, felidézve a 30
évben történt élményeinket. Köszönjük,
hogy ott lehettünk az új iskola jubileumi
ünnepségen! 30 éve ballagók

Megőrizni a múltat, megfelelni a jelen kihívásainak
Folytatás a 1. oldalról...

Fotó: Iskola

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár
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Május hónap második fele mindig sok
izgalmat hoz természetbarát szakköröse-
inknek. 

Véget érnek a „Barátunk a természet”
Országos Természetismereti Verseny írá-
sos fordulói, s várjuk, hogy közülük valaki
bejutott-e a szóbeli döntőbe, utazhatunk-e
számot adni tudásunkról Kecskemétre. Az
izgalmakat fokozza, hogy ez mindig az
utolsó pillanatban derül ki (hétfő), -ki kap
meghívást a 2 napos (péntek-szombati)
eredményhirdetésre, végső játékra.

Nagy örömünkre az előző évekhez
hasonlóan minden korcsoportból 1-1 csa-
patunk szerepelt a meghívott versenyzők

között. Óriási lendülettel kezdtünk a felké-
szüléshez, hogy a hátralévő 3 napban újra
átnézzük a már megoldott feladatokat, a
kapott újakat pedig a lehető legjobban
megoldva vigyük magunkkal.

Szerencsére segítséget, mint máskor is,
most is kaptunk. Kissné Hajdu Gabriella jó
ötletei bemutatkozó műsorunkat most is
sikeressé tették. Borbélyné Dégi Katalin,
Varga Márta, Török Péterné és Szabó
Zsuzsanna rajzos elvinni valóink megvaló-
sításához sok-sok jó ötlettel szolgáltak. Az
év során Marika néni és Zsuzsa néni fogta
és irányította tanulóink kezét a művészettel
kapcsolatos teendőknél. A mindent eldön-
tő 2 napos versenyen jól éreztük magunkat,
ráadásul új ismeretekkel is gazdagodtunk
az ott hallott előadások során. A jó ered-
mény csak fokozta a jó hangulatot. A 3-4.
osztályos „Kakukktojások” fiúcsapat
(Dencs Márton, Péringer Márk, Epres
Tamás, Veress Noé) első helyezett, a 7. osz-
tályos „Lökött tyúkok” (Epres Virág,
Gosztola Anett, Péringer Martina,
Szoukup Eszter) 2. helyezett, a 6. osztályos
„Vasmacskák” csapata (Réti Kincső, Szász
Klaudia, Török Julianna) pedig 4. helye-
zést ért el. Az egyéni versenyben a koráb-

ban is mindig nagyon jól teljesítő Veres
Ágost 8. osztályos tanuló ugyancsak első
helyezett lett.

Szabadidőnket igyekeztünk úgy kihasz-
nálni, hogy a városközpont minden szép
terét, épületét megnézhessük, felkereshes-
sük.

Emlékezetes marad a többször is meg-
hallgatott harangjáték, a szép szökőkutak,
melyek felfrissítettek bennünket, a virágos
parkok árnyas padjai, ahol megpihentünk.

Köszönettel tartozunk az iskolának, az
Iskolaszék Alapítványnak is, hogy részvéte-
lünket anyagilag lehetővé tették.

Eitnerné Rózsa Ágnes

Sikeres természetbarátok a révfülöpi Általános Iskolában

Iskolánk 7. osztályos tanulója, Gosztola
Anett a regionális versenyen elért 96%-os
teljesítménnyel bejutott a Jedlik Ányos
Fizika Verseny nyíregyházi, országos dön-
tőjébe. 

A két napos verseny első délelőttjén 4
órán keresztül, több fordulóban (számítá-
sos feladatok, fizikatörténeti kérdések,
mérés) mérték össze tudásukat a verseny-
zők. A gyerekek délután a nyíregyházi ál-
latkertben pihenték ki a verseny fáradal-
mait, majd este érdekes kísérleteket láthat-
tak és mutathattak be. Másnap délelőtt volt
az ünnepélyes eredményhirdetés. Anett
nagyszerű teljesítménnyel, a rangos me-
zőnyben harmadik helyezést ért el. 

Székelyné Burgyán Rita

Fizikából a legjobb
Az elmúlt években vált hagyománnyá a
Révfülöpi Általános Iskolában, hogy a vég-
zős diákok és az első osztályt kezdő tanu-
lók az itt töltött 8 évük emlékére facseme-
tét ültetnek az iskola udvarán. 

