
össze embertársainkkal a szeretet, éljünk megértés-
ben, segítsünk, ahol tudunk, hisz mindnyájan Isten 
gyermekei vagyunk. A szeretet ne csak karácsonykor 
hasson át bennünket, legyen velünk mindenkor! 
Nehézségeinkben reménnyel próbáljunk küzdeni, 
lelki biztonságunk legyen a hit - mondta. Pál apostol 
örökérvényű igéje „Most azért megmarad a hit, 
remény, szeretet, e három; ezek között, pedig leg-
nagyobb a szeretet” (Kor. 13.13.) után gondolatait 
Aranyosi Ervin Önzetlen szeretet című versével zárta.

Köszönet Mindenkinek, aki munkájával, támogatásával, 
adományával segítette a Nyugdíjasok Karácsonya 
méltó ünneplését!

Ezt követően a megjelentek elsőként a révfülöpi 
Napközi Otthonos Óvoda óvodásainak ünnepi össze-
állítását tekinthették meg, majd ezt követte Általános 
Iskolánk tanulóinak műsora. A színes karácsonyi össze-
állítást az Őszirózsa Nyugdíjas Klub dalcsokra zárta, 
melyben gitárkísérettel Zömbik Iván is közreműködött. 

Az ünnepi műsort követő, csodálatos karácsonyi zenék 
hallgatása közben történő baráti beszélgetés alatt 
finom süteményeket, borokat kóstolhattak a részt-
vevők. Az est zárásaként ajándékcsomagot vehettek 
át nyugdíjasaink. 

Az Önkormányzat december 20-án közös ünneplésre 
hívta településünk nyugdíjasait az Általános Iskola 
aulájába. Az érkezőket Kondor Géza polgármester, 
Török Péter alpolgármester és Eitner József képviselő 
köszöntötte egy pohár pezsgővel. Az ünnepi műsor 
előtt elsőként Kondor Géza polgármester mondta el 
karácsonyi köszöntő gondolatait, majd az Őszirózsa 
Nyugdíjas Klub vezetősége nevében Rádóczy Kálmánné 
köszöntötte nyugdíjas társait, a megjelent vendégeket. 
Elismeréssel szólt a nyugdíjas Klub tagjainak aktivitá-
sáról, egész évi tevékenységükről, azokról, akik figyel-
mességgel, szeretettel törődnek egymással. Szere-
tettel emlékezett azokra a klubtársakra, nyugdíjasokra, 
akik egészségi állapotuk miatt nem lehetnek jelen, a 
Klub alapító elnökének, Domonkos Aladárnénak  is 
szeretettel kívánt mielőbbi gyógyulást! A Klubtagok 
tenni akarását példaadónak nevezte, reményét fejez-
te ki, hogy a közösségért történő együttgondolkodás 
a jövőben is folytatódik. 

Fotó  Művelődés

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub énekkara Zömbik Ivánnal

Az Általános Iskola tanulóinak műsora

Nyugdíjasaink az ünnepségen

P. Zs.
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Már advent kezdetekor minden 
sokkal ünnepélyesebbé vált. Mun-
kahelyeken, hivatalokban, ottho-
nainkban megjelentek az apró kis 
koszorúk, díszek, és szinte azon-
nal csodát tettek velünk.
Rájuk pillantva elszállt dühünk, 
bánatunk, haragunk, megértőbbé, 

szolidárisabbá váltunk társainkkal. A hétköznapi taposómalom, poli-
tizálás és egyéb „káros szenvedélyek” helyett gondolataink egészen 
más körül forogtak. Mivel lepjük meg rég nem látott hozzátartozóinkat, 
barátainkat, szeretteinket? Együtt lesz vajon a család? Kegyes lesz ve-
lünk az időjárás, és a gyönyörű fehér karácsonyhoz tartozó havazás 
ugye azért lehetővé teszi, hogy máshol élő gyermekeink eljuthassanak 
hozzánk? És megannyi gyakorlatias kérdés. Kinél mikor legyen a közös 
ünnepi ebéd?  Tavaly nálunk volt másnapján, ak kor az idén ugye lehet 
nálunk 25-én? ...
És a másik fő kérdés. Mit főzzünk szeretteinknek? Igen, ez biztosan 
jó lenne, de nem ez volt tavaly is? Esetleg a másik nagymama nem 
ugyanezt fogja készíteni az unokáknak? Férfi fejjel megmondom őszin-
tén, nem is értem, hogyan oldódnak meg ezek a „problémák” békésén, 
észrevétlenül, szinte „maguktól”. Aztán az ajándékozás. Egy dolgot 
biztosan jól belénk neveltek tanítóink: adni nagyobb öröm, mint kapni. 
És mekkora igazság! Vajon mi foglalkoztat már hetekkel előre jobban 
bennünket? Az, hogy  mi lesz a fa alatt a csomagunkban, vagy az, hogy 
mi hogyan tudnánk minél nagyobb örömet szerezni, titkos vágyat meg-
tudni és teljesíteni. Nem kis feladat, és a kereskedelem furfangos rek-
lámok segítségével próbál is belehajszolni bennünket mindenféle „fegy-
verkezési versenybe”. Hiszem, hogy a kis unokának ezerszer nagyobb 
öröm a nagypapával, nagymamával közösen meggyújtott csillagszóró 
élménye, mint a legdrágább játék, mely rövidesen a sarokban köt ki, 
a többi kacat között. És ennek a közös csillagszóró gyújtásnak jelen-
tőségét akkor értjük meg igazán, amikor együtt már soha többé nem 
gyújthatjuk meg... Ilyenkor önkéntelenül is gondolunk azokra, akik már 
csak távolról figyelhetik a gyertya fényét. De megfigyelték? Ez az érzés 

nem ugyanaz, mint amikor november 1-én gondo-
lunk rájuk. Az a gyász érzése, ez pedig a színtiszta 
erőt adó szereteté, és szinte érezzük, hogy velünk 
ünnepelnek. Ilyenkor év vége felé, karácsony és 
szilveszter környéken szokássá vált, hogy vezetőink, 
politikusaink úgy nevezett évértékelő beszédeket 
tartanak. Attól függően, hogy az éppen „hatalmon 
levők”, vagy az aktuális ellenzék tartja, inkább „év 
felértékelő”, vagy „év leértékelő” beszédnek nevez-
hetnénk. De az év vége egyben egy képzeletbeli 
határvonalat is jelent, ilyenkor számot kell adni 
mindenkinek azzal, hogy mit ért el a kitűzött céljai 
közül, legyen az a cél az országé, önkormányzaté, 
családé, vagy egyéné. Nézzük mit is ígértünk, és mit 
sikerült megvalósítanunk eddig a rendelkezésre 
álló alig 3  év alatt:
„A közös hivatallal kapcsolatos minél előnyösebb 
megállapodás megkötése, a helyi kirendeltségen 
lehető legtöbb, lehetőleg minden eddigi  ügy inté-
zését lehetővé téve, törekedve a meglévő  hivatali 
létszám megtartására.”
Sikerült a közös hivatalba úgy beilleszkednünk, hogy 
az összes munkahelyet megőrizhettük, és minden 
ügyet továbbra is helyben intézhet a lakosság. 
A közös hivatallal nagyon jó az együttműködés, a 
működési költségek csökkentek, és jogász végzett-
ségű jegyző asszonyunk, dr. Szabó Tímea személyében 

