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Őszi anziksz
Jön már sebbel-lobbal nagy sietve,
nyár megy egy időre számkivetve.
A fény fürdőzik hulló aranyban,
szél kacarászik a rőt avarban.

Idő meg nyargal sebesen tova,
nem érem utol soha, de soha.
Az ősz meleg színekben tobzódik,
a szívem ragyog, hozzá vonzódik. 

Kopott ruhát leveti a vidék,
felleg kínálja, hogy a föld igyék. 
Egy bús zene még ott vár a sarkon,
s lassan rám borul az őszi alkony.

Gani Zsuzsanna

hozta az eredményt, 

Köszönet azon vállalkozóinknak is, akik felajánlották, hogy az önkor-
mányzatokat sújtó központi intézkedéseket szívesen kompenzálják 
bérleti díjaik átütemezésével. 
A korábban még csak folyamatban lévő projektként bemutatott strand-
fejlesztéseink elkészültek, vendégeink nagy örömmel vették haszná-
latba az új stégeket, zuhanyzókat, beszerzett új eszközöket. 

Mi történt a Révfülöpi képek májusi megjelenése óta?
Szinte deja vu érzésünk lehet, akárcsak tavaly, májusra a korlátozások 
jelentős része megszűnt, indulhatott a turizmus, kemping, szállodák, 
panziók, vendéglátás, strandjaink, múzeumaink, galériáink megnyíl-
hattak a látogatók előtt.

A még csak reményteli várakozás-
sal előkészített nyári rendezvé-
nyeinket aktiválhattuk, így biz-
tosak lehettünk benne, hogy az 
ide látogatóknak a megszokott 
kulturális élményben lesz részük. 
Örülhettünk a strandolás szabad-
ságának, élvezhettük a helyi vállal-
kozóink gasztronómiai ínyenc-
ségeit és végre  maszk nélkül mo-
solyoghattunk egymásra. A véde-
kezés során tanúsított fegyelem, 
a helyiek oltási hajlandósága meg-

településünk fontos bevételi for-
rása, a turizmus újra dübörög-
hetett. Engedjék meg, hogy ezúton 
is megköszönjem mindenkinek 
a megértő együttműködést, kie-
melve  dr. Vizeli József háziorvo-
sunkat, asszisztensét, Orbán Emi-
liát,  valamint az Önkormányzat 
részéről az oltást koordináló iroda 
munkatársait, Dobai Kálmánné 
Szilviát, Eitner Csongort, Rádóczy 
Pétert, és természetesen védőnőn-
ket, Zsifkovics Szilviát.

Ismét eltelt egy nyár… 
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Kilátónk újjászületett, június 28-án felkerült a ku-
pola is, rajta a nélkülözhetetlen, lengedező zászlóval. 
Ünnepélyes átadására a Villa Filip napok keretében 
került sor. Igazi sikertörténet, hogy nem egészen 
másfél év telt el a villámcsapás általi megsemmisülés, 
és az avatás között. Köszönet és gratuláció minden-
kinek, aki részese volt ennek a nagyon sok láncszem-
ből álló műveletnek!
A rendkívüli jogrend nem hátráltatta a pályázato-
kon való sikeres részvételt, a Magyar Falu Program 

keretében új szilárd burkolatot kapott a Végmáli 
dűlő, a Szeder utca, a Kökény utca felső szakasza, 
és a Fürdő utca. 4 millió Ft-os támogatással a volt 
tűzoltószertárból tornaszobát alakítottunk ki az 
ovisoknak. Szintén a Magyar Falu programnak kö-
szönhetően 6 millió Ft áll rendelkezésre az óvoda 
fűtésrendszerének teljes cseréjére. 1 millió Ft támo-
gatás érkezett a rendezvények támogatására, és 
1,8, millió Ft eszközbeszerzésre.  

Az EMMI 5 millió Ft támogatással járult hozzá kulturális tevékenységeinkhez, részben kompenzálva 
a bevételkieséseket, elvonásokat. A BM pályázat mintegy 10 millió Ft-os támogatásának köszönhetően 
a Turista utca kapott új aszfaltburkolatot. 

Láthatjuk, a járványügyi vészhelyzet ellenére is 
mennyi minden történt, valósult meg néhány 
hónap alatt. A jó időjárásnak köszönhetően strand-
jaink ismét nagyon jól teljesítettek, június köze-
pétől augusztus utolsó hetéig teljes terheléssel 
működtek.
Örömmel töltött el bennünket, hogy újra elláto-
gathattak hozzánk határon túli barátaink a Bihar 
megyei Révből, és egy év szünet után újra építhet-
tük kapcsolatunkat, megoszthattuk egymással 
az elmúlt két esztendő történéseit. Az ősz folyamán 
újra lehetőségünk volt lengyel testvértelepülésünk-
kel is folytatni a kapcsolat építését.

Köszönöm mindenkinek, akinek része volt a nyári főszezon zavartalan lebonyolításában, köszönöm 
az idelátogatóknak, hogy ismét minket, Révfülöpöt választották! 

 Kondor Géza polgármester

A Fülöp-hegyi, vagy más néven Millenniumi-kilátó az államalapítás évfordulójára készült. Építése 2000 
őszén kezdődött és 2001. augusztus 12-én lett felavatva. 
Egy villámcsapás következtében 2020. február 12-ről 13-ra virradó éjszaka a kilátó kigyulladt és az épület 
belső csigalépcsője, valamint a teteje teljes terjedelmében égett. 
Újjáépítésének átadási ünnepségére 2021. július 17-én került sor. 

Átadásra került az újjáépített Fülöp-hegyi Milleniumi kilátó

Köszöntőjében Kondor Géza polgármester elmondta, 
hogy a Kilátó megsemmisülése nagy trauma volt, 
és nagy öröm, hogy másfél évnek sem kellett eltelnie, 
és itt állhatunk az újjáépített Kilátónak az avatóün-
nepségén. A katasztrófa után nagyon sok felajánlás 
érkezett, amiket végül is nem kellett igénybe venni, 
mert a biztosító és a Miniszterelnökségtől kapott 
támogatás teljes egészében fedezte a költségeket – 
mondta. Megköszönte mindenkinek a munkáját, 
aki az újjáépítésben részt vett. Fenyvesi Zolán 
országgyűlési képviselő gratulált polgármester 
úrnak és csapatának a tenni akarásért, elhivatott-
ságért. Megemlítette, hogy többször is eljött a hely-
színre, és örömmel tapasztalta, hogy a kitűzött cél, 
hogy a Kilátó a nyárra elkészüljön, meg tud valósulni. 
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Ismét eltelt egy nyár… 

Kondor Géza polgármester és Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő
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Elkészült az óvodások tornaszobája
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A kivitelezés munkafázisairól tájékoztatót tartott 
Tóth Géza, a Tetőpont Plusz Kft. ügyvezető igaz-
gatója és Ther Antal statikus, műszaki ellenőr. 
A 2001-ben átadott kilátó megvalósulásának 
körülményeiről megemlékezett Zsitnyányi István, 
a Révfülöpi Fürdőegyesület elnöke. Díszvendég-
ként jelen volt Pelényi Margit építészmérnök.

Áldást mondott dr. Hafenscher Károly, az Evan-
gélikus Egyház Zsinatának lelkészi elnöke.  
Szavaiból idézve: Az Isten áldása kísérje munkánkat, 
munkánk gyümölcsét, az egykori tervezőkét és 
a maiakét, az egykori építőkét és a maiakét. Isten 
áldása kísérje az újrakezdéseinket. Isten áldása 
kísérje életünket a hétköznapokban és az ilyen 
ünnepi pillanatokban. 

A Fülöp-hegyi, vagy más néven Millenniumi-kilátó az államalapítás 
évfordulójára készült.
Építése 2000 őszén kezdődött és 2001. augusztus 12-én lett felavatva. 
A 21 méter magas, alul vöröskő, felül fa torony Pelényi Gyula tervei 
alapján lett megépítve. A torony felső erkélye az alapot adó heggyel 
együtt sem érte el a 300 méteres tengerszint feletti magasságot, mégis 
más kilátókat is megszégyenítő páratlan látványt kínált. 
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Dr. Hafenscher Károly, az Evangélikus Egyház Zsinatának 
lelkészi elnöke
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Egy villámcsapás következtében 2020. február 12-ről 13-ra virradó éj-
szaka a kilátó kigyulladt és az épület belső csigalépcsője, valamint 
a teteje teljes terjedelmében égett. A kilátó  katasztrofális állapotba 
került,  a fából készült részei szinte teljesen elégtek. 

A kilátó újjáépítését a Tetőpont Plusz Kft. végezte, ünnepélyes 
átadására 2021. július 17-én került sor. 
Az újjáépítéshez a teljes fedezetet a biztosító és a Miniszter-
elnökség támogatása biztosította.

P.Zs.
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Az államszervező István királyt méltán tartjuk a magyar történelem legnagyobb személyiségének. Neki 
köszönhetjük, hogy a világ legcsodálatosabb nyelvét, a magyart beszéljük. Neki köszönhető, hogy népünk 
ezer éven át – Kelet és Nyugat között – dicső történelmet és kultúrát teremtett. A magyarság évszázadokon 
keresztül nemcsak a történelmi Magyarországot, hanem a keresztény Európát is védte, mint ahogy teszi 
ma is- hangzott el Kondor Géza polgármester beszédében. 

Augusztus 20. Magyarország nemzeti ünnepe és hiva-
talos állami ünnepe az államalapítás és az államalapító 
I. István király emlékére. 
A nap egyben a magyar katolikus egyház egyik – Magyar-
ország fővédőszentjének tiszteletére tartott – főünnepe. 
Az ünnepet gyakorlatilag Magyarország minden tele-
pülésén és az országhatáron túli magyarlakta területeken 
is sok helyen megtartják.

Korunk eseményeit fürkészve mindenki számára 
világos lehet, hogy a jövőben sincs más feladatunk, 
mint a Szent István-i úton járni: erős nemzet, jól 
szervezett állam, törvényes rend, szuverenitás, és 
Európa keresztény világának védelme. A magyarok 
ezer éve tudják, hogy mi a dolguk és mi a küldetésük 
– mondta. Ünnepi beszéde után köszöntőt mond 
dr. Navracsics Tibor, az Európa Kulturális Fővárosa 
2023 Veszprém nyertes pályázati programja megva-
lósításának koordinálásáért felelős kormánybiztos. 