Az idei tanév ballagásán az iskola új épü-
letének 30 éves évfordulóját is ünnepelte
intézményünk, ezért a Gázló Környezet és
Természetvédő Egyesület által felajánlott
két facsemete került kiültetésre Vókó
László elnök együttműködésének köszön-
hetően. A ballagás előtti napokban
Németh László igazgató irányításával
kerültek végeleges helyükre a facsemeték a
8. osztályosok szorgos munkája által.

Az ünnepségen először a 25 ballagó diák
kötötte fel a búcsúzó szalagot a fára, ami
remélhetőleg az itt maradt tanulókat nap
mint nap emlékezteti majd egykori diáktár-
saikra. A 30 évvel ezelőtti iskola új épületé-
ből elsőként ballagó „végzősök” ha nem is
teljes létszámmal, de annál nagyobb izga-
lomban élhették át újra a búcsúzást, ami

számukra a 30 évvel ezelőtti eseményekre
emlékezve sok-sok kellemes élményt jutta-
tott eszükbe.

Remélhetőleg az itt maradt gyermekek
féltőn, óvón vigyáznak majd a kis fákra,
hogy az időnként iskolánkba visszalátogató
volt diákok múltjukat felidézve időzhesse-
nek el majd a növekvő fa árnyékában.

Varga Márta

Emléket állítva a múltról a jövőnek

Pihenés Révfülöpön, kikapcsolódás a Ká-
li-medencében!

Egész évben, így nyáron is az alábbi
programokkal várjuk a településen üdülő
kedves vendégeket, előre egyeztetett idő-
pontban; Általános ismereteket átadó,
élményszerző túrák a Balatoni Riviérán és
a Káli-medencében. 

Igény szerinti speciális, egy természeti

érték bemutatását célzó túra. 
Természeti értékek bemutatása fotósok

számára. 
Ifjúsági túrák, programok erdei iskolák,

táborozók számára. 
Multimédiás természetismereti előadá-

sok igény szerinti tematikával. 
Elérhetőség: 06-30/491-0074 

Vókó László

Programajánló

Fotó: Iskola

Fotó: Iskola

Fotó: Iskola

Fotó: Iskola
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Megyei III. osztály
1. Révfülöp 20 18 2 - 76 : 22 56
2. Csabrendek II 20 12 3 5 73 : 45 39
3. Káptalantóti 20 9 7 4 43 : 29 34
4. Balatonederics 20 9 6 5 46 : 39 33
5. Gyulakeszi 20 10 1 9 43 : 52 31
6. Sümegprága 20 9 3 8 38 : 35 30
7. Szigliget 20 8 4 8 56 : 46 28
8. Monostorapáti 20 7 3 10 50 : 58 24
9. Nemesgulács 20 6 4 10 35 : 42 22
10. L.istvánd-Uzsa 20 2 3 15 27 : 77 9
11. Balatonszepezd 20 1 2 17 36 : 78 5

Tartalékbajnokság
1. Szigliget 16 13 2 1 70 : 26 41
2. Káptalantóti 16 10 4 2 49 : 32 34
3. Révfülöp 16 10 2 4 68 : 25 32
4. Balatonszepezd 16 8 1 7 56 : 47 25
5. Balatonederics 16 7 2 7 47 : 40 23
6. L.istvánd-Uzsa 16 6 4 6 35 : 40 22
7. Csabrendek II 16 4 1 11 33 : 76 13
8. Monostorapáti 16 3 - 13 25 : 66 9
9. Nemesgulács 16 2 2 12 32 : 63

Támogatók: Csécs Róbert építési vállal-
kozó, Csépcső Kft., Gomba Étterem,
Horváth László fuvarozó, Molnár Árpád
Fülöpi Szóda, Piros Sándor fuvarozó, Réti
Tibor asztalos, Rév Büfé, Rig Zoltán laka-
tos, Szegi Sport, Szőke és Társa Bt., Szőke
Iparcikk, Tóth Élelmiszer, Tóth Vendéglő,

Rendezők: Ács Péter, Ács Zoltán,
Baráth Sándor, Bognár János, Futó
Sándor, Károlyi Ferenc, Németh Zsolt,
Pálffy Tibor, Szabó István, 

Tartalék csapat: Berlinszki János, Csécs
Róbert, Futó Balázs, Gelencsér Péter,
Horváth Balázs, Kada Zoltán, Katona

Tamás, Kiss Gábor, M.Tóth Dávid, Merácz
Dávid, Molnár Attila, Németh Szabolcs,
Papp Tamás, Rácz Ramon, Sándor Jenő,
Sifkovics Vitus, Sifter Adrián, Szabó
Zoltán, Szám Péter, Szarka László, Szőke
Erasmus, Tamás Viktor, Torda Gergő, 