olyan jogi segítséget és a vele járó biztonságot is 
kapunk, mely már messze túlmutat a jegyzői felada-
tokon.
„Mindent elkövetve keresni kell a megoldást meg-
érdemelt önállóságunk visszaszerzése érdekében. 
Ennek eszköze lehet a várossá minősítés, esetleg 
törvénymódosítás mielőbbi kezdeményezése.”
A fentiekben leírt sikeres együttműködés ellenére 
kinyilvánítottuk, hogy amint törvényes lehetőség 
lesz rá, a hivatal önállóságát vissza kívánjuk szerezni. 
A jelenlegi helyzetet - kicsit eltúlozva -, de nevezhetjük 
Révfülöp Trianonjának. Ezért már márciusban elkezd-
tük Révfülöp várossá válásának kezdeményezését, 
elkészíttettük a tanulmányt az Magyar Urbanisztikai 
Társasággal, beadtuk és el is jutott Navracsics Tibor 
miniszter úrig. Mivel a beadási határidő január 31. 
volt, azt a választ kaptuk, hogy sajnos a határidőt 
nem hagyhatják figyelmen kívül, de egyben közölték 
is a teendőket a kezdeményezés újabb benyújtásához.
„Biztosítani kell intézményeinknek a biztonságot, 
hogy nyugodt körülmények között működhessenek.”
Iskolabuszt üzemeltetünk, hogy iskolánkat még 
vonzóbbá tegyük a környező településekről idejárók 
számára. A biztonságot garantálja, hogy a tavalyinál 
is lényegesen nagyobb pénztartalékkal kezdhetjük 
a következő esztendőt. 

Boldog Új évet Révfülöp!

Fotó  Művelődés

Kondor Géza polgármester
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„Az üresen álló önkormányzati ingatlanokat, üzlet-
helyiségeket haladéktalanul hasznosítani kell.”
Több alkalommal pályáztattunk, lejáró szerződéseket 
hosszabbítottunk.
„A kemping év végén lejáró szerződésével kapcso-
latban mielőbb meg kell vizsgálni a lehetőségeket, 
és meg kell hozni a megalapozott döntést.”
Tulajdonos társunk bérbe adta nekünk a 40 % tulaj-
donrészét, így a hasznosítással önállóan rendelkezünk. 
A pályáztatás kiírása a hasznosításra elkészült, a kem-
pingtől megszokott biztonságos bevétel továbbra is 
rendelkezésünkre fog állni.
„A település idősebb lakóinak továbbra is meg kell 
adnunk minden tőlünk telhető segítséget, kell, hogy 
érezzék, nincsenek egyedül.”
Az eddigi segítségen kívül sikerült újra megszervezni 
a helyben történő vérvételt. Köszönjük
dr. Németh Csaba doktor úrnak, és Munkatársainak! 
A Községháza épületében klub helyiség áll az Őszi-
rózsa Nyugdíjas Klub rendelkezésére.
„Fejlesztéseink, beruházásaink kivitelezőinek lehe-
tőség szerint a helyi szakemberek közül kell kikerül-
nie. Ösztönözni kell a Révfülöpön működő vállalko-
zókat helyi munkaerő foglalkoztatására.”
Az aszfaltozást kivéve, kizárólag helyi vállalkozókkal 
dolgoztattunk.
„Továbbra is támogatni kell a kultúrát, a művelődést, 
a turizmust és a sportot. Rendezvényeinket még 
sokszínűbbé kell tenni, a legszélesebb réteg igényeit 
is kielégítő programokkal bővítve.”

Az eddigi hagyományos rendezvényeinket egy közel 
egyhetes nagy sikerű augusztus 20-i rendezvény 
sorozattal bővítettük, vendégünk volt Boban és Marko 
Markovic zenekara is. Ismét vendégül láthattuk a 
Balatoni nyár stábját, akiktől hatalmas lehetőséget 
kaptunk programjaink, településünk propagálásához. 
Köszönet Nekik ezúton is!
„A fedett színpad, esetleg rendezvénysátor beszer-
zése elengedhetetlenül fontos rendezvényeink biz-
tonságos megtartásához”
Ezzel még tartozunk.
„Hatékonnyá kell tenni a helyi tájékoztatást. Legyen 
saját rádiónk, igazi újságunk.”
Újságunk, képújságunk, televíziós közvetítéseink saját 
munkatársakkal készülnek, jelentős megtakarítást 
eredményezve.  Elkészült a rádiónk stúdiója, megren-
deltük a hozzá tartozó technikát, előre láthatólag 
január hónapban, egyelőre a képújság alatt és inter-
neten megszólal Révfülöp rádiója.
„Teljes Wifi általi internet lefedettséget kell megva-
lósítani az egész településen, a strandokon már a 
szezon kezdetére.”
A strandokon megvalósult.
„A közbiztonság javítása érdekében minél több hely-
re térfigyelő kamerákat kell telepítenünk. Életre kell 
keltenünk a polgárőrséget.”
Egyelőre csak a két strandra sikerült kamerát telepí-
tenünk. Eredményes volt a polgárőrség újra toborzása. 
Nagyon lelkes, jó szándékú csapat verbuválódott. 
Találkozhattak velük a Balaton átúszáskor, vagy pl. 

Mindenszentekkor a temetőnél. Rövidesen minden 
okmánnyal rendelkeznek, addig is a rendőrséggel 
közösen vesznek részt szolgálatokon.
„Konkrét lépéseket kell tenni mind a horgászcsónak 
kikötő, mind a vitorlás kikötő megvalósítása érdekében.”
A vitorlás kikötő tervezésének érdemi előkészítése 
megtörtént, a környezeti hatástanulmányt, ami az 
alapja az egész folyamatnak, megrendeltük. 
„Strandjainkat tervszerűen évről évre tovább kell 
fejlesztenünk.”
Teljesen megújítottuk a Szigeti strandot, Wifi elérhe-
tőséget létesítettünk, így méltán kaptuk meg 
( )mindkét strandra  a Balatoni Szövetség Kék Hullám 
zászlaját. Mindkét strandra pályáztunk mozgáskorlá-
tozottak vízbejutását biztosító eszközre, ez remélhe-
tőleg a nyárra megvalósul. Mozgáskorlátozott vizes-
blokk készül a Császtai strandon.
„Korszerűsíteni kell sportlétesítményeinket.”
Az önkormányzat az éves támogatáson felül részt 
vállalt a sportegyesület által elnyert pályázat önere-
jének biztosításában. Ennek eredményeként működik 
a pályavilágítás, szabványnak megfelelő kispadok 
készültek, és remélhetőleg megújul az öltöző is.
„Az önkormányzat számára hátrányos szerződéseket 
- törvényes úton - módosítani kell, garantálva az esély -
egyenlőséget.”

Ezeket a módosításokat április hónapban elvégeztük, 
az ezekkel járó bevétel növekedés mutatkozik a pénz-
ügyi beszámolókban.     
„Az elindított közvilágítás fejlesztési programot fel 
kell gyorsítani.”
Új utcákban gyulladtak ki a fények a közvilágítás fej-
lesztési program első ütemének megvalósításával. 
Készül a terv a Rózsakert, a Császtai strand, kikötő 
közti sétány, kerékpárút közvilágítására. 
„Fejlesztéseknél a már elkészült, kifizetett tervek 
alkalmazhatóságát meg kell vizsgálni.”
Mind a járda építésnél, mind a Halász utcai elképze-
lésnél az előző tervekre alapoztunk.
„A közmunka program adta lehetőséget maximálisan 
ki kell használni, tudatosítva, hogy a követelmény a  
közmunkással szemben sem kisebb, mint az éves 
foglalkoztatású  munkatársaknál.”
Maximálisan kihasználtuk a közmunka program adta 
lehetőségeket, a településgazdálkodási csoport állan -
dó létszámát is révfülöpi fiatallal pótoltuk.
A programban nem szerepelt, de megvalósult:
új játszóteret létesítettünk a lakótelepen, az óvoda 
udvarát – a növekvő gyermek létszámhoz méltóan -  
megnöveltük, parkolóját térkővel burkoltuk és a szü-
lőknek, támogató vállalkozóknak köszönhetően par-
kosíthattuk. 