A hagyományoknak megfelelően a megemlékezés 
keretében került sor a  Villa Filip Érdemrend ado-
mányozására. Ebben az évben a kitüntetést a Kép-
viselő-testület döntése értelmében kimagasló orvosi 
munkásságáért, szakmai tudásáért, a révfülöpi la-
kosokkal szemben tulajdonított megkülönböztetett 
figyeleméért és empatikusságáért 
dr. Hajdu Lászlóné dr. Sogán Valéria és dr. Szipőcs 
István vehette át. Az új kenyér megszentelésének, 
megáldásának szertartását dr. Hafenscher Károly 
evangélikus lelkész végezte.  
A jelképes „kenyérosztást” követően Búzás Csaba énekes-gitáros Tiéd ez a föld című ünnepi összeállítását 
hallgathatták meg a megemlékezésen résztvevők. 
Este színpadra lépett az Old Boys zenekar, akik fergeteges bulit varázsoltak a nagyszámú megjelentnek.  

 Szent István napi ünnepi megemlékezés 

Augusztus 20.Augusztus 20.Augusztus 20.Augusztus 20.

Fotó  Herczeg

Villa Filip Érdemrendet vett át dr. Hajdu Lászlóné dr. Sogán Valéria

 Villa Filip Érdemrendet vett át dr. Szipőcs István

P.Zs.



Pattantyus Miklós képzőművész kiállítása 2021.
június 19-én nyílt meg a Tóparti Galériában. 
A kiállítást megnyitotta dr. Nagy Róbert. 
A művész 1946-ban született,  a Képzőművészeti 
Gimnázium festő szakára járt,  majd 1971-ben 
diplomázott az Iparművészeti Főiskola grafika 
szakán. A 70-es 80-as években plakát, arculat 
és embléma tervezéssel foglalkozott hazai és 
külföldi megrendelésekre. Közben sokat festett, 
az utóbbi időben pedig már csak fest.

A Tóparti Galéria kiállításai
A kék macska  -  Nemcsak plakát…

Dr. Korzenszky Richárd OSB emeritus perjel (Tihanyi 
Bencés Apátság) fotókiállításának megnyitójára 
július 17-én került sor a Tóparti Galériában. 

„Engem ért a megtiszteltetés, hogy megnyissam 
Pattantyus Miklós rendhagyó kiállítását, amely 
a művész 70-es évekbeli moziplakátjait és az elmúlt 
időszakban készített festményeit tereli egy fizikai 
térbe. A művész a nevelőapám, 40 éve van lehető-
ségem megmerítkezni a kreativitásában. 
Látszik ezeken a képeken, hogy különböző műfajok 
határán mozog, például a plakátokon a fénykép 
illetve a grafika határán. 
A kiállítás időrendben első alkotásai a plakátok. 
A fiatal, az Iparművészeti Főiskoláról kikerült alkotót mentora ajánlotta a MOKÉP-hez plakáttervezőnek” 
– mondta dr. Nagy Róbert. A kiállítás másik fele a legutóbbi kovid időszak alatt készült festményekből 
állt össze. 

A kiállítást Török Péter alpolgármester nyitotta meg, 
aki külön megköszönte Richárd atyának, hogy eljött, 
és személyes jelenlétével is emelte a megnyitó hangulatát. 
Bizonyára sokan tudják, hogy Richárd atya révfülöpi 
kötődésű, sok időt töltött itt a családi nyaralójukban, 
horgászott a révfülöpi part mentén. Engedjék meg, 
hogy a magam személyes kapcsolatát is megemlítsem, 
amely régre nyúlik vissza Richárd atyával, hiszen 
már kis gyerekként is ministránsa voltam. Ebben 
a kötődésben különösen szép volt az 1990 – 94 kö-
zötti időszak, mikor Richárd atya kormányzati sze-
repet töltött be, és a hétvégéinek nagy részét Rév-
fülöpön töltötte, Ő celebrálta a szentmiséket. 
Azt is érdemes megemlíteni, hogy a révfülöpi kato-
likus templom, tervezési, kivitelezési munkálataiban 
nagyon aktívan részt vett. 

Tóparti
Galéria

R É V F Ü L Ö P

Fotó  Herczeg

XXIX. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM  
2021. OKTÓBER

XXIX. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM  
2021. OKTÓBER

Ég és föld között

66

Filmplakátok a Galériában

Pattantyus Miklós és dr. Nagy Róbert

Kötetlen beszélgetés az alkotóval



Köszönettel tartozunk neki, hogy a nyolcvanas évek 
elején új templom épülhetett Révfülöpön. Minden-
képpen szeretném megemlíteni Richárd atyával 
kapcsolatban, hogy Őt a magyar történelem, a ma-
gyarság egyik kiemelkedő alakjának tartom. Írásai, 
beszédei meghatározóak kultúránk, történelmünk, 
társadalmi elkötelezettségünk alapkérdéseiben. 
Rendet teremt a fejekben, utat mutat a hétközna-
pokban. Örömünkre szolgál, hogy kortársai lehe-
tünk, és táplálkozhatunk közösségteremtő mun-
kásságából, élvezhetjük személyes jelenlétének va-
rázsát, most épp itt, kiállításának megnyitóján – 
mondta.

Ég és föld között. 
Ez a rövid, ám beszédes szókapcsolat magában hordozza egész teremtett létünk lényegét. A gravitációtól 
földhöz ragadt és emocionálisan a fellegekben járó ember léte e furcsa kettősség között feszül. Krisztus 
keresztje is ezt a horizontális és vertikális sajátosságú létet tárja elénk, amelyben mindenki a saját kereszt-
jét hordozva jut el élete során a fizika létből a metafizikaiba, elérve a teremtő szándékát, a megdicsőült létet.

Minden jelenlévőnek azt kívánta, hogy a fotók megtekintését követően találjanak analógiákat Richárd atya 
sajátos látásmódjának köszönhetően és legyenek kérdéseik, amelyek előrébb vihetik az életüket, és amelye-
ket akár Richárd atyának is feltehetnek. Reményét fejezte ki, hogy Richárd atya fotói közelebb hozzák 
egymáshoz bennünk az eget és a földet! 

Ég és föld között.
A teremtett lét értelmét, a felfelé törekvés hogyanját 
és mikéntjét a jó Isten teremtett világában elrejtett 
analógiák segítségével érthetjük meg. Ebben nagy 
segítség számunkra a kultúra és a művészet, amelyek 
sajátos eszközeikkel és kifejezésmódjukkal láttatják 
velünk a dolgok legmélyebb értelmét. Richárd atya 
azt vallja magáról, hogy nem profi és nem is amatőr 
fotós. A fotózás örömén keresztül, az Istentől kapott 
kegyelmi ajándékok segítségével igyekszik láttatni 
velünk az élet azon apró tanúságait, amelyek rádöb-
bentenek minket teremtett voltunkra, kicsinységünkre, 
felelősségünkre, de legfőképpen arra, hogy fontosak 
vagyunk egymás számára. Képei segítségével sok-
féleképpen közelíthetjük meg az igazságot, mint 
ahogy mi is sokfélék vagyunk- hangzott el megnyitó 
beszédében. 

Sorsok és erények
Szepessy Béla grafikusművész kiállítása 
augusztus 14-től volt megtekinthető 
a Tóparti Galériában. A művész 1960 
augusztus 5-én született Nyíregyházán. 
Tanulmányait szülővárosában végezte. 
1978-ban érettségizett a Krúdy Gyula 
Gimnázium matematika tagozatán. Kö-
zépiskolai évei alatt kezdett el komolyab-
ban foglalkozni képzőművészettel. 
Berecz András festőművész szakkörébe 
járt. 1979-től a Bessenyei György Tanár-
képző Főiskolán folytatta tanulmányait. 
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Ég és föld között

Dr. Korzenszky Richárd és dr. Hafenscher Károly

Tárlatvezetés a kiállításmegnyitón
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Sorsok és erények

Tóparti
Galéria

R É V F Ü L Ö P

1983-ban szerezte meg földrajz – rajz szakos 
általános iskolai tanári diplomáját. Négy 
évig tanított a nagyhalászi Általános Isko
lában, ahol nyaranta képzőművészeti alko-
tótáborokat vezetett 10 éven keresztül. 
1989-ben felvételt nyert a Magyar Képző-
művészeti Főiskolára, 1993-ban diplomázott, 
mint művészi rajz, ábrázoló geometria és 
művészettörténet szakos tanár. 1976 óta 
szerepel kiállításokon. 1990-ben tagja lett 
a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának. 
1991-ben lett tagja a Magyar Köztársaság 
Művészeti Alapjának. 1992-ben vették fel 
a Magyar Képző- és Iparművészek szövetségébe. Tagja a Magyar Grafikusművészek Szövetségének, 
a Pedagógusképző Főiskolák Vizuális Nevelési Kollégiumának, a Magyar Rektori Konferencia Pedagógus-
képző Szakbizottságának, a Magyar Rektori Konferencia Művészképző Szakbizottságának. Az MTA DAB 
Sz-Sz-B. Megyei Szakbizottság Képzőművészeti Munkabizottsága tagja, a Magyar Művészeti Akadémia 
Köztestületének tagja, valamint tagja a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep kuratóriumának. 

1988-ban kezdett tanítani a Bessenyei György Tanár-
képző Főiskola Rajz Tanszékén óraadóként, majd 
1989 februárban lett tanársegédnek kinevezve. 
Ekkor elsősorban elméleti tárgyakat tanított, mű-
vészettörténetet és népművészetet, de később be-
kapcsolódott a gyakorlati képzésbe is. Szinte nincs 
olyan tantárgy, amit az utóbbi 30 évben nem tanított 
volna, ideértve a tanítóképzés vizuális jellegű tár-
gyait is. 1992-ben Bényi Árpád tanszékvezetése alatt, 
az országban elsőként, megalapították a Vizuális 
Kommunikáció szakot, mely fennállásáig is az egyik 
legnépszerűbb képzési forma volt. 

Részt vett a Bolognai rendszerű képzés szakirányainak 
kidolgozásában, majd az osztatlan tanárképzés tan-
tárgyi struktúrájának, mintatanterveinek megal-
kotásában is. Szerepet vállalt az új KKK kidolgozá-
sában. 2012-ben neveztek ki a Vizuális Kultúra In-
tézet igazgatójának. 