Felnőtt csapat: Balassi Gábor, Czanka
Norbert, Gelencsér Csaba, Götli Márk,
Horváth Adrián, Horváth Gergő, Horváth
János, Katona Péter, Mészáros Zoltán,
Tóth Ákos, Czanka Zsolt, Gelencsér
Balázs, Marton Marcell, Farkas Imre,
Bakos Kornél, Farkas Bálint, Marton
András, Kutasi Gábor                 Szegi János

A megyei labdarúgó-bajnokság végeredménye

A Révfülöpi Honismereti Egyesület
szeretettel és tisztelettel

meghívja Önt, családját és barátait
június 8-án (pénteken) 18.00 órára

a Révfülöpi Honismereti Gyűjteménybe,
és azt követően a Fülöp kertbe

(Révfülöp, Halász u. 5.)
Emlékezés

Fonay Tibor születésének
100. évfordulóján

című nyilvános előadásra,
és kamara-kiállítás megnyitására.

Előadó:
dr. Tölgyesi József főiskolai tanár

Meghívó

Az ifjúsági korosztályban Szegi Vince
(14) Révfülöpi Horgász Egyesület tagja,
június elején a kora esti órákban akasztott
12 kg-os pontya rekordhal. A kitartó hor-
gászat és természetesen a jól kiválasztott
csali és horgászhely meghozta az ered-
ményt. A ritka szépségű halat 10 perc fá-
rasztás után sikerült kis segítséggel a csó-
nakba emelni. Gratulálunk:

Révfülöpi Horgász Egyesület               

Rekordhal

Fotó: Szegi Fotó: Szegi

Fotó: Szegi
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Vincellér Napok

július 22. péntek
18.15 Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar 

fellépése
19.00 Révfülöpi Általános Iskola 

néptánccsoportjainak fellépése
Balatoni Népdalok az Őszirózsa 
Nyugdíjas Klub előadásában
Török Julianna és Török Teodóra 
szavalata

19.30 Autentikus népzenei összeállítás
19.50 Köszöntőt mond: 

Miklós Tamás polgármester
Ünnepi beszédet mond:   
Dr. Korzenszky Richard Miklós, 
a Tihanyi Apátság perjele
Ünnepi köszöntőt mond: 
Lasztovicza Jenő 
országgyűlési képviselő
Ünnepi koccintás a 2011. évi 
Révfülöpi Borverseny aranyérmes, 
I. helyezett borával (Gelencsér 
Kálmán, olaszrizling, 2010.)

20.15 Fabula Rasa Zenekar fellépése
A Fabula Rasa lendületes 
muzsikájában természetes módon 
ötvöződnek a legkülönbözőbb 
népzenei hagyományok, forró 
flamenco-alapok, éteri kelta 
hangulatok, roma és balkáni 
pezsgés. „Tesséklássék” lemezük 
2010-ben Fonogram díjat nyert 
világzene kategóriában.

21.50 A Révfülöpi SE Labdarúgó 
Szakosztály csapatának köszöntése
A csapat a Megyei III. osztály 
3-szoros bajnoka

22.00 Fergeteges nyári este a StandUp 
Együttessel
A nagyon széles repertoár,
az igényes hangzás és a sokéves 
rutin együttesen garantálják azt, 
hogy egy buliban tényleg mindenki 
felálljon táncolni!

július 23. szombat
10.00-18.00 Onogur Hagyományőrző 

Egyesület egész napos programja a 
Vitorlás Kikötő előtti füves 
területen. Jurtás életkép teljes 
berendezéssel, közelharcászati és 
íjász bemutató, íjásztatás,
kézművesség, különböző játékok, 
vetélkedők.

18.00 V. Tóparti Művészeti Hetek
Fekete Emese festő- és grafikus-
művész kiállításának megnyitója 
a Tóparti Galériában.

19.00 Four Bones Harsonakvartett 
koncertje az Evangélikus 
Templomban
A nemzetközileg elismert együttes 
a klasszikusoktól a könnyedebb 

melódiákig ad ízelítőt repertoárjából.
19.00 "Bohócország címere" - a Palinta 

Társulat interaktív családi koncertje 
sok zenével, mozgással, bábozással, 
játékkal.

20.00 Mediawave Népzenei Műhely 
koncertje: Népzene 
Magyarpalatkáról
Az erdélyi falu fiatal prímása és 
magyarországi barátai zenélnek.