Boldog Új évet Révfülöp!
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Újjáépítettük a kilátóhoz vezető utat, lecseréltük 
a Káli úti buszmegálló tetejét, vadaknak ellenálló 
kerítéssel vettük körbe a temetőt. A Káli úti járda 
és csapadékvíz elvezetési rendszer Iskola utca és 
Táncsics utca közti szakaszát engedélyeztettük,
alsó szakaszára már meg van a nyertes helyi kivite -
lező, és az egész munka március hónapban  elkészül. 

Megbízást adtunk a Káli út további, temetőig terjedő 
szakaszának tervezésére, melyet remélhetőleg a 
következő őszig engedélyeztetni tudunk, és komoly 
esély van arra, hogy a következő évi éjféli misére 
már az új járdánkon mehetünk. Négy új gyalogát-
kelőt terveztettünk a 71. sz. út forgalmas pontjaira, 
a következő szezonra biztosan elkészülnek a járdák 
akadálymentesítésével együtt. 

John Fitzgerald Kennedy elnök klasszikussá vált szavai jutnak eszembe: „Ne azt kérdezd, hogy mit tett érted 
az ország, hanem azt, hogy te mit tettél az országért.”
Szerencsések vagyunk, hogy egyre többen gondolkodnak így Révfülöpön, és nézik azt önzetlenül, hogy mit 
tehetnek Révfülöpért.
Köszönet a Révfülöp hírnevét öregbítő civil szervezeteknek, a parkjainkba virágot, fát felajánló vállalkozónak, 
kiskert tulajdonosoknak, kapcsolati tőkét hozó nyaraló tulajdonosoknak, ünnepeinket műsoraikkal szebbé 
tevő óvodásoknak, kisiskolásoknak és nyugdíjasoknak, eltörött hóekét éjszaka meghegesztő, leszakadt 
villanydrótot, törött csövet azonnal  megjavító vállalkozóknak, a záróra után kinyitó boltosnak, a rendelési 
időn túl segítő orvosnak, a csodaszép karácsonyi fenyőfák  felajánlóinak, megdermedt ujjakkal díszítő, finom 
ételt főző önzetlen segítőknek, tudásukat a köz javára kamatoztató könyvelőknek, pénzügyi és jogi szakértők-
nek, mérnöknek és még hosszasan sorolhatnám…
Mert ilyenek vagyunk MI, RÉVFÜLÖPIEK! 
Amit elértünk, azt együtt értük el.
Amit pedig még el szeretnénk érni, tegyünk érte közösen, továbbra is szeretetben, békességben.
Sikerekben gazdag, boldog Új esztendőt kívánok Mindnyájuknak!

Boldog Új évet Révfülöp!

Kedves Révfülöpiek!

Kondor Géza polgármester

Felhívás hóeltakarításra, síkosság mentesítésre
Az Önkormányzat kéri a magánházak tulajdonosait, 
bérlőit, használóit, intézményvezetőket, üzlettulajdo-
nosokat, hogy az ingatlanjaikhoz tartozó járdákat 
szükség esetén tisztítsák meg a hótól, és síkosságmen-
tesítsék a gyalogos balesetek elkerülése érdekében. 
(A saját ingatlanjaik előtti járdaszakasz – járda hiányában 
legalább egy méter széles területsáv – legyen tiszta, 
hó- és jégmentes.) A segítő együttműködéssel megelőz-
hetők a jegesedett felületeken való elcsúszásokból 
adódó gyakran súlyos balesetek. A hó- és síkosság men-
tesítés elmulasztásából eredő balesetekért a takarítást 
elmulasztó felelős.    
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 15/2010. (VI. 23.) 
önkormányzati rendelete A helyi környezet védelemről.
(4) Az ingatlanok tulajdonosai (bérlői, használói) köte-
lesek gondoskodni:
 a) az ingatlanuk mentén lévő járdaszakaszok, valamint az ingatlan telekhatára és a járda
közötti közterület tisztántartásáról, (ezen kötelezettségek a bekerített vagy be nem kerített üres, hasz-
nálaton kívül álló ingatlanokra is kiterjed),
 b) az ingatlan melletti nyílt csapadékvíz-elvezető árokból (a gyűjtőárok kivételével) – a víz természetes 
folyását akadályozó – hulladék, szemét, hordalék, iszap eltávolításáról, az árok karbantartásáról,
 c) télen a síkossá vált járdaszakasz, ennek hiányában ingatlana előtti területi szakasz hótól, jégtől való 
megtisztításáról, csúszásgátló anyaggal történő felszórásáról,
 d) az ingatlant közvetlenül határoló közterületen telepített növényzet gondozásáról, az ingatlana előtti 
területen lévő és közterületre kinyúló, kihajló fák, bokrok és más növények, valamint az élő sövény met-
széséről, nyírásáról, gallyazásáról.
A 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről kimondja:
„Belterületi közterületen - a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével - a síkosság-
mentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő 
fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti.”
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Haltelepítés a Balatonon
A fő horgászhal, a ponty telepítése mellett előne-
velt csukából 25. 000 db, egy- és kétnyaras csuká-
ból 2.975 db, egy nyaras süllőből 8.702 db, két 
nyaras compóból 4 000 db, két nyaras harcsából 
700 db, három nyaras sügérből 1.200 db került a 
Balatonba. A compó, csuka és sügér telepítések 
az északi part nádasai előtt, a süllő telepítések 
többségében nyílt vízről, kisebb részben partról 
történtek. A haltelepítéseket a korábbi éveknél 
nagyobb érdeklődéssel kísérték a horgászok, 
általában többen várták a halat az előre jelzett 
telepítési pontokon. Révfülöpön Szegi János, a 
HE. vezetője és Szántó János  jegyzőkönyvezte a 
mólónál telepített több mint 20 mázsa pontyot.
A horgászjegyek ára 2014-ben valószínűleg nem 
változik. 

Horgászjegyekről információt a 87/463-028, és 
a 30/94-60-531-es telefonszámokon kaphatnak.

Szegi János RHE 

Halfogásban gazdag új esztendőt kívánunk.

Révfülöpi Horgász Egyesület

Az őszi haltelepítés során összesen 321.177 kg   két és 
három nyaras pontyot telepítettek az előre közzétett   
21 helyszínen. Egyes helyszínek nem egyenlő mennyisé-
geket kaptak, a Balaton három medencéjébe arányosan 
osztották szét a halakat. A középső medence telepítési 
pontjainál (Balatonföldvár, Balatonszemes, Balatonlelle, 
Balatonakali, Pálköve, Révfülöp móló) összesen 
98. 490 kg pontyot tettek a Balatonba.