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének 
Országos Választmányi tagja volt húsz éven keresztül, 
ahol a megyei képző- és iparművészek érdekeit 
igyekezett képviselni. Tagja volt 10 éven át a MAOE 
segélyezési bizottságának.

Lukács Gábor festőművésszel két 
évtizeden át vezetett képzőművé-
szeti alkotótábort Zsáka községben, 
ahol hivatásos magyar és külföldi 
képzőművészek mellet főiskolai 
hallgatók dolgoztak. Művészeti 
vezetője a Nyíregyházi Nemzetközi

Kiállításán pasztellt, linómetszeteket, monotípiát, akvarelleket, tollrajzokat és textilnyomatokat egyaránt 
megtekinthettek a látogatók. 

Fametsző Művésztelepnek. Siklodi 
Zsolttal megalapították a Gyer-
gyószárhegyi Sokszorosító Grafikai 
Művésztelepet, Romániában. Egyik 
vezetője volt a Képzőművészeti 
Egyetemek Kollokviuma, (Gyer-
gyószárhegy, Románia) művész-

telepnek. A képzőművészettel 
megszakítás nélkül hivatássze-
rűen foglalkozik. Fő szakterülete 
a magasnyomású grafika és a ter-
vező grafika, számítógépes grafika, 
de foglakozik a festészet és plasz-
tika szinte minden területével. 

Fotó  Kovács P.

Tárlatvezetés a kiállításmegnyitón

Sorsok és erények

P.Zs.
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29. Villa Filip Napok
Az idén huszonkilencedik alkalommal került megrendezésre településünkön 
a Villa Filip Napok rendezvénysorozat. 

Fellépett Palotás Ágnes és Geleta Viktor operett-
musical színész a „ Te rongyos élet” című operett-
műsorával, akik repertoárjukat úgy állították össze, 
hogy abban a fiatalabbak és idősebbek egyaránt 
megtalálják a maguk számára kedves nagy slágere-
ket és a kevésbé hallható, de gyönyörű melódiákat. 
Az estet a Mentha Project zárta egy fergeteges nyár-
esti partyval!
Másnap, szombaton megnyílt a Tóparti Galériában 
dr. Korzenszky Richárd OSB em. perjel (Tihanyi 
Bencés Apátság) Ég és föld között című fotókiállí-
tása. 
Utána a Szabadtéri Színpadon a Mézengúzok ze-
nekar interaktív gyermekkoncertje várta a gyerme-
keket, szülőket, nagyszülőket jól ismert, vidám 
dalokkal, de az időjárás viszontagságai miatt ezt 
már csak a nézőtér  fedett része alatt lehetett meg-
valósítani. A zenekar tagjai lelkesek voltak, így 

Július 16-án a Csiga Duó nagysikerű zenés, játékos 
interaktív gyermekműsorát követően - melynek 
mottója az volt, hogy ahol a Csiga Duó színrelép, 
felfigyel az aprónép-, az Őszirózsa Nyugdíjas Egye-
sület  kórusa lépett színpadra. Műsorukat követően 
a Vasi Kislegény Czéh (a Fölszállott a Páva 2019 
közönségdíjas együttese) néptánc összeállítása 
következett. 
Produkcióukat követően a programsorozatot 
Kondor Géza polgármester nyitotta meg. 

Fotó  Herczeg

Az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület kórusa

A Vasi Kislegény Czéh néptánc összeállítása Pataki Ágnes és Geleta Viktor operettműsora

Nyár-esti party a Mentha Projeckttel

P.Zs.

minden nehézség ellenére megvalósult a produkció. 
Az estét a Polip Band bulija zárta volna, de a vihar 
még a fedett színpadon műsorra készülő zenekart 
– és a technikát is – elmosta. 
Remélhetőleg máskor több szerencsénk lesz!
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Az első nap a Mecsek Country Zenekar nyitotta a bulit, a klasszikusok 
mellett rockosabb nótákat is előadtak különféle hangszerekkel. 
Utánuk az Amerikában is ismert A Nyughatatlan lépett a színpadra 
Johnny Cash ikonikus dalait és rockabillys szerzeményeket is profin 
prezentálva. A második nap Szeged híres együttese, a Colorado Country
Band kezdett, tőlük remek modernebb és rockosabb country szá-
mokat is hallhattunk, Lengyel Tibor pedig a steel gitárt is szépen 
megszólaltatta.

VII. Révfülöpi Country Music Fest 
2021. július 22-23-24.
Az idei év nehézségei ellenére is óriási buli lett 
a VII. Révfülöpi Country Music Fest!

Az elkötelezett, fáradhatatlan 
szervezők ezúttal is nagyszerű 
együtteseket válogattak össze! 
Úgy látjuk, hogy most látogattak 
el a legtöbben a fesztiválra; az a 
tendencia, hogy nemcsak a nya-
ralók, hanem a country zene és 

linedance iránt rajongók közül is 
egyre több a célzottan visszatérő, 
ill. a rendezvényre kíváncsi új 
ember. Találkoztunk sok Buda-
pestről, Debrecenből, Paksról, 
Szárligetről, Szegedről és Úrhi-
dáról érkezett táncossal is.

Az est fénypontja pedig az Új Bojtorján volt, számos 
legendás slágert hoztak el a közönségnek. Emléke-
zetes maradt az a mozzanat is, amikor Lonci is beállt 
az együtteshez a Vigyázz magadra fiam című  nótát 

A koncertet két látványos tánc-
bemutató követte a Bad Boots 
Linedance-Szeged és a Táncoló 
Talpak Baráti Társasága előadá-
sában. 

Utánuk a 100 Folk Celsiusból 
ismert Légrády Péter és a tapasz-
talt muzsikus barátaiból álló 
Budapest Pickers játszott nép- 
szerű country slágereket. 

A harmadik napot a Route 35 Country Band indította amerikai, ausztrál country feldolgozásokkal és néhány 
saját szerzeményükkel. Kedvenc hazai country énekesnőnk, Kovács Ilona „Lonci”ekkor is elragadó volt, 
és a csapat is hozta a formáját! 
A zenekar után a Footloose 
Hungary, a Cactus Country Club 
Debrecen és a Dancing Boots 
Country Linedance Club tartott 
bemutatót. Cactusék magas 
fordulatszámon pörögtek!

elénekelni. Ráadásként végül Pomázi Zoltán szóló-
ban is előadott még pár klassz dalt.
Nagyon jól éreztük magunkat, csak annyit üzenünk 
a szervezőknek, hogy jövőre is így tovább! 

Páli Norbert - Capry Country

Fotó  Herczeg

Route 35 Country Band

Colorado Country Band

A Nyughatatlan zenekar

Pomázi Zoltán Légrády Péter és a Budapest Pickers
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Csütörtök este a magyar blueslegenda új zenekarának, a Fekete 
Jenő és a Blues Rockersnek a fellépésével kezdődött az idei évben 
már tizennegyedik alkalommal megrendezett Révfülöp Blues 
Fesztivál. Fekete Jenő az 1980-as évek vége óta meghatározó figurája 
a hazai blues életnek, nem nagyon akad olyan előadó a műfaj 
mai magyar képviselői közül, akinek ne segítette volna a karrierjét, 
vagy ne zenéltek volna együtt valamikor. „Nehéz a koncertek 
számát kordában tartani, mert nagyon szeretem ezt csinálni. 
Igazából, ha jön egy olyan hét, amikor nem lépek fel, akkor már 
kezdek ideges lenni. Nem nagyon bírom ki sokáig. Valahogy ez 
olyan, mintha elfogyna a levegő. Nekem a zene adja a levegőt.” 
A 60'-as évek bulis hangulatát idézték meg, emlékezve a júliusban 
született legendás zenészekre, mint Willie Dixion, Buddy Guy 
és Mike Bloomfield.

A Révfülöp Blues mára a hazai bluesélet 
      egyik meghatározó eseményévé vált

2021. augusztus 5-6-7. 

Őket követte a színpadon Szűcs Gábor, művészne-
vén Little G Weevil és zenekara. L.G W. 1996-tól 
vált a blues színtér egyre ismertebb szereplőjévé 
Magyarországon (Spo-Dee-O-Dee, Pure Blues), 
és Európában is több helyen játszott. 2004-ben 
költözött ki Amerikába, hogy autentikus környe-
zetben ismerje meg a bluest. Az alabamai Magic 
City Blues egyesület segítségével indította el kar-
rierjét. Előrejutását a kitartó munka és tehetség 
mellett szerencsés találkozások segítették. 2013-ban 
egyetlen európai zenészként a Memphisben meg-
rendezett International Blues Challenge szóló ka-
tegóriájában első helyezést ért el, de a legjobb gitá-
rosnak járó díjat is elvihette. A 44 éves gitáros idén 
megjelent Live Acoustic Session című albumát 
beválasztották a legjobb hat lemez közé a Blues 
Blast Music Awards-on a legjobb élő bluesfelvétel 

kategóriájában. „Valahogy mindig tudtam néhány 
lépésre előre gondolkodni. Maximalista vagyok, 
igyekeztem pozitív, inspiráló emberekkel körül-
venni magamat, miközben külföldiként, magyar-
ként eleve kétszeres hátrányból kellett helytállnom 
egy amerikai műfajban”. A világ egyik legjobb blues-
gitárosa és világszínvonalú zenekara egy  igazi 
rhythm & blues revue-t varázsolt a színpadra. 
Mindkét koncert teltház előtt zajlott. 

Pénteken is megtelt a nézőtér a 
Mojo kezdésére. A 2011-ben Bu-
dapesten alakult blues együttes 
zenéjében a tradicionális blues, 
a hatvanas évek beat, country, jug, 
illetve a későbbi korok pop dalla-
mainak világát ötvözi, esetenként 
jazzes, sajátos hangvétellel. 2018 
novemberig Mojo WorKings néven 
léptek fel, ekkor nevüket The Mojo-
ra változtatták.

Révfülöp 

Blues
. .2021. augusztus 5 67.14.