21.00 Ister Zenekar koncertje
Ír-skót népzene, a koncert után 
táncház a zenekarral.

július 24. vasárnap
17.00 Révfülöp régi képes levelező-

lapokon 
Reprezentatív album 
könyvbemutatója az Agenda Natura  
Könyvkiadó (Veszprém) 
gondozásában. (Attacca Deluxe 
Music Club emeleti dísztermében)

18.00 Kishajók vízre bocsájtása a Vitorlás 
Kikötőnél Biczók József 
irányításával, a Révfülöpi Általános 
Iskola tanulóinak részvételével.
A hajómodell építő szakkör 
létrejöttéről, történetéről Iván 
Katalin, az Általános Iskola 
igazgatóhelyettese mesél.

18.45 Emléklap átadása a Révfülöpi 
Általános Iskola országos 
versenyeken helyezést elért 
tanulóinak. (Fülöp-kert)

19.00 Holló Együttes műsora
„Vásárfia” – jelmezes, zenés 
interaktív gyermekműsor, nem csak 
gyermekeknek.

20.00 Kongó és Barátai népzenei koncertje
A koncerten erdélyi tájegységek 
zenéi hangzanak el.

21.00 Tükrös Zenekar koncertje
- A magyar népzene hitelesen -
„A mi Mezőségünk” című lemezük 
2010-ben Fonogram díjat nyert 
autentikus népzene kategóriában.

Egyéb programok:
július 16. (szombat) 19.00 óra: Müller Ilona
zongoraművész Liszt-estje a révfülöpi
Evangélikus templomban.
július 17. (vasárnap) 
11.00 óra: Templombúcsúi Szentmise a
Fülöpi-templomromnál. Prédikál: 
Dr. Korzenszky Richard Miklós, a Tihanyi
Apátság perjele
17.00 óra: Ünnepi vecsernye és agapé a
révfülöpi Római Katolikus Templomnál

Az időpontok - technikai okok miatt - 
változhatnak! 

XIX. Villa Filip Napok - 800 év jegyében
Révfülöp, július 22-24. Fülöp-kert
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Révfülöp, július 7-10. Fülöp-kert

július 7. csütörtök
18.00 Térzene a Tapolcai Ifjúsági 

Fúvószenekar előadásában
18.45 III. Révfülöpi vincellér Napok meg-

nyitója.
19.00 Pincészetek bemutatkozása

Borbély Családi Pincészet; Eke Bor;
KÁL-VIN Pincészet és Mákvirág 
Borház; Pálffy Szőlőbirtok és 
Pincészet; Sipos Borház és Vendég-
ház; Sólyom Családi Pincészet

19.30 Phemius Zenekar koncerje Impro-
vizatív zenéjükben egyaránt fellel-
hetőek a mainstream jazz, bebop, a 
latin, a modern jazz és a fusion elemei.

21.00 KNH Trió fellépése
Friss, lendületes, különleges hang-
zású zene, melyben a jazzben és 
bluesban gyökerező improvizáció 
találkozik a funk lüktetésével és a 
rock energiájával. 

július 8. péntek
18.00 Fonay Tibor emlékezete

Előadás és révfülöpi borrigmusok. 
(Dr. Tölgyesi József, Miklós Tamás)

19.00 Nyirettyű Népzenei Együttes műsora
Hangulatos magyar énekes-hangsze-
res népdalfeldolgozások az ország min-
den tájáról Erdélytől a  Felvidékig.

20.00 Takáts Eszter és zenekara
A zenekar a finom és a harsány, évő-
dő és merengő, harapós és simoga-
tó, dalos, eklektikus, sanzonos, alte-
ros”, ösztönös akusztikus könnyűze-
ne képviselője.

21.30 KNH Trió koncertje

július 9. szombat
18.00 Kovács Imre László festőművész 

kiállításának megnyitója a Tóparti 
Galériában.

19.00 Takáts Eszter trió fellépése „Pécs 
alkoholgőzős kohói érlelték rapszó-
dikussá zenémet, ahol az élc és a 
líra kéz a kézben jár, akárcsak a 
mindennapjaimban.” 

20.30 Blúz tér 10. koncert
A zenei összképet alapvetően a 
finomabb blues jellemzi, ám a 
repertoárban szerepelnek 
rock’n'roll, rockabilly, swing, funky, 
esetenként jazz-es elemekkel díszített 
dallamok is.

22.00 KNH Trió fellépése

július 10. vasárnap
19.00 Takáts Eszter trió koncertje

„Zenélési késztetésem ösztönös és 
életfontosságú. Életfelfogásom: csö-
mörből gyönyörbe.”

20.00 KNH Trió koncertje
21.00 BéTerv Rockzenekar koncertje

Az időpontok – technikai okok miatt – 
változhatnak.