Mindannyian szeretjük a zöld környezetet, igényünk 
van rendezett, növényekkel teli udvarra, ápolt, fákkal 
borított közterületekre, ami a nem kevés munka 
mellett számunkra felesleges melléktermék forrása. 
Ennek jelei a tavaszi napsütésben csak úgy, mint az 
őszi párás délutánokon megfigyelhetők a település 
levegőjében terjengő sűrű fehér füst formájában. 
Kezelhetjük ennél okosabban is a munkánk terhes 
gyümölcsét, hiszen a természetünk védelme min-
denki számára fontos kell, hogy legyen a minden-
napi tennivalók mellett. A probléma megoldása 
rendelkezésre áll, sőt már több éve Révfülöp tele-
pülés számára is elérhető.
A zánkai telephelyű Naturerdő Kft. környezetbarát 
eszközei és tevékenysége folytán, vállára vette a 
térség településein keletkező zöldterület karbantartásból származó anyagok kezelését. Szándékosan nem 
beszélünk hulladékról, hiszen átgondolt technológiával ezek másodlagos nyersanyagként szolgálhatnak 
minket.  A hosszú ideje tartó együttműködés az önkormányzat és a Naturerdő Kft. közöttt egy jól működő 
hasznosítási sémát eredményezett. A szelektíven gyűjtött fás szárú anyagokat ugyanis aprítást követően 
erőművi tüzelőanyagként a Kft. elszállítja úgy, hogy az önkormányzat számára ez semmilyen terhet nem 
jelent, sőt az égetés költségét és hatását sem kell a település lakosainak elszenvedni.
Mi a helyzet az egyéb, hullott levél, vágott fű sorsával?
Erre is született megoldás, amit egy szomszédos település önkormányzata már az elmúlt évben igénybe 
vett, és már Révfülöp esetében is kidolgozás alatt van ez a fajta hasznosítás.
A technológia röviden abból áll, hogy az anyagot ledarálva, deponálva komposztáljuk. Ezzel a módszerrel 
a komposztálás bármilyen segédanyag, vegyszer nélkül történik, a végeredmény akár egy éven belül értékes 
termék formájában a település rendelkezésére áll.
Nem kell tehát mást tenni, mint felelősséggel a környezetünkért, átgondoltan gyűjteni ezt a számunkra 
hulladékot, így energiát, időt, pénzt spórolunk magunknak, és persze a minket követő generációnak.

Szentgróti Balázs

„Füstbe ment” probléma
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Haltelepítés a mólónál

Aprítás a Semsey – majorban



Igen, így, csupa nagy betűvel. 
A Jani doktor úr igazi orvosdoktor 
volt. Belgyógyász, kardiológus, 
körzeti orvos, de leginkább az 
utóbbi. 29 évet töltött három 
falujában. Ment esőben, fagyban, 
hóban, sárban, zimankóban és 
kánikulában. Ment biciklivel, mo-
torkerékpárral, leírhatatlan színű 
Trabantjával, fáradhatatlanul és 
lelkesen. 

Óvott, megelőzött, mentett és 
gyógyított. Fáradtnak nem látták, 
lelkesnek inkább. Néha, ha diag-
nosztikus problémája akadt fütyö-
részett és megjött a szent ihlet. 
Rájött, megoldotta. Könnyű hely-
zetet teremtett nekem. Szót emelt, 
hogy utódja lehessek és egészsé-
ges populációt hagyott rám. 
Tudtam, hogy nagy beteg, hogy 

nem épül fel. Készültem hozzá, de 
nem értem el betegágyához, mert 
nem akartam emberi roncsként 
látni. Nekem a szálfa tartású, szel-
lemes kolléga, a remek előd ma-
radjon meg. Ezt akartam. És ilyen 
embertől búcsúzom. Józsi Bácsi! 
A Jóisten adjon neked örök békes-
séget a birodalmában, mert tud-
juk, hogy ott vagy.

Dr. Németh Csaba

Elment a DOKTOR! 

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége IX. országos kongresszusát 2013. november 9-én tartotta Buda-
pesten az Országház Felsőházi termében. Hazánk egyik legnagyobb civil szervezetének legalább hatezer 
tagja van. A KÉSZ csoportjainak képviselői vettek részt a kongresszuson létszámarányosan, taglétszámnak 
megfelelően. A KÉSZ Révfülöpi Csoportját a kongresszuson dr. Németh Csaba elnök, dr. Marosy György, 
dr. Szepesi Barnabásné, Csekéné Szander Judit KÉSZ küldöttek és Rádóczy Kálmánné képviselte.
Az Országgyűlés elnöke, Kövér László megnyitóbeszédében a hit erejét hangsúlyozta, utalt a „hit évére, 
a 2013. évre”.  A kereszténység erejét, küldetését, az élet teljességének alapját kell értékelnünk, az Istent 
szerető emberek jóra törekvésével kiegészítve.
Az értékek megőrzése napjainkban csak a templom – közösség – megmaradás elve alapján képzelhető el. 
Az összetartozás hitben, ökumenikus alapon, a fiatalok önkéntesként végzett szolgálata a nemzeti együtt-
működést jelenti. Az elnök köszöni a KÉSZ országos szervezetének támogatását a fentiekben, és számít 
továbbra is a hittel, szeretetben végzett tevékenységre. 
Csorba Gábor a KÉSZ társelnöke „A világnak Krisztus kell!” – jelszóval a hit erejére hívta fel a figyelmet. 
Ternyák Csaba az Egri Főegyházmegye érseke Szent István örökségéről szólt, mint hiteles, ma is érvényes 
tanításról, kiemelve a hit és erkölcs jelentőségét a keresztény családban. Csak így lehet harcolni a ma 
megjelenő sok hamis kultusz ellen. „Ne a magunk módján legyünk keresztények!” 
Osztie Zoltán a KÉSZ országos elnöke:
„Boldog vagy, mert hittél…” – mit mond ma is az Úr az embernek. Az isteni törvény és az ember közti 
harmóniát hangsúlyozta, hinnünk kell az isteni akarat beteljesedésében! A hit bizalom, de csak a Jézus 
Krisztusban való hit! A magyar csak addig élhet, amíg a szíve és a nyelve magyar marad. Németh László 
a Nagybecskereki Egyház püspöke az anyanyelven történő hittanítás jelentőségére hívta fel a figyelmet, 
ez jelenti az identitásuk megőrzését.
Dr. Fabiny Tamás az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke az ökumenikus szolgálat jelentőségéről 
szólt, utalt Luther Márton örökségére, Boldog János Pál által kijelentett „közös Atyánk örökségére” 
Krisztus tanításáról. Az egymás iránti megbékélést, a tanúságtételt szélesebb körben célozza a 2017-re 
tervezett történelmi egyházak közti megállapodás.
Balog Zoltán az Emberi Erőforrások minisztere elemezte a hitnek a társadalom életében betöltött jelentős 
szerepét, rámutatott, hogy a Biblia a 21. században is érvényes tanítást ad, Isten ma így is szól az emberhez, 
szembesülnünk kell tetteinkkel.
Az erkölcstanoktatás kötelezővé tétele nagyon időszerű és fontos. A KÉSZ szervezete a hittanoktatás 
területén is sokat tehet. Papp László marosvásárhelyi lelki vezető, Majnek Antal munkácsi püspök szólt a 
hívő ember felelősségéről, áldozathozataláról, a magyar nemzetnek adott ígéretükről idegen területen is. 
A családokkal, fiatalokkal többet és állandóan foglalkozni kell hitük és identitásuk megtartása érdekében. 
Kató Béla az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke a cselekvő hitet emelte ki ismertetőjében, ők 
magyarságukat csak így tudják megtartani.
A hit évének egyik méltó keresztény rendezvényeként értékelhetjük a KÉSZ IX. kongresszusát. A hit által 
megnyílt egy közös világ minden keresztény ember számára, amelyben érezzük Isten jelenétét.
Tennivalónk továbbra is az evangélium hirdetése mellett közös munkálkodás az ökumené jegyében, bízva 
az isteni kegyelemben.

Rádóczy Kálmánné

A KÉSZ Révfülöpi Csoportja Boldog Új Esztendőt kíván a Révfülöpi Képek minden olvasójának!