Fotó  Herczeg

Liitle G Weevill 

Fekete Jenő és a Blues Rockers

A Mojo
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A Révfülöp Blues mára a hazai bluesélet 
      egyik meghatározó eseményévé vált

Gyakran használnak Magyaror-
szágon még kevéssé ismert, de 
másutt tradicionálisnak számító 
hangszereket: diddley bow-t, 
stompboxot, extra harmonikákat 
(pl. harmonettát és polyphoniát), 
ukulele-t, washbord-t. A zenekar- 
vezető Szabó Tamás már több 
mint 30 éve jelentős szerepet játszik 
a blueszene, illetve a szájharmonika
hazai elismertetésében. 

A második zenekarként színpadra 
lépő Borsodi László vezette Borsodi 
Blues Collective-től mindig meg-
kérdőjelezhetetlen minőségű, 
perfekt produkciót hallhat a kö-
zönség. A zenekar már régen 
„kinőtte a klubokat”, a világ bár-
melyik nagyszínpadán megállja 
a helyét. A mesteri kvartetthez 
csatlakozott egy képzett fúvós 
banda is. 

Összeállításukban javarészt Albert 
King, B.B. King és Freddie King 
dalait hallhattuk – kicsit-nagyon 
másképpen.

Kiváló, emlékezetes koncertet 
élhetett át a közönség. 

Szombaton elsőként a Blues Rádió Budapest lépett 
színpadra. „A zenekar 1999 óta működik. A kezde-
tektől máig sok minden változott, mi is, és a világ is. 
A magunk részéről szeretnénk hinni, hogy előre 
haladtunk, elsősorban azzal, hogy igyekeztünk olyan
gyöngyszemeket játszani, amiket más nem. Egy 
dolog azonban nem változott, ez pedig a „varázslat”. 
Ez az az állapot, amely mindenféle külső körül-
ménytől függetlenül bekövetkezik, amikor megszó-
lalnak a hangszerek. Válság ide, tagcsere oda, meg-
maradt egy olyan közös hozzáállás (nevezhetnénk 
szellemnek is) ami erős kohézióval tartja össze ezt 
az öt embert, és hallgatónak- muzsikusnak egyaránt 
garantálja, hogy remek este lesz ez a mai. Ezért a varázslatért érdemes zenélni.”

A rendezvénysorozatot záró Bluestone & The 
Horn Section koncertjének kezdetén már szinte 
egy gombostűt sem lehetett volna leejteni a né-
zőtéren. A zenekar mellett nyilvánvalóan sokan 
voltak kíváncsiak a magyar zenei életben több 
mint öt éve jelen lévő Tátrai Tiborra, aki a ze-
nekar műsorában közreműködött. A Kossuth- 
és Liszt Ferenc-díjas magyar gitárost, zeneszerzőt, 
érdemes művészt és a még számtalan díjjal és 
aranylemezzel elismert zenészlegendát nem 
kell bemutatni senkinek, ezt bizonyította az 
érdeklődés is. 

Révfülöp 

Blues
. .2021. augusztus 5 67.14.

Fotó  Herczeg

A Borsodi László vezette Borsodi Blues Collective

Blues Rádió Budapest

Bluestone & The Horne Section Tátrai Tiborral
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Tátrai Tibor, becenevén Tibusz, több mint 50 éves pályafutása során olyan zenekarokban játszott mint 
a Tűzkerék, a Juventus, a Syrius, a Török Ádám és a Mini, a Generál vagy a Hobo Blues Band és az általa 
alapított Tátrai Band. Tátrai Tibor életművét 2021-ben ismerték el Kossuth-díjjal. 

„Boldog vagyok, hogy Kossuth-díjat kapott. Egy zenész 
két-három év alatt nem válik zenésszé, Tibusz is a hosszú 
évek tapasztalatából építkezve vált kiváló művésszé, zse-
niális gitárossá. Ötven éves szakmai múlt van mögötte, 
ha valaki, akkor ő igazán megérdemelte ezt a díjat” 
– méltatta Tátrai Tibort Charlie. Frenreisz Károly is elis-
merően szólt róla ugyanabban a TV műsorban: „Fantasz-
tikus technikával gitározik, amelyhez egészen különleges 
zenei érzék párosul, mindez pedig az ő improvizatív 
gitárjátékában nyilvánul meg”. 

A rendezvénysorozat ideje alatt műsorvezetőként 
közreműködött Benkő Zsolt bluesgitáros, előadó, 
zeneszerző, aki a kilencvenes évek eleje óta aktív 
résztvevője a hazai blues életnek. A tőle megszokott 
könnyed, szórakoztató formában töltötte ki a zene-
karok közötti átállás idejét, és a zenekarokhoz csat-
lakozva is részt vett a programban. Szintén közre-
működő vendégünk volt Pribojszki Mátyás, a száj-
harmonika virtuóz, aki csatlakozott Benkő Zsolthoz 
az átállások ideje alatt és, együtt „örömzenélt” a 
fellépőkkel is. “Pribojszki Mátyás egyike azon kevés 
magyar muzsikusoknak, aki igazán jól és egyéni módon szájharmonikázik. Nem csak új színt és megszó-
lalást hozott a hazai blueséletbe, de zenéjével azokat is képes megszólítani, akiket amúgy ez a műfaj 
elvétve kavar fel.” (Jávorszky Béla Szilárd – író, zenei szakújságíró)

 

Július 21-én a Szerelem című darab került bemuta-
tásra. A Mikó István által elképzelt és rendezett 
vígjáték a vidéki kisvárosban élő Szalay család há-
rom lányának örök várakozásáról, vőlegényekért 
folytatott versengéséről szól. A lányok fehér lovon 
közlekedő, fátyolos tekintetű költőkről és délceg 
katonákról álmodnak, miközben tíz körömmel 
kapaszkodnak a küszöbön toporgó, szürke hivatal-
nokba, hogy aztán az álmok palotájából a földszin-
tes valóságba költözzenek. 

Színházi előadások a Szabadtéri Színpadon
A Turay Ida Színház  előadásában két produkciót tekinthettek meg 
az érdeklődők a nyár folyamán Révfülöpön. 

Augusztus 12-én A medve nem játék! (székely paj-
zán történetek) volt látható a színpadon. 
Röviden az előadásról: Egy csíki falu színjátszó-
köre megelégeli, hogy a pestiek szerint: székely az, 
akinek a sör nem ital, az asszony nem ember, a medve pedig nem játék. Jókedvükben létrehoznak egy 
színjátékot, amiben ötvöződik a székely humor és pajzánság a tánccal, zenével, énekkel. 

Fotó  Herczeg

Tátrai Tibor Kossuth- és Liszt Ferenc díjas előadóművész

Nagy sikert arattak a koncertek

A Szerelem című darab

P.Zs.
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Színházi előadások a Szabadtéri Színpadon

A darabot Topolcsányi Laura írta székely mondák 
és történetek alapján. Az előadások a Déryné prog-
ram támogatásával valósultak meg. Hitvallásuk 
szerint: Hiszünk a kultúra össztársadalmi jelentő-
ségében, hisszük, hogy a kultúra a fejlődés hajtó-
ereje. A Sínház mindenkinek! szlogenen túl külde-
tésük fontos részének tartják, hogy a művészetet 
közelebb hozzák a fiatalokhoz, megismertessék és 
megszerettessék velük. Milyen eszközökkel érhető 
el, hogy a virtuális világ csodái, sokszor szemfény-
vesztő illúziói mellett az élőszereplős színházi elő-
adás vonzó legyen a fiatalok körében? 

„A Déryné Programnál úgy véljük, hogy nem elég 
a hagyományos értelemben vett történetmesélés, annál több kell. Fontos, hogy az előadás üzenetében, 
mondanivalójában kapcsolódni tudjon a jelenkor aktualitásaihoz, a ma emberéhez is szóljon, valamint 
az őt foglalkoztató kérdésekre keresse a választ, sőt ennél is tovább megyünk, ne pusztán kérdezzen, 
de irányt is mutasson.” (Kis Domonkos Márk, a Déryné Program igazgatója)

Galériánknak is tekintettel kellett lenni az előírt 
korlátozásokra, bár nyárra ezek megszűntek, így 
a kiállítási tevékenységünket már nem befolyásolta. 
A Rév-Art Galériában a 2021-es évben a látogatószám 
növekedését tapasztaltuk. Ez nem kis részben annak 
köszönhető volt, hogy olyan nemzetközi hírű mű-
vészeket mutattunk be, akiknek megjelenése az or-
szágos hírű galériáknak is díszére vált volna: Csurka 
Eszter, Urbán Ádám, Káldor Kata és Rófusz Ferenc. 
Sajnos a szervezésben már nem számíthattunk ed-
digi „mentorunk” a kitűnő művészettörténész és 
kurátor, Jerger Krisztina támogatására, de folytatni 
tudtuk az Ő szellemi örökségét. 

A 2021-es idény a Rév-Art Galériában
Az év egyik meghatározó momentuma a koronavírus járvány, amely az élet minden területére hatással volt.

Követve a nemzetközi trendeket, mi is univerzális kiállítótérben gondolkodtunk, azaz több művészeti ág 
képviselőit állítottuk ki. 