A hit nemzetmegtartó ereje
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„Balatoni Régió Közbiztonságáért” díj 2013.
A Balatoni Régió közbiztonsága 
színvonalának fejlesztése érde-
kében számos szervezet munkál-
kodik. E szervezetekben dolgozó 
hivatásos alkalmazottak vagy 
önkéntesek időről-időre olyan 
helyzetekbe kerülnek, amely ön-
feláldozást, különös erőfeszítést 
igényel, illetve amelynek során 
tanúsított helytállásuk példaér-
tékű lehet mások számára is. 
Annak érdekében, hogy e szemé-
lyek megfelelő erkölcsi, anyagi 
elismerésben részesülhessenek, 
2003. szeptemberében a Somogy-, 
Veszprém- és Zala Megyék köz-
gyűlési elnökei által életre hívott
Közbiztonsági Tanácsadó Testület  
létrehozta „A Balatoni Régió Köz-
biztonságáért” díjat, amelyet je-
lenleg a BFT gondoz. 
2013. december 13-án a siófoki 
Városházán megrendezett díját-
adó ünnepségen Bódis István r. 
zászlós, a Badacsonytomaji Ren-

Közbiztonsági Testületének elis-
merését, hogy a 2013. évi idegen-
forgalmi szezonban több bűncse-
lekmény felderítésében közremű-
ködött és példaértékű munkájával 
hozzájárult a Balaton-part közbiz-
tonságának javításához.

dőrőrs körzeti megbízottja ünne-
pélyes keretek között vehette át 
a Balaton Fejlesztési Tanács Köz-
biztonsági Testület díjbizottsága 
által adott díjat.
Bódis István r. zászlóst Anda György 
r. ezredes, a Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányág rendészeti 
főkapitány-helyettese felterjesz-
tésére, dr. Töreki Sándor r. dandár-
tábornok, főkapitány támogatá-
sával és Kondor Géza, Révfülöp 
polgármestere ajánlására a Bala-
ton Fejlesztési Tanács Közbizton-
sági Testület díjbizottsága részesí-
tette az idei évben már tizenegye-
dik alkalommal átadásra kerülő 
díjban, két másik jutalmazott mellett. 
A díjakat dr. Bóka István, a Balaton 
Fejlesztési Tanács elnöke és Jamrik 
Péter, a Balaton Fejlesztési Tanács 
Közbiztonsági Testület elnöke 
adták át.
Bódis István r. zászlós azzal érde-
melte ki a Balaton Fejlesztési Tanács 
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Rendhagyó adventi zenés estre várták a közönséget 
december 14-én az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási 
Központba, hogy a zene és a szavak segítségével 
együtt átélhessünk valamit ennek az időszaknak a 
lényegéből. 
Advent a várakozás és a készülődés ideje. A várako-
zásé, ahogyan hétről hétre gyújtjuk a gyertyákat, 
várjuk a belső fényt, a több világosságot, amire oly 
nagy szükségünk van. A várakozás hozzá tartozik 
emberségünkhöz. Addig vagyunk és addig maradunk 
emberek, amíg tudunk várakozni. Amikor elfelejtünk 
várni és már nem várunk semmit az élettől, akkor 
nagyon nagy baj van, hiszen az élethez hozzátartozik 
a várakozás. Egy ókori bölcs beszél arról, hogy tanulj 
meg vágyakozni az után, ami a tiéd. Bár sokszor sze-
gényesnek érezzük ezt a világot, sok kincs van elrejtve 
benne. Bárcsak megtanulnánk vágyakozni az után, s 
várakozni arra, ami a miénk, vagy a miénk lehetne. 
Advent a készülődés ideje. Készülődünk az ünnepre. 
De tudjuk nagyon jól - évről évre magunkon is tapasz-
taljuk -, hogy futunk, szaladunk a készülődésben. 
Vigyázzunk, el ne vesszen az ünnep, mire odaérkezünk! 
Ezért szükségünk van arra, hogy adventben néha meg-
álljunk és a nagy sürgés – forgásban egy kicsit csend-
ben tudjunk lenni. Így talán jobban halljuk egymást is, 
jobban tudunk figyelni az igazi értékekre és az igazi 
kincsekre. Ez a rendhagyó adventi délután arra szol-
gál, hogy egy kicsit az ének, a zongora, és a gitár han-
gja mellett tudjunk a belülről megmutatkozó fényekre, 

Adventi zenés est

illatokra, hangulatokra, advent igazi mélységeire fi-
gyelni - mondta bevezetőjében dr. Hafenscher Károly 
lelkész, az Oktatási Központ vezetője. A program 
Tóth Diána (ének) és Zömbik Lilla (zongora) karácsonyi 
összeállításával folytatódott. Ezt rövid adventi medi-
táció követte.  Advent várakozás, vágyakozás, remény-
ség. Legyünk igényes emberek, akik nem érjük be a 
csúnyával, a szürkével, vágyakozzunk a szépre, marad-
jon meg élő vágyként a szívünkben a vágy az egészre, 
a teljesre. Vágyjunk arra, hogy meglássuk és komolyan 
vegyük, hogy mi a jó irány és vágyjunk az emberhez 
méltóra. Mert nem érhetjük be kevesebbel, mint hogy 
az élet apró dolgaiban, a hétköznapokban, a munká-
ban, a gondoskodásban, a tudásban, az ismeretben, 
a szórakozásban ne bóvlit kapjunk, hanem valamit, 
ami emberhez méltó - hangzott el dr. Hafenscher Károly 
gondolatai között.  Az estet Farkas Zoltán gitármű-
vész összeállítása zárta, méltón ünnepelve adventet.  

Fotó  Művelődés
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Bódis István r. zászlósnak gratulál 
Kondor Géza polgármester

Tóth Diána és Zömbik Lilla
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Fotó  Művelődés

Nyugdíjasok Karácsonya

A révfülöpi Napközi Otthonos Óvoda óvodásainak ünnepi összeállítása

Általános Iskolánk tanulóinak ünnepi műsora

Sokan elfogadták a meghívást a közös ünneplésre



99

XXIV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM  
2014. JANUÁR

Mindenki Karácsonya

Köszönet a rendezvény megvalósításában önzetlenül segítőknek és 
Mindenkinek, aki együtt töltötte velünk a Mindenki Karácsonyát!

Karácsonyi játszóház a Tóparti Galériában Munkában a forralt bor és a tea készítői

Csizmazia Sándor plébánosi köszöntőjét dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkész karácsonyi köszöntője követte

Handó Bálint Boros Szandra Czakó Luca

Fotó  Művelődés
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A megalakulásának 20. évfordulóját élő Révfülöpi 
Honismereti Egyesület a Székesfehérvárott rende-
zett XLI. Országos Honismereti Akadémia kitüntetett-
jei között szerepelt. A kiemelkedő honismereti mun-
káért adományozott emléklapot Miklós Tamás elnök 
Veszprémben a Megyei Honismereti Egyesület ünnepi 
közgyűlésén vette át 2013. december 4-én.

Az oklevél ünnepélyes átadásánál dr. Somfai Balázs 
főlevéltáros, alelnök ismertette a kitüntetés indok-
lását, az egyesület tevékenységének méltatását, 
Bándi László elnök pedig az emléklapot adta át. 
A felolvasott laudáció lényegre törően összefoglalja 
„20 éves” egyesületünk tevékenységét, eredményeit, 
s azt jubileumi megemlékezés helyett adjuk közre. 

A Révfülöpi Honismereti Egyesület

A Révfülöpi Honismereti Egyesület a helyi hagyo-
mányok összegyűjtése, feldolgozása és közreadása 
céljából alakult meg 20 évvel ezelőtt, 1993 májusában. 
Hátterét a Benke László iskolaigazgató által 1950-es évek 
végén létrehozott, később országosan ismertté vált 
Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény adta. 

Az egyesület fő célkitűzései között fogalmazta meg 
a Révfülöp és környéke tájföldrajzi, kultúrtörténeti 
értékeinek és épített örökségének feltárását, az 
információk közzétételét, az ezekkel foglalkozó 
írások, tanulmányok közreadását, programok, elő-
adások szervezését. 
A Révfülöpi Honismereti Egyesület civil egyesület, 
amely az önkéntes munka mellett tagjainak (jelenleg 
51 fő) befizetéseiből, 1%-os adófelajánlásokból, ado-
mányokból és pályázati támogatásokból biztosítja 
tevékenységének anyagi hátterét.

Az egyesület fennállása során több, mint 30 előadást 
szervezett a település és környéke lakói számára. 
Előadóik között üdvözölhették többek között Bona 
Gábor had-, Ács Anna irodalom-, Tölgyesi József neve-
léstörténészt, Solymosi László és Hangodi László 
történészeket, H. Szabó Lajos helytörténészt és 
másokat. Ezen kívül az egyesület elnöke a környék-
beli településeken (Balatonszepezd, Kővágóörs, 
Szentbékkálla, Zánka, Veszprém) többször tartott 
előadásokat helyi és Balaton történeti témákban. 

Mintegy 10 időszaki kiállítást szervezett és rendezett 
az egyesület helyi vonatkozású témakörökben, ki-
használva a Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény adta 
lehetőségeket. 

Ilyen volt például a „Helyünk a világban.” Válogatás 
Keresztury Dezsőre dedikált könyveiből kamara-
kiállítás, vagy „1956 emlékezete Révfülöpön”.

A helyi épített örökség felmérésére, az információk 
összegyűjtésére 2003-tól Révfülöpi Honismereti séta 
rendezvényt szerveztek, amelynek során épületeket 
és építményeket fényképeztek, gyűjtötték az infor-
mációkat, történeteket. Nyaranta nyilvános Honis-
mereti Kiadványbörzét szerveztek a révfülöpi Halász 
utcában, illetve a helyi múzeumban. 

Az egyesület egyik fő célkitűzése volt, hogy az össze-
gyűjtött információkat, a helytörténeti, néprajzi 
forrásokat és tanulmányokat széles körben hozzáfér-
hetővé tegyék. 

Ezért 1994-től elindították a Révfülöpi Honismereti 
Füzetek kiadványsorozatot, amelynek eddig 8 kötete 
jelent meg. Köztük Benke László, Süle Sándor és 
Miklós Tamás írásai. Az egyesület támogatásával 
jelent meg egy másik könyvsorozat, a Révfülöpi 
Kiskönyvtár 4 kötete is, köztük Nagy Lajos paraszt-
költő írásainak kötetei. Egyesületi támogatással 
jelent meg Révfülöp honismereti olvasókönyve, 
valamint a régi képeket és szövegrészleteket közre-
adó „Révfülöp Anno” kiadvány és 2011-ben a tele-
pülés régi képeslapjainak albuma.

1997-től kiadták a Villa Filip című honismereti köz-
lönyt. Ebben a Balatonhoz, a Balaton középvidéke, 
valamint a Káli-medence településeihez és legfő-
képpen Révfülöphöz kapcsolódó írások, forrásköz-
lések jelentek meg gazdag illusztrációval és értékes 
képanyaggal. E mellett itt kaptak helyet az egyesület 
működésével kapcsolatos beszámolók, közhasznú-
sági jelentések, mérlegek is. A Villa Filip c. honisme-
reti közlönyből 3 próbaszám, illetve 22 lapszám 
jelent meg kb. 1.000 oldalnyi honismereti informá-
ciót közölve, alkalmanként 200-300 példányban. 
A kiadványok szerzői, szerkesztői anyagi ellenszol-
gáltatás nélkül, lelkesedésből végezték és végzik 
munkájukat. 

A Honismereti Egyesület 
kitüntetése
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A Honismereti Egyesület kitüntetése

A Révfülöpi Honismereti Egyesület aktív tevékenységét az Országos 
Honismereti Akadémia 1999-ben Dicsérő Oklevéllel ismerte el, 2003 
októberében pedig a Magyar Rádió Kossuth adóján „Az én falum, az 
én városom: Révfülöp” című 40 perces műsorban mesélhettek telepü-
lésük egykori életéről, eleveníthették fel hagyományait. Tagjai közül 
többeket (Hajdu Margitot, Müller Mártont és Miklós Tamást) korábban 
Honismereti Emléklappal tüntették ki aktív és önzetlen honismereti 
tevékenységükért.
Úgy vélik, hogy napjaink értékrend változása, hagyományaink gyöke-
reihez, az alapértékekhez való visszatérés „traumája” mellett a hétköz-
napok átpolitizáltsága, fiataljaink mobilizáltsága okozta feszültség 
tengerében pozitív példákat, erős kapaszkodókat, kézzelfogható és 
követhető mintákat kell felmutatni helyi szinten. Nem az országos 
média, hanem a személyes, emberi kapcsolatok és kommunikáció lo-
kális szintjén. Erre az értékmentésre, értékőrzésre és annak tovább-
adására vállalkoztak megalakulásokkor, 20 évvel ezelőtt, s végezték 
azóta tevékenységüket önzetlenül – „…csak pontosan, szépen, ahogy 
a csillag megy az égen…” – a maguk és településük lakóinak örömére, 
épülésére.” Miklós Tamás

Márai Sándor – Az élet értékéről
„Az életnek értéket csak a szol-
gálat adhat, amellyel az emberek 
ügye felé fordulunk. 

Egy kissé szigorúan és általánosan 
hangzik, de ez az egyetlen igazság, 
melyet minden következménnyel 
megismertem.Senki nem ülhet a 
virágos réten, mint Ferdinánd, a 
bika, és nem szagolhatja büntet-
lenül a szép virágokat. Ember 
vagy, tehát embermódra és az 
emberek között kell élned. Ember-
módra élsz, ha igazságosan élsz. 
Ha minden cselekedeted és sza-
vad alján a szándék van: nem ár-
tani az embereknek. Ha megkísér-
led feltűnés és hiú szerep nélkül 
segíteni az embereket. Néha csak 
azzal, hogy nem hallgatod el az 
egyszerű igazságokat.   

Néha csak azzal, hogy nem mon-
dod tovább, amit mások hazudnak. 
Néha csak azzal, hogy nem mon-
dasz igent, amikor mindenki kiabál: 
Igen, Igen!   
Egy életen át, következetesen, 
nem beleegyezni abba, ami az 
emberek hazugsága, nagyobb 
hősiesség, mint alkalmilag, han-
gosan és mell-veregetve tiltakozni 
ellene. A halálos ágyon csak akkor 
pihensz nyugodtan, ha minden 
nap, minden öntudatoddal az igaz-
ságot szolgáltad. Néha nagyon 
egyszerű és kicsinyes az igazság. 
De te ne válogass. Ennyi az élet 
értéke.”

Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Önkormány-
zat közgyűlésének elnöke december 18-án 
látogatást tett településünkön. 
Jókívánságai kifejezése mellett elmondta mennyi-
re fontos, hogy optimistán tekintsünk a 
2014-es évre. 
Merjünk álmodni, bátornak és ambiciózusnak 
lenni a következő esztendőben is, hiszen közösen, 
kemény munkával sikerül túljutni a nehézségeken 
és megoldásokat találni a problémákra.

Boldog Új esztendőt 
minden révfülöpi polgárnak!
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Szakmai elismerés
A Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai 
Szervezet (elnöke Baranyai Zoltánné, a SZÍN-VONAL 
Művészeti Iskola igazgatója) 2013. október 24-én 
„Nézőpontváltás a művészetoktatásban” címmel 
szakmai konferenciát tartott Budapesten. A külön-
böző művészeti ágak képviselői bemutatták azon 
művészeti, nevelési kutatásokat, módszertani anya-
gokat, melyeket az oktatásirányítás, illetve a művé-
szetoktatásban dolgozó pedagógusok számára 
készítettek a szakemberek.  Az állandóan változó 
társadalmunkban szükség van megújulásra, néző-
pontváltásra, hiszen az érdeklődést fenn kell tartani.
Az iskolánkban is működő, kiválóra minősített 
SZÍN-VONAL Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Regionális Akkreditált Kiváló Tehetségpont pedagó-
gusai is eredményesen részt vállaltak a szakmai 
fejlesztés megvalósításában, a köznevelés új rend-
szerében.