Elsőként Csurka Esztert, aki igazi „összművész”: 
festő, szobrász, performer, fotós, rendező, színész, 
díszlettervező. Festményeit szürreális motívumok, 
filmszerű látásmód jellemzi. A kiállítás ünnepélyes 
megnyitóját Fitz Péter művészettörténész tartotta, 
aki jó ismerője Csurka Eszter művészetének. 
A következő kiállítónk Urbán Ádám volt. Ez a ki-
állítás a galéria történetében is a legnagyobb szabású, 
és leglátogatottabb volt. A belső teret kitágítottuk, 
molinókra és kültéri táblákra is felvarázsoltuk a 
Balogh Rudolf díjas fotográfus 'Cirkusz a függöny 
mögött' című fotókiállításának képeit. A sétáló 
gyermekekre és szüleikre is nagy hatással voltak 
az élethűen megörökített, a cirkusz belső világát 
bemutató fényképek. 
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Fotó  Rév-Árt

A medve nem játék című előadás

Bemutató a kiállításmegnyitón

Urbán Ádám – Cirkusz a függöny mögött

P.Zs.
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Erre az alkalomra jelent meg 
Urbán Ádám azonos című fotó-
könyve, melyben a bemutatott, 
és a válogatásba nem került fotók 
szerepeltek. A kiállítást Fekete 
Péter, kultúráért felelős államtit-
kár, a cirkuszművészet megújítá-
sáért felelős miniszteri biztos 
nyitotta meg, aki megnyitó beszé-
dében emlékeztetett a kultúra és 
a szórakozás kapcsolatára, mely
nek nagyon jó terepe a Cirkusz, 
amit a kiállítás lehozott Budapes-
tről Révfülöpre. Káldor Kata gra-
fikus 'Színes világ' című plakát-
kiállítását a Révfülöpön élő, sokak

által ismert Horkay István nyitotta 
meg. Megnyitójából egy gondolat: 
„Káldor Kata plakátjain a képzelő-
erő forrása nem elsősorban a mé-
dium, hanem az emlékezet által 
mozgósított és a vizuális gondol-
kodás közegében testet öltő, mű-
vészi intuíció. Mindenesetre az 
biztos, hogy kérdéseket tesz fel 
és az ezekre adandó választ a né-
zőre bízza, hogy értékelje, átérez-
ze azt.” Ezek a plakátok a nemzet-
közi kiállítások, rendezvények, 
politikai és kulturális események, 
nemzetközi zsűri által kiválasz-
tott beharangozói, úgyhogy igazi 

világszínvonalat képviselnek.
Az idei év utolsó kiállítója a mű-
vészet igazi „nagyágyúja” – az Oscar
-díjas Rófusz Ferenc volt. Ő is 
a Pannónia filmstúdióból indult, 
mint kedves barátja, és a megnyi-
tót tartó Orosz István, akinek 
2020-ban volt kiállítása a Rév-Art 
Galériában. Rófusz Ferencet a kö-
zönség leginkább a Gusztáv- és 
Dr Bubó rajzfilmek rendezőjeként 
ismerte meg, de az igazi világsi-
kert számára „A Légy” című ani-
mációs film hozta meg, melyért 
Los Angelesben az 1981-es gálán 
Oscar díjban részesült. 

Így kivételes jubileumot ünnepelhettek a megnyitón megjelentek Rófusz Ferenc társaságában, az elismerés 
40-éves évfordulóját, valamint a „mester” 75. születésnapját. 

A megnyitón a közönségnek abban az élményben 
lehetett része, hogy megérinthette, kézbe foghatta 
az Oscar díj szobrocskáját. Sok „szelfi” készült, me-
lyek valószínűleg bekerültek a családi fotóalbumba. 
Kedves színfoltja volt a megnyitónak az az Orosz 
István által is elmesélt történet, melyben elmondta, 
hogy Rófusz Ferenc a Szabad Európa Rádió Forgó-
színpad című műsorából értesülhetett róla, hogy 
átvette az amerikai Filmművészeti Akadémia ani-
mációs rövidfilm díját, hiszen az ottani átadóknak 
fogalma sem volt arról, hogy helyette egy minisz-

A Galériánk másik részében továbbra is megvásárolható festmények, műtárgyak, kerámiák, porcelánok 
kerültek elhelyezésre részben saját gyűjtött anyagunkból, másrészt ismert és révfülöpi kötődésű művészek 
munkáiból. 

tériumi „aparátcsik” sétált le a színpadról, hóna 
alatt a szobrocskával. A Légy után is kiváló filmek 
születtek, itthon, majd Amerikában, melyeket a 
látogatók kivetítőn élvezhettek a galéria nyitvatartási 
idejében: Holtpont, Gravitáció, Ticket, Utolsó vacsora. 
Ezek tragikus művek, a kilátástalanság tömör, drámai 
megfogalmazásai. A Rév-Art Galéria kiállításán 
nem csak ezekből a filmekből válogattunk eredeti 
grafikákat, hanem sok-sok fázis- és kulcsrajzból, 
álló- és mozgóképből történt a szelekció. 

Ezt a részt oldottabbra terveztük, 
mint a kötött struktúrájú kiállítási 
terünket. Megpróbáltunk minden 
szintű látogatói igényt kielégíteni, 
hogy az is gyönyörködni tudjon 

a bemutatott festményekben, aki 
jobban szereti a természetelvű, 
szemre befogadóbb műveket. 
Teret biztosítottunk a Révfülöpi 
Fürdőegyesület, és a Honismereti 

Gyűjtemény kiadványainak, mely 
így sok Révfülöpre látogató, és 
lokálpatrióta asztalára kerülhetett.

Bogdán Katalin, Szigetvári György

Tisztelt Olvasó!
Amikor kezébe veszi a Révfülöpi Képek 
című helyi újságot,  már októbert írunk. 
Véget ért az üdülési szezon, eljött a „mér-
legkészítés” ideje. Nehéz évet hagytunk 
magunk mögött. Törvényi kötelezettsége-
inknek eleget tettünk. Évi rendes közgyű-
lésünket – ugyan erősen csökkent létszám-
mal – megtartottuk. Számunkra örvendetes 
volt, hogy a hagyományőrző vízi napunkat 
nem várt érdeklődés mellett sikerült meg-
tartani. A Császtai strandon úszóversenye-
ket és vízipóló mérkőzéseket rendeztünk. 

Fürdőegyesületi hírek

Fotó  Dékány Dea

Vízi nap a Császtai strandon
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A versenyeken résztvevőket és szimpatizánsainkat 
baráti megbeszélés mellett vendégül láttuk. Emlí-
tésre méltó, hogy Eitner József ny. iskolaigazgató 
úr immáron 29 éve bíráskodik a versenyeken és 
ígéret tett, hogy jövőre, az évfordulós harmincadik 
alkalommal is számíthatunk rá. Előre is köszönjük! 
Hagyományos szeptemberi szezonzáró társas va-
csoránk a csekély érdeklődés miatt elmaradt. 
Ami a jövőt illeti: reménykedünk abban, hogy a 

Fürdőegyesületi hírek
közvetlen emberi kapcsolatokat befolyásoló távol-
ságtartási kényszer csökkenni fog, megszűnik, és 
újból bizalommal közeledünk egymáshoz, rázunk 
kezet, vagy öleljük át egymást. Bízunk abban is, 
hogy a Révfülöpön egyre gyarapodó új üdülőtulaj-
donosok közül sokan szeretnék megismerni tele-
pülésünk 800 éves történetét és a több mint 120 
éves Fürdőegyesületünk múltját és jelenét. 
A szebb jövőben bízva: Zsitnyányi István, elnök

Tudta-e? IV. rész
Érdekességek Révfülöp múltjából!

…hogy 20 éve, 2001. augusztus 12-én 
  14.00 órakor avatták fel a révfü-
  löpi Fülöp-hegyi Millenniumi 
  kilátót. 

…hogy 30 éve, 1991. február 25. és 
  március 2. között rendezték meg 
  előszőr a Révfülöpi Téli Esték 
  rendezvénysorozatot, amelynek 
  első előadója Rainer Pál régész, 
  történész volt. (A hét folyamán 
  előadást tartott még: dr. Kukorelli 
  István alkotmányjogász, Antal 
  Katalin, az IBUSZ Rt. osztályvezetője, Piri Magdolna evangélikus lelkész és Somogyi Győző festőművész, 
  valamint dr. Eperjesi Imre kandidátus és KissErvin tudományos főmunkatárs.)

…hogy 40 éve, 1981. július 12-én szentelte fel Révfülöp 
   újonnan épített katolikus templomát Paskai László 
   veszprémi püspök. A templomszentelés napján 
   a révfülöpi lelkészséget plébániai rangra emelte 
   a püspök úr. A templomot Török Ferenc építész 
   tervezte, a helyi plébános ekkor Bauer Ferenc volt.

…hogy 50 éve, 1971 decemberében a nagyközség 
   vezetői köszöntötték Révfülöp legidősebb lakóját, 
   az akkor 104 éves Nagy Béláné született Béky Katalint.

…hogy 60 éve, 1961-ben a kis Balaton parti üdülőhelyek 
   közül Révfülöp lett az első a „Tegyük széppé a 
   Magyar Tengert” mozgalom versenyében. (A Hazafias 
   Népfront Veszprém megyei Bizottsága a Balaton-
   part szebbé tételére, az üdülőhelyek szépítésére 
   és virágosítására hirdette meg a versenyt.)

…hogy 70 éve, 1951. szeptemberében az élüzem címért 
   folytatott országos versenyben a kisüzemi érc- és 
   vegyesbányászat legjobb üzeme a Balatonvidéki 
   Ásványbánya Vállalat, Révfülöp volt, amely tervét 
   2 hónap átlagában 112.8 százalékra teljesítette. 

…hogy 75 éve, az 1946-ban megrendezett országos 
   cukorrépa termesztési versenyben a tapolcai 
   járás területén első helyezést a révfülöpi Burgyán 
   Károly érte el. Járási győztesként részt vehetett 
   a mezőgazdasági kamarai kerületenként szervezett 

   országos versenyben is, ahol az Alsódunántúli 
   szekcióban 3. helyezést ért el.

…hogy 80 éve, 1941. március 27-én megrendezett 
   Országos Mezőgazdasági Kiállítás borbírálatán 
   Révfülöpről Engelbrecht Károly zöldszilváni bo-
   rával ezüst, Bodonyi László muskotály borával és 
   Czuppon Sándor szürkebarát borával bronz ok-
   levelet nyert. 

…hogy 90 éve, 1931. áprilisában Révfülöp vezetőinek 
   rágalmazási pere zajlott egy újságcikk miatt. 
   Lakatos Péter Pál Révfülöp község viszonyaival 
   foglalkozó cikke miatt Schmidt Ferenc nyugalmazott 
   körjegyző, Novák Elek evangélikus lelkész és 
   Ziermann evangélikus kántortanitó sajtórágalmazás 
   vétsége címén tettek feljelentést. A bizonyítást 
   során több révfülöpi tanút kihallgattak, akik között 
   egyesek a vádlott mellett, mások a vád mellett 
   tettek vallomást. A tárgyalást elnapolták…

…hogy 100. éve, 1921. januárjában 8-10 főből álló 
   fegyveres rablóbanda garázdálkodott Révfülöpön 
   és környékén. Az egyik este behatoltak Ballagi 
   ezredes révfülöpi villájába és az ott egyedül tartóz-
   kodó ezredest összes pénzének, mintegy 8 ezer
   koronának átadására kényszerítették.