A tehetséggondozásra épülő, kreativitásfejlesztő, 
közben a személyiséget pozitívan formáló, én 
erősítő és önbizalom növelő művészetoktatás 
eredményének köszönhetően a SZÍN-VONAL Mű-
vészeti Iskola minden tanára kitüntető elismerésben 
részesült. A magyar művészetoktatás szakmai fej-
lesztésében vállalt munkájáért Szabó Zsuzsanna 
kolléganőnk is elismerő oklevélben részesült 
dr. Hoffmann Rózsa, az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának köznevelésért felelős államtitkárától. 
Kitartó és értékes munkájának köszönhetően a 
Révfülöpi Általános Iskola diákjainak munkái is 
bekerülhettek a „Nézőpontváltás” címet viselő 
szakmai anyag tudástárába. Szakmai munkájával 
hozzájárult a módszertani megújuláshoz és előse-
gítette a tudásmegosztás megvalósulását, melyhez 
az egész tantestület szívből gratulál!

Török Péterné

November 26-án a Balatonfüreden megrendezett LOGIKA Versenyen két kategóriában mérhették össze 
tudásukat a gyerekek. Mindkét korcsoportban 18 Általános Iskola állította fel csapatait, melyek között 
nagyvárosi iskolák is szerepeltek. Több iskola indult Kecskemétről, Szolnokról, mégsem kellett a mi diák-
jainknak szerénykedni. 13 iskolát magunk mögé utasítva, közöttük mindhárom Szolnoki és hat Kecskeméti 
Iskolát is, mindkét csapatunk az 5. helyen végzett. Az 5. és 6. osztályosok kategóriájában Epres Tamás, 
Németh Bence, Tompos András és Veress Noé, a 7. és 8. osztályosok közül Benkő Alexandra, Horváth 
Fanni, Janzsó Patrik és Veress Luca mutatták meg tudásukat, aminek nagyon örülünk, és megköszönjük 
felkészítő tanáruknak, Székelyné Burgyán Rita tanárnőnek az áldozatos és kitartó munkáját!

Török Péterné

LOGIKA Verseny Balatonfüreden

A Veszprémi Simonyi Zsigmond Általános Iskola a 
hagyományos Simonyi – napok keretében, novem-
ber 19-én rendezte meg helyesírási versenyét. 
Iskolánkat Tompos András 6. osztályos tanuló kép-
viselte, aki nemcsak saját kategóriájában, de összes-
ségében is óriási fölénnyel érdemelte ki a helyesírási 
verseny első helyezését! Büszkék vagyunk az 
Andrisunkra, nagyon gratulálunk!

Felkészítő tanár: Miklósné Szabó Erzsébet
Török Péterné

Megyei helyesírási verseny Megyei zongoraverseny
November 20-án Tapolcán, a Járdányi Pál Zeneisko-
lában  megrendezett Megyei Négykezes Zongora-
versenyen Tompos András Tóth Brigittával  játszott, 
akik Arany- és Ezüst minősítésben részesültek. 
Kiváló eredményük jutalmául meghívást kaptak 
Vásáry Tamás zongoraművész előadására, melyet 
december 20-án tartottak Balatonfüreden a Rend-
szertudományi  Innovációs Központban. Eredmé-
nyességükért könyvjutalomban részesültek a zon-
goraművésztől. Gratulálunk és további szép sikere-
ket kívánunk!
Felkészítő tanár: Óriás Imréné (Marika néni)

Török Péterné

 
November 27-én Tapolcán Leány Kézilabda Szintfelmérő Bajnokságon vettek részt iskolánk legügyesebb 
kézilabdás lányai: Benkő Alexandra, Bereczki Réka, Bódis Barbara, Filep Kata, Halász Evelin, Horváth Fanni, 
Kirnbauer Fanni, Szabó Friderika, Veress Luca és Viszt Vivien. Az első meccs eredménye nem volt túl bíztató, 
hiszen 12:6-ra alulmaradtak a lányok a három tapolcai Általános Iskola válogatottjától. A visszavágó viszont 
érdekesen alakult, különösen a magabiztossá vált ellenfél számára. A remekül kialakított csapatszellem, 
a kitartás és kölcsönös bizalom eredményeképpen megmutatták lányaink, hogy ők is tudnak sikert aratni! 
9:6 –os győzelemmel tértek haza, melyhez nagyon gratulálunk! 

Felkészítő tanár: Molnár Lajos Török Péterné

A kézilabdacsapat nem adta fel !
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November 21-én a Révfülöpi Általános Iskola fiúcsapata Tapolcán szerepelt, a FUTSAL körzeti bajnokság 
IV. korcsoport (1999/2000) mérkőzésein. A csoportmérkőzéseken a következő eredmények születtek:
Révfülöp-Monostorapáti 3:0, gólszerzők: Németh Bence, Kardos Bence és Bereczki Ákos,
Révfülöp-Nyirád 4:2, gólszerzők: Kirnbauer Tamás, Németh Bence,Kardos Bence és Janzsó Patrik, 
Révfülöp-Badacsonytomaj: 4:1, gólszerzők: Kirnbauer Tamás(2), Hajba Roland és Kardos Bence. 
A három győzelem megszerzésével a csapat csoportelső lett és továbbjutott a körzeti döntőbe. 
Felkészítő tanár: Molnár Lajos

Foci siker

A képen az iskola keménymagja: Kirnbauer Tamás, 
Kardos Bence, Kiss Richárd, Bereczki Ákos, Kirnbauer 
Bálint, Eitner József és Molnár József tanár urak 
kíséretében a hátsó sorban, Hajba Roland, Veress 
Noé, Dalmai Dániel, Janzsó Patrik, Németh Bence 
az első sorban. November 28-án Tapolca Város és 
Körzet FUTSAL Diákolimpia döntőn remek teljesít-
ményt nyújtva 2. helyezést értek el. 
Gratulálunk kiváló focistáinknak, felkészítő tanára-
iknak és köszönjük, hogy iskolánkat eredményesen 
képviselték.

Török Péterné

A döntő: FUTSAL Diákolimpia Tapolcán

a jókedv, a szórakozás és a közös együttlét mellett 
lehetőség adódott a tanár-szülő kapcsolat kötetle-
nebb megteremtésére is. Különösen örültünk az 
első osztályosok szüleinek, akik az idén először vet-
tek részt a bálon. Nagy örömünkre szolgált, hogy a 
már elballagott diákok szülei is szívesen látogattak 
vissza hozzánk. Az estét fejtörő és vicces, játékos 
feladatok tették színesebbé. A hangulatot fergete-
ges táncház fokozta, sokan hajnalig ropták a táncot. 
Nagyon köszönjük mindenkinek, aki az éhség csilla-
pítására hozott ínyencségeket, valamint a sok tom-
bolát, mellyel e rendezvényt támogatták. Szeret-
nénk köszönetet mondani azoknak a szülőknek is, 
akik az előkészületi, illetve a másnapi takarítási 
munkálatokban részt vállaltak. A bál teljes bevételét 
gyermekeink szabadidős tevékenységeire fordítjuk.
Reméljük jövőre is találkozunk, hogy jól érezzük 
magunkat együtt gyermekeinkért!