                       …folyt. köv. P. Miklós Tamás

A Császtai strand a fürdőkabinokkal és öltözővel 100 évvel ezelőtt 
(Képeslap részlete. Hangya, 1921 – Helytörténeti Gyűjtemény)
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Rendhagyó volt, mert még személyesen nem ismertem, néhány cikkét olvastam, 
hallottam beszélni révfülöpi ünnepségeken. E-maileken keresztül beszélgettünk 
- ez már nem rendhagyó a kovid óta -, mert vizsgáztatott az Evangélikus Hittudo-
mányi Egyetemen. Kérdéseimre válaszolt és rám bízta válaszai tagolását. Nem volt 
könnyű a dolgom, mert egy ennyire sokoldalú embernek a munkáját visszaadni 
néhány oldalban szinte lehetetlen. Kiemelem a kutatási területeit: liturgika, elméleti 
liturgika, liturgia-ekkleziológia, liturgia-homiletika, liturgia-egyházzene. Mindnek 
utánanéztem, hogy értsem. Publikál számos szak- és egyházi folyóiratban. Szívügye 
a „Révfülöpi Ordass”, melynek programja, vendégszeretete, igényes gondolkodásmódja, 
közösségépítő tere országos hírű.

„… ahova mindig hazatérek, az Révfülöp.”

Rendhagyó beszélgetés Prof. Dr. Hafenscher Károly lelkésszel, tanszékvezető 
egyetemi tanárral

  

A mai Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központot 
az 1930-as években vásárolta meg az egyház peda-
gógusai nyaraltatására. A már akkor országszerte 
híressé vált pihenőhelyet az 50-es években minden 
ellenszolgáltatás nélkül az állam elvette. Az épületben 
általános iskola volt, majd amikor új iskola épült, 
a házat lepusztult, majdhogynem romos állapotban  
kapta vissza az egyház a 90-es évek második felében. 
Krizsán András tervei alapján épült újjá, akinek az 
édesanyja ebben az épületben volt tanítónő. 

A gyönyörűvé varázsolt épület többfunkciós: 
képzések, továbbképzések, rendezvények, konfe-
renciák, találkozók zajlanak. Az 1999-es átadás óta 
is sokat szépült és fejlődött az épület, nem csak a 
parkosítás okán, hanem a mai kornak megfelelő 
komfort kialakítása kapcsán. Az ország bármely részéből, vagy külföldről érkeznek a rendezvények 
résztvevői, közkedvelt hellyé vált, ahova – otthonossága miatt – hazajönnek, vagy ismét hazatérnek 
vendégeink. 

Évek óta a Révfülöpi Téli Estéknek is otthont ad az intézmény.

Intézményünk névadója Ordass 
Lajos, az evangélikus egyház mártír 
püspöke, aki szolgálata csúcspont-
jain és a koncepciós perek miatti 
börtönfogsága idején is Jézus 

Krisztus tanítványa volt és maradt. 
Az ő szellemisége miatt is nevez-
zük a házat a „tanítványság há-
zának”, s ezért is nyitott minden 
 olyan települési és társadalmi 

rendezvényre, amely egyezik 
a ház szellemiségével. Így tartjuk 
évtizedek óta e házban a Révfülöpi 
Téli Esték rendezvénysorozatot is. 

Gazdag programjainkról beszélhetünk. Intézmé-
nyünk kulturális vonatkozású programjaiban kiemelt 
szerepet játszik a zene. Közel két évtizede a Bach 
interpretációjáról ismert, nemzetközi hírű kórus 
nálunk tartja nyári „edzőtáborát”, így július elején 
egy héten át az erre járók arra lehettek figyelmesek, 
hogy igényes Bach muzsika hangjai szűrődnek ki 

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság egyik tagja hívta fel a figyelmemet a Bach-táborra, illetve a zenei tábo-
rokra. Nyaranta koncertjeire beülhetünk, volt, hogy a móló előtti sétányon adtak fuvola koncertet fiataljaik. 

a falak közül. Lassan hagyománnyá vált, hogy 
a magyar saxofon-művészet és oktatás krémje neves 
nemzetközi professzor-gárdával nálunk tart mes-
terkurzust. Ebben az évben vonós tábor is volt 
a klasszikus zenét művelő fiatalok számára. 
Minden évben nálunk zajlik a fúvós-együttesek 
találkozója is. 
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Prof. Dr. Hafenscher Károly

Az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ
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„… ahova mindig hazatérek, az Révfülöp.”

Ugyanakkor benne él Révfülöp életében.

A „repülőgép-anyahajó”, ahova mindig hazatérek, az Révfülöp. A település is, meg az itteni igazgatói 
munkám is ideköt. Itt vagyok itthon – annak ellenére, hogy Budapesten születtem, nem csak dunántúli 
(gyökerek), de balatoni embernek is tudom magam. 

Az épületünk újraéledésének első percétől fogva 
részt vettem az intézmény háttérmunkájában, majd 
2008-tól állandó lakosként is jelen vagyok a telepü-
lésen. Természetes, hogy sokakkal kialakult a szemé-
lyes jó kapcsolat, s az is természetes, hogy a társa-
dalmi életben is szívesen részt veszek. 
Révfülöp díszpolgárainak egyikeként különösen 
felelősséget érzek közösségünkért. Öröm és meg-
tiszteltetés volt számomra a Kilátó avatásán köszöntőt 
mondani, vagy a Szent István napi ünnepen a kenyér-
szentelést végezni. Bárcsak több időm és több 
lehetőségem lenne erre. 

Azt kívánom – itt a világ egyik legszebb táján élve – hogy Révfülöpnek ne csak nagy múltja, hanem jó légkörű 
jelene, és nagy jövője legyen.

Meggyőződésem, hogy egy közösség akkor működik 
jól, ha tagjai egymás iránti tisztelettel és segítőkész-
séggel élik a maguk életét. Révfülöp sajátos szocio-
lógiai összetételű település. Nem szokványos a la-
kosság összetétele, ahogy nem szokványos a település 
felépülése sem. A téli csöndes közösség nyáron az 
ország egyik központjává válik. Ez egyszerre lehető-
ség és kihívás. Fontos, hogy ezt jó légközben, egy-
másra figyelve, az összetartozás érzését és élményét 
komolyan véve éljük meg – akár szembe menve a 
mai világ individualizálódó, atomjaira eső társa-
dalmi gyakorlatával. 

Lejegyezte: Lux Judit

A Zsinat a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház legfelsőbb döntési 
és törvényhozási testülete, a nagy 
horderejű elvi döntések és szabá-
lyozások meghozatala. Egyfajta 
egyházi parlament. Korábban 
több cikluson át voltam alelnöke, 
majd az egyház operatív vezetése 

Az Ordass központ vezetése, az egyetemi oktatás mellett 2018 óta az Evangélikus Egyház Zsinatának 
lelkészi elnöke.

élén álltam. Az országos igazgatói 
mandátumom lejárta után, majd 
az 500 éves reformáció emlékév 
miniszteri biztosi munkám mellett 
választottak meg a Zsinat lelkészi 
elnökévé. Ezt a sok feladattal járó 
tisztet már a második ciklusban 
viselem. Jó egyszerre látni a helyi 

kisközösséget és a nagy, országos 
egészet, no meg a nemzetközi 
összefüggéseket. Egyik segítsé-
gemre van a másikban, a kiskö-
zösség nem szűkít be, a nagy 
ügyek pedig nem engedik az 
embert „elszállni”, eltávolodni 
a mindennapok valóságától. 

Július 15-én két év után ismét 
vendégül láthattuk a romániai 
Rév település delegációját köz-
ségünkben. 

Barátainkat a Matróz Panzióban 
fogadtuk, ahol Kondor Géza polgár-
mester köszöntötte a révi küldött-
séget és bemutatta a két éve meg-
választott képviselő-testület tagjait. 
A révi delegáció részéről Hasas János 
alpolgármester megköszönte a meg-
hívást, örömét fejezte ki, hogy a 
pandémia után újra létrejöhetett a találkozás. Az ízletes 
vacsora után egy kellemes fürdőzés zárta a napot. 
A következő nap a strandolásé és a pihenésé volt. 
Este vendégeink részt vettek a 29. Villa Filip - napok 
megnyitóján, majd az azt követő kulturális prog-
ramokon. A következő nap délelőttjén részt vettek 
a Milleneumi Kilátó újjáépítésének átadási ünnep-

Négy nap révi barátainkkal

ségén, majd csodálattal meséltek a kilátóból eléjük 
táruló panorámáról. Délután a sümegi várjátékokat 
tekintették meg, ami szintén nagy élmény volt 
számukra. Sajnos az esti könnyűzenei programot 
a nagy vihar meghiúsította. A vasárnapi reggelit 
követően a mielőbbi viszontlátás reményében 
búcsúztak vendégeink. 

Eitner József
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A révi küldöttség az újjáépített kilátó átadási ünnepségén



XXIX. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM  
2021. OKTÓBER

1919

Révfülöpön kovid után újra ……

Már a többedik nyár, hogy hiába keresem Csizsu bringáját, mindig a kabinokhoz közeleső jegenyéhez 
támasztotta. Nincs már ott a jegenye, biztosan morgolódott volna. Most is morog éppen valaki, „nincs 
az árnyékot adó fa”. Elmondtam neki is, ahogy Csizsunak mondtam volna, nézze meg, milyen gyorsan
nőnek az árnyat adó fák, és milyen betegek voltak a kivágottak, mi lett volna, ha bármelyikünkre rádől.  
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Nagysikerű színházi előadások zajlottak a Szabadtéri Színpadon

Nagyon szeretem a Szigeti strandot. Büszke vagyok, 
ahogy alakul, szépül. A sok nullával ellátott szám 
a plakáton mutatja, sikerült megint egy pályázat. 
Sok minden lett belőle. Rendezettek az utak, van 
az ifjaknak (és a már nem annyira ifjaknak is) 
játszóhely a vízben, kialakított hely a fogyatékkal 
élőknek, ugráló helyek a jó úszóknak. 