Török Péterné
Az idén is megrendezésre került iskolánkban a most 
már hagyományosnak mondható suli-bál, melyen 

Suli-bál 2013.

Az óvodában már novemberben elkezdődött az ünnepi ad-
venti készülődés.
Jó hangulatban telt a barkács délután, ahol a szülők és óvónők 
együtt készítettek díszeket és ajándékokat a gyerekeknek.
Az Adventi időszak ráhangolta a kicsiket és nagyokat a Kará-
csony megünneplésére. Mindennap más-más gyermek vihetett 
haza ajándékot az adventi naptárból. 
Sok énekkel és verssel vártuk a Mikulást és a Karácsonyt.

A szorgos kezű anyukák!

Óvó nénik Fo
tó

  Ó
vo

d
a

Fo
tó

  I
sk

o
la

Fo
tó

  I
sk

o
la

XXIV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM  
2014. JANUÁR



1414

December 6-án megérkezett óvodánkba a Mikulás. A gyerekek énekkel, verssel köszöntötték.
Mindenki kapott ajándékcsomagot, amiből a virgács kimaradt, de helyt kapott a szülőkkel közösen készí-
tett meglepetés és csoki.

Mikulás Mikulás kedves Mikulás
Siess már, siess már minden gyerek vár...

Az óvodában  Jámbor Szilvia dietetikus beszélge-
tett a gyerekekkel az egészséges életmódról és az 
egészséges ételekről. Együtt készített a csoporttal  
gyümölcssalátát és a gyerekek kóstolhattak a válto-
zatos ízű zöldséges krémekből is.

Fő az egészség Jó és hasznos program  volt a vadgesztenyeszedés, 
ami bármilyen nehéz „munka” is, óvodásaink ren-
dületlen kitartással gyűjtötték a vadgesztenyét a 
kis vödrökbe, majd borították a nagy zsákba. 
Kicsik és nagyok egyaránt türelmesen dolgoztak,
így 1100 kg gesztenyét sikerült röpke 2 óra alatt 
összeszednünk. Köszönjük a lehetőséget a Kem-
ping vezetőjének Herczeg-Balogh Ildikónak, és 
Szeginé Balogh Emíliának.

Dolgozni szaporán...

November végén, a „Madarász ovi” második foglalkozásán Éva néni a „félelmetes, nemszeretem állatok-
ról” tartott előadást. Valóban félni kell tőlük? Beszélgetéssel egybekötött diavetítésen ismerkedtek meg 
gyermekeink a Magyarországon található „veszélyes” állatokkal. Pl: róka, farkas, kígyó, szúnyog, denevér, 
pók, kullancs, béka, méh, darázs, stb.
Megtanultuk, hogy ezek közül a legveszélyesebb az emberre: a darázs.

Madarász ovi

Óvó nénik

Fotó  Óvoda
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Novemberben a nagycsoportosok megismerked-
hettek a varázslatos üvegfúvás rejtelmeivel. Meg-
csodálhatták a tűzforró kemencét, és a vállalkozó 
kedvű gyerekek ki is próbálhatták az üvegfúvást. 
Köszönet érte Pattantyús Misike szüleinek.

Látogatás az üvegfúvó műhelyben

November 26.-án ellátogattunk az iskolába egy ás-
ványkiállításra. A gyerekek tátott szájjal hallgatták 
a kőzetekről szóló érdekes előadást. Több millió 
éves cápafogak, megkövesedett skorpiók is voltak 
a szebbnél szebb ásványok között. Pálffy Júlia
óvodásunk, egy dinoszauruszról készített rajzáért 
még egy gyönyörű fehér kristályt is kapott ajándékba.

Ásványkiállításon jártunk

Óvó nénik

Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy a 2012. évi 
XC. törvény, valamint a 347/2012 (XII.11.) számú Kor-
mányrendelet, továbbá a 63/2012 (XII.11.) BM rendelet 
értelmében a kéményseprési munka előzetes kiérte-
sítés alapján történik.
A szolgáltató előzetes tájékoztatása alapján Révfülöp 
településen a Veszprém VKSZ. Veszprémi Közüzemi 
Szolgáltató Zrt. Kéményseprési Üzeme a kéménysep-
rőipari szolgáltatási munkákat 2014. évben május és 
december hónapokban végzi el.

Hirdetmény
Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és Családját 
2014. január 17-én 17.00 órára 
a Révfülöpi Általános Iskolába 
a SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulói kiállításának megnyitójára.
A kiállítást megnyitja 
Baranyai Zoltánné igazgató.

Fotó  Óvoda
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Fotó  Művelődés

Mindenki Karácsonya
A Karácsony tradicionális keresztény ünnep, de sok 
nem keresztény ember is ünnepli világszerte a szere-
tet ünnepeként. Sokak számára a legszebb, a legér-
zelmibb, a lelket a legmélyebben megható ünnep. 
Ünneplőbe öltöznek utcáink, mindenütt karácsonyi 
fényekkel találkozunk. A karácsonyi hangulat megvál-
toztatja településünket és ilyenkor mi is egy kicsit 
megváltozunk. Melegség tölti el szívünket, egy-egy 
pillanatra megállunk a rohanó világban, visszatérünk 
azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok roha-
násában időnként a háttérbe szorulnak. Felidézzük 
az év legszebb pillanatait és minden szépséget, jósá-
got elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk 
erőt az Új év napjaira is. Az ünnep hangulatában jobban 
figyelünk a másik emberre, családunkra, szeretteinkre, 
azokra, akik fontosak számunkra. 

A Karácsony amennyire nemzeteket összekötő ünnep, 
annyira szükséges, hogy a helyi közösséget összefogó 
esemény is legyen. December 22-én már hatodik alka-
lommal vártuk a település minden lakóját a Kovács 
Péter által évekkel ezelőtt megálmodott közös ünnep-
lésre. Az általa biztosított dekorációs anyagokkal 21-én 
zajlott az épületsor díszítése Molnár László és családja, 
valamint Zömbik Iván segítségével. 
22-én a délelőtt folyamán a Tóparti Galériában telt-
házzal tartott kézműves játszóházban minden korosz-
tály talált magának megfelelő elfoglaltságot, ezért 
köszönet Molnár Lászlónénak, Bőczi Ildikónak és 
Molnár Júliának.    

A délután folyamán a Halász utcában felállított karácsonyfánál 
elsőként Csizmazia Sándor mondta el plébánosi köszöntőjét, ezt 
dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkész karácsonyi köszöntője 
követte, majd Kondor Géza polgármester köszöntötte a megjelen-
teket. A  Benéné Müller Mária által vezetett Őszirózsa Nyugdíjas 
Klub énekkara ismét csodálatos karácsonyi dalcsokorral kedves-
kedett a megjelenteknek. Az estig tartó programban közreműköd-
tek óvodásaink, iskolásaink, helyi fiataljaink, fellépett a Dallamvilág 
Musical Csoport nagyon szép összeállításával. Ismét nagy sikert 
aratott a Kovács Péter által tervezett karácsonyi bögre, melyhez 
a teát, forralt bort Molnár László és családja Molnárné Szíjártó 
Irma közreműködésével, a Vókó és a Szegi család, valamint Kondor 
Gábor és barátai készítették. 

Az eddigi évekhez hasonlóan most is Slemmer Józsefnek köszönhettük, 
hogy elkészítette a már elmaradhatatlan, finom sült kolbászt.

Köszönet a rendezvény megvalósításában önzetlenül segítőknek és 
Mindenkinek, aki együtt töltötte velünk a Mindenki Karácsonyát!

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub énekkara

Tóth Diána, Szilver Patrícia és Zömbik Lilla

Készül a forralt bor és a teaP. Zs.