Már ott tart, mi lesz a sorsa a volt Ibolyának, na, 
ez azért már sok.  Amikor rátér a vaddisznókra, az 
már telíti, amúgy igen empatikus lelkemet. 
Az persze igaz, hogy kellene egyszerű kivitelezésben 
információs lap, amelyen ott van a vadász száma is, 
akinek jelenthetjük a vaddisznók megjelenési helyét. 
Remélem, a következő évben ismét lesz, a boltok, 
szolgáltatók nyitvatartási idejével. Csak mondom, 
nem mindenki fogja a helyi tv-t (ott biztosan olvas-
ható!), nem mindenki követi a facet, a számos rév-
fülöpös oldalt, és azokból tud meg infókat.  
Persze, számomra, aki igen várom a nyomtatott 
infó-lapot, óriási öröm volt, ahogy a facen először 
bukkantak fel a kovid 3. hullám lecsengésekor 
Pepi (Kovács Péter) nevéhez fűződő, ma már ha-
gyományunkká vált  Révfülöp Blues-ra, vagy 
a Country Music Fest-re invitáló sorok. Mind a két 
program sikeres volt, ahogy a két színházi előadás 
is. Jó volna, ha újra volna komolyzene. Egy pillan-
tás a szabadtéri színpadra, legyen egyre inkább 
igazi kulturális helyszín. 

A Végmáli út sarkon, az Ecséri dűlő után pl. min-
dig ott van a nem probiós zacskóba kitett szemét. 
Persze, kiszakadva, kiborulva… vajon otthon is így 
csinálják? – mormogom. Otthon nem fizet a szemét 
elhordásért? Miért van az, ha nyaralunk, pár hóna-
pig is, elfelejtjük kötelezettségeinket. 
Még sorolhatnám a mellettem lehuppanó, fagyit 
nyalogató egyén sirámait. 

A szokott utunk naponta még a nagy meleg előtt 
séta a Rózsakertbe, a mólóra. Hallom, nemsokára 
megújul olyan növényekkel, amelyek honosak, 
és meg is maradnak éveken át. Persze, van, aki 
most azon morog, miért hagyták így tönkremenni. 
Miért nem tisztább a környék!  Helyben vagyunk, itt az örökzöld téma: a szemét !! Miért nem szervezi 
meg az önkormányzat a szemét elvitelt, miért, miért... Csak az a miért hiányzik, miért szemetelünk mi?? 
Itt meg kellett szólalnom: hiába jár az önkormányzati autó naponta kétszer, és szedi össze, ahol lehet 
a szemetet azokon a napokon is, amikor nem jár a kukás-autó.  

Nagyon örülök az új napozó stégeknek, a nyár 
második felére megérkeztek a „kapaszkodó” kor-
látok is. Vannak, akik szerint ki kell irtani a nádat, 
mások feljelentik a polgármestert, hogy kevés 
a nád, és tűnik mind, ha lesz kikötő. Megrögzött 
konfliktuskerülőként kéne támasz mellém, aki 
érvelne a nádasért. Hiába mondom, hogy az 
„gyógyítja”, tisztítja a Balatont. Most kéne Csizsu,
aki kicsit hangosabb volna nálam. 

Az új öltözők, zuhanyozók mind mind öröm az újra
kezdéshez, kovid után! A gyönyörűen rendbe hozott 
homokozók fölé kerültek színes napvitorlák, hogy 
a legkisebbek ne égjenek meg a tűző napon. Jó a régi 
fenyők mellől a legfiatalabb unokámat  hintáztatva 
nézni a vizet, változásában is a régit folytató strandot.



irodában kulturális programokról érdeklődött, kézhez kapott egy fekete-fehér kézzel nyomtatott papírt 

Átsétálunk a Császtaira, igazi kisgyermekeseknek való paradicsom. Hihetetlen, de egyesek szerint táj-
idegen a háncsból készült napernyő. Csak mondom a Szigetin is van, az viszont tájba illő. 

A bogár is kevesebb volna, ha szorgosan bekaphatnák. 
Benézünk szinte minden nap a Balaton környékén 
is  egyedülálló  Helytörténeti Múzeum ajtaján.  
Ki tudja, hányadszorra nézzük, milyen is volt anno 
Révfülöp. Ide érdemes többször  is bekukkantani! 
Lehet válogatni kiadványok között, Révfülöp anno, 
az Egyesület periodikái, olyan ismeretanyagot 
nyújtanak, amelyek igazi ritkaságok.

Nem tudom leírni azt az örömet, ahogy a piac sar-
káról felnéztem a kilátó irányába, és láttam, ahogy 
kibukkan a fák mögül. Szinte hihetetlen, hogy 
ilyen ütemezetten, időre újra sétálhatunk fel, néz-
hetünk körbe. 
Örüljünk együtt Révfülöpnek, és vigyázzunk rá!

Lux Judit

A július 31-i időpont halasztását követően a második lehetséges dátumon, augusztus 7-én rendezte meg 
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Révfülöpön kovid után újra ……

Itt jegyzem meg, jó volna, ha előbb tudnánk az 
Ordass - remek programjairól, ha a Római Katolikus 
templom a Koncz-család koncertje is beépülne 
a település kulturális vérkeringésébe. Ha a kisebb 
és nagyobb gyerekeknek való programok jövőre 
megsokasodnának!! Legyen újra strand-könyvtár is, 
ne csak a családunk által kitett újságok, könyvek 
legyenek a talált fürdőnadrágok között. Na, majd 
jövőre! Az igaz, persze, hogy van kezdeményezés 
az újrahasznosítható olvasmányokra. A gyógyszertár 
előtti padok egyikén naponta frissülő könyvek várták 
az érdeklődőket. 
A számos betérő, aki a megújult „Tourinform” 

a révfülöpi és a környékbeli programokról.

Még a legkritikusabb nyaralók is megegyeztek abban, 
óriási dolog, hogy van saját  termelői piacunk.
Ment a levelezés, melyikünk, mikor megy először 
a piacra. Már van szokásos tojás, zöldséges, sütis 
árusunk. Hetente lájkoljuk  a face-n a piac jelent-
kezését! A bringások körében is ismert a bringás 
„megálló” mellett.

Vissza a térre! Jó fagyizni, lángosozni, hekket enni,  
szépek a leánderek, a padok, eltakarják az évek óta 
felújításra váró épület beázott aljzatát. Megnézzük 
minden alkalommal, hogy milyen kiállítások lesznek, 
mi mindkettőbe járunk.  A Tóparti Galériába és 
a RévArtba is, jól elférnek egymás mellett. 
Csak a fecskék hiányoznak nagyon. Bízom benne, 
hogy nem barbár kezek ütötték le a fészkeket. 

a BSI Budapest Sportiroda a Balaton-átúszást. 

A komoly járványügyi részvételi szabályo-
zások ellenére közel 7000 induló vágott 
neki a megmérettetésnek.
A népes mezőny ebben az évben már há-
romféle indulási lehetőségből választhatott. 
A hagyományos és egyben legnagyobb 
népszerűségnek örvendő 5,2 kilométeres 
Révfülöp – Balatonboglár úszótávon több 
mint 6200 fő vágott neki a tóátkelésnek. 
Debütált a Balatonáthúzás, ahol ugyanezt 
a távot SUP-pal lehetett teljesíteni, egy az 
úszókkal párhuzamos folyosón – ebben 
a kategóriában több mint 200 fő szállt vízre. 

Balaton-átúszás

Nagy népszerűségnek örvendtek a Tóparti Galéria kiállításai

39. Lidl Balaton - átúszás
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Másodszor rendeztek féltávú úszást, Balatonboglári indulással és érkezéssel lehetett teljesíteni a 2,6 km 
hosszúságú eseményt – itt 500-nál is több résztvevő csobbant vízbe. A rendezvényre az ország közel 800 
településéről érkeztek nevezők, a résztvevők 47%-a hölgy. 

Az 5,2 km-es táv leggyorsabb teljesítője a férfiaknál Dom Attila 1.00.24-es, a nőknél Maisa Andrea 1.14.27-es 
idővel.  A legidősebb résztvevő a 84 esztendős Runtág Tivadar fantasztikus, 2 óra 28 perces időeredménnyel. 

A vízhőfok reggel 23,5-24,8 fok volt, az első úszók 
21 fokos reggeli időjárásban indulhattak, a nap fo-
lyamán 29-30 fokig szökött fel a hőmérő higanyszála.
A kora délutánra jelzett változékony időjárásra való 
tekintettel az eredetileg tervezett időnél korábban 
rajtoltatták a résztvevőket. Amint elkészült a vitor-
lás hajók sorfala alkotta úszófolyosó – még fél nyolc 

előtt –, elindították a klasszikus átúszás résztvevőit. 
A távok teljesítését kizárólag 11.00 óráig lehetett 
megkezdeni. Az előrejelzésnek megfelelően a 13.00 
óra után felerősödő szél és a tarajos hullámzás miatt 
a szervezők közel száz, a szintidő határán úszó 
résztvevőt biztonsági okokból kiemeltek a vízből.

Patkás Tamás, alias Rocky Tomi, 
aki egy balesetben veszítette 
el lábait, hazánk egyetlen igazolt 
nyíltvízi para úszója 7. alkalom-
mal, 2 óra 47 perces egyéni csúcs-
csal teljesítette a Balaton-átúszást, 
amellyel a középmezőnyben 

Révfülöpi úszók: Vida Klaudia (2.34.09), Walcz Tamás (2.42.04), Szegi Mátyás (2.47.31), Zétényi Anna 
(2.50.11), Czuczor Gyula (2.55.06), Bánné Hanisch Margit Judit (3.23.26), Piros Laura (4.10.44). 
Féltáv: Rácz Piroska (1.43.48). Balaton-áthúzás: Molnár Zoltán (1.12.48), Lachmann Andrea (1.13.22).

végzett. Gurbán Béla az eddigi 
összes átúszást abszolválta, idén 
tehát 39. alkalommal úszta le az 
5,2 km-es távot. A Magyar Hon-
védség évtizedek óta együttmű-
ködő partnere az eseménynek, 
a szervezésben résztvevő katonák

szívesen segítettek a nagy létszá-
mú esemény lebonyolításában. 
Ezen túlmenően az Úszó Erőd 
közel 300 fős katonai kontingense 
az idei évben is teljesítette az 
5,2 km-es távot. 

Nyugdíjas Egyesületünk szeptember 13-14-15-én ellátogatott a már barátainknak mondható réviekhez 
Erdélybe. Kellemes időt sikerült kifognunk. Kényelmes busszal tettük meg a hosszúnak tűnő utat, jó 
csapattal, sütemények és szomjoltó kínálgatások 
mellett.

Őszi kirándulás révi partnertelepülésünkre

Programunk az Önkormányzat hivatalánál kezdő-
dött, ahol Hasas János alpolgármester úr fogadott 
bennünket és végig velünk volt, ahol kellett segítette 
utazásunk és programjaink sikerét, amiért csak szív-
ből jövő köszönetet mondhatunk. A szállást elfog-
lalva vacsora előtt használhattuk a szálloda meden-
céjét, illetve a gyönyörű kerti medencét is. 
Kifogástalan 3-szori svédasztalos ellátásban része-
sültünk az ott töltött idő alatt. A második napon 
Nagyváradra mentünk. A város felújított katolikus 
Székesegyházát és a Püspöki Palotát tekintettük 
meg, ahol a napokban nyílt kiállítás főleg kegytár-
gyakból, műemlékekből.
A főtéren a Színházban, a felújított palotában és 
a városháza épületében gyönyörködhettünk, végül 
a „Fekete Sas” szállót csodálhattuk meg. Esti prog-
ramként szépkorúakkal találkoztunk a helyi kultúr-
házban, ahol szeretettel, kis „kínálással” fogadtak 
bennünket. Jót beszélgettünk, öröm volt újra látni 
Őket a nyári ittlétük után. Tiszteletes úr viccei 
rásegítettek a jó hangulatra.

Egy kis meglepetés műsorral készült a Vince Jázmin 
és Dominik testvérpár, akik műsorától mindannyian 
meghatódtunk, miután meghallottuk a magyar-
ságról szóló dalaikat.
A mi énekkarunk is előadott két népdalcsokrot. 
Majd indulnunk kellett, mert vacsora várt bennünket 
a szállásunkon. 

Fotó  Kovács P.

Kirándulás Nagyváradon

-i-
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Az elutazás napján még egy nagy
 sétát tettünk a Sebes -Körös men-
tén ahol egy „barlangtúrán” is 
részt vehettek a bátrabbak.
Utolsó programként a református 
templomban üdvözölt bennünket 
a tiszteletes Úr és a nyugdíjasok, 
majd a templom kertjében meg-
koszorúztuk Petőfi mellszobrát 
és Bersek József honvéd ezredes 
kopjafáját. Elbúcsúztunk tőlük 
abban a reményben, hogy jövő 
nyáron újra látjuk egymást. 
Élményekben gazdagon két biztos 
kezű, udvarias autóbusz -vezető 
este 10 órára Révfülöpre hozott 
bennünket. Nem utolsó sorban, 
de mindannyiunk nevében meg kell köszönni a Sümegi házaspár precíz, mindenre odafigyelő szervezését.

Őszi kirándulás révi partnertelepülésünkre

Kuczogi Lászlóné 

Polak, Węgier dwa bratanki… Krobia küldöttsége Révfülöpön
Nagy örömünkre szolgált, hogy két év után ismét 
településünkön fogadhattuk lengyelországi test-
vérvárosunk, Krobia küldöttségét. A Łukasz Kubiak 
polgármester úr vezette csapat szeptember 27-én 
a koraesti órákban érkezett a Matróz Panzióhoz, 
ahol a két település polgármestere, illetve Sümegi 
Gábor, az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület elnöke 
köszöntője után Slemmer József képviselő finom 
vacsoráját fogyasztották el az egybegyűltek. 
Másnap a nyolctagú lengyel delegációval felsétál-
tunk az idén újjáépített Milleniumi Kilátóhoz, majd 
utunk a part mentén folytatódott. Strandjaink fej-
lesztéseit Kondor Géza polgármester úr, a Benke 
László Helytörténeti Gyűjtemény értékeit Rádóczy 
Péter mutatta be vendégeinknek, majd a délelőtti 
program végén megtekintették a „Balatoni Óriás Pontyok Arcképcsarnoka” című fotókiállítást a RévArt 
Galériában. Az ebédet követő délutáni program Badacsonyörsön, a Varga Pincészet bemutatóüze-mében 
folytatódott, ahol kóstolóval egybekötött üzemlátogatáson a borkészítés lépéseivel – a szürettől a palac-
kozásig  - ismerkedhettek meg vendégeink. 
Következő nap Balatonfüredre látogattunk, ahol 
Miklós Tamás helytörténész, képviselő kalauzolt 
bennünket. Megtekintettük a Városi Múzeumot, 
a Jókai Mór Emlékházat, a Vaszary Galéria kiállításait, 
a Kossuth- forrást, végül a Vitorlázeumot, a vitorlás-
történeti interaktív kiállítóteret. Itt lengyel barátaink 
többek között kipróbálhatták a hajókötéllel történő 
célba dobást is. Délután pedig már testközelből nyílt 
lehetőségük megtapasztalni a kiállításon látottakat, 
ugyanis Révfülöpön vitorlás-program várta a kül-
döttséget. Az együtt töltött három napot a Matróz 
Panzióban Slemmer József kiadós, ízletes disznó
toros vacsorája zárta. Eitner Csongor
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A  Nagy Magyar – barlangnál

A krobiai küldöttség

Üzemlátogatás a Varga Pincészetnél
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Augusztus utolsó vasárnapján ismét jó hangulatú délután várta a II. Családi Napunkon résztvevő felnőtteket 
és gyermekeket, akik kipróbálhatták az arcfestést, az óriás buborékfújást, a ping-pong labda „ágyú” lövészetet, 

Családi Nap

részt vehettek kézműves foglalkozáson, lángos 
és joghurt evő versenyen. 

A ledolgozott energia pótlásáról zsíroskenyérrel, 
finom süteményekkel, szódával, szörppel gon-
doskodtak a szervezők. 

A közös bemelegítő tornát követően izgalmas 
sorversenyeken, valamint erőt próbáló kötél-
húzásban tehették próbára magukat a vállalkozó 
kedvűek. Végül a Házas-párbajban a szülők is 
megmutathatták, hogy náluk milyen mesteri 
gyorsasággal készül el a reggeli. A söprűhajító 
versenyben a férfiak igencsak jeleskedtek, de 
bizony a gyermekek és a hölgyek is változatos 
technikákkal röpítették el a takarító eszközt. 

Köszönjük a szülőknek, nagyszülőknek a rendezvény előkészületeiben, lebonyolításában nyújtott segítségét, 
a házi készítésű sütiket és házi szörpöket. 
Támogatóink voltak: Tat Fagyizó, Rév Büfé, Móló Cukrászda, HBR Büfé, Napfény Kemping, Révfülöpi Szikvíz. 
A helyszínt biztosította: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata

Zsifkovics Szilvia, Újváriné dr. Handó Melinda

Július végén első alkalommal, de hagyomány-
teremtő szándékkal invitáltuk lakótelepi 
„szomszédainkat” közös piknikre. 

Szomszédolás-Lakótelepi piknik

Fontosnak éreztük, hogy a dolgos hétköz-
napok közben meg tudjunk állni egy kicsit, 
tudjunk időt szakítani a körülöttünk élő, 
rég nem látott jó ismerősökre. De nagy öröm 
volt közelebbről is megismerkedni a közel-
múltban beköltözött új lakókkal is. 
A vidám estére mindenki izgatottan készült,
sok-sok enni- és innivalóval, házi készítésű 
édes és sós süteményekkel, gyümölcsökkel 
és egyéb finomságokkal. 

Mindenkinek köszönjük a segít-
séget és hogy jelenlétével meg-
tisztelt bennünket. 

Zsifkovics Szilvia, 
Újváriné dr. Handó Melinda

Játékos vetélkedő,zene, tánc és 
persze jóízű beszélgetések tették 
igazán kellemessé az együtt töl-
tött időt.  

Fotó  Újváriné



SS édünkédünkésészolgálunkzolgálunk VV

„Tudod, az idős is tud szívéből adni, 
képes szeretettel jó ember maradni! 
Nincs szüksége pénzre, fényes gazdagságra, 
másokra van gondja, nem saját magára. 
Szeretetét szórja szerteszét a Földön: 
– az öröm, a jóság majd így öröklődjön! 
Lehet bármily fáradt és öreg a lélek, 
példát tud mutatni: – Nézd, még mindig élek!” 

Aranyosi Ervin 

-Október  1 Idősek világnapja

Az ENSZ 1991-ben rendezte meg először az Idősekvilágnapja programsorozatát 
október elején, és azóta is minden évben ezen a napon emlékeznek meg a világ 
különböző országaiban – többek között hazánkban is - az idős emberekről.  

Az idősek világnapja programsorozat megalapításával 
az ENSZ célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a 
méltóságteljes időskorra, a társadalomba való vissza-
integrálásukra. Földünkön jelenleg körülbelül 600 
millió idős él, és a következő két évtizedben várhatóan 
megduplázódik a számuk. Az Idősek napja az idős 
emberekről, az ő tiszteletükről szól.

Tiszteletük magában foglalja elfogadásukat, támoga-
tásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társa-
dalmunknak ők is hasznos tagjai, és mindannyiunknak 
nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra 
a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre,
amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfoga-
dásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. 

Tanácsok szépkorúaknak! 
- Ne engedjen be idegent a lakásába, de még az udvarába se! 
- Ne váltson fel idegeneknek pénzt! 
- Mindig zárja be a kertkaput, az ablakokat és a bejárati ajtót, ha elmegy otthonról.  
   A kertkaput és a bejárati ajtót akkor is, ha otthon van! 
- Kulcsait mindig vigye magával, ne tegye a lábtörlő, a virágcserép alá, vagy egyéb hasonló
   helyekre! 
- Ne végeztessen ház körüli munkát (csatornatisztítás, fűnyírás, parlagfű irtás, favágás 
   stb.) idegenekkel, gyanús személyekkel! 
- Ne tartson otthon sok készpénzt vagy nagy értékeket! Ne feledje, biztonságosnak hitt 
   otthoni rejtekhelyeit az elkövetők is ismerik! 
- Ha bármilyen gyanús dolgot észlel (házalók, feltűnően nézelődő és kérdezgető ismeretlen 
   személyek), jelentse a rendőrségnek, az önkormányzatnak! 
- Ne váljon trükkös csalók áldozatává! 

További bűnmegelőzési tanácsokért mindig forduljon bizalommal a Rendőrséghez! 

Hírlevél -  Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 

2424

XXIX. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM  
2021. OKTÓBER



Az előzetes kalkuláció szerint 
azonban az elgondolt tábor össz-
költsége 40-50.000 forintba került 
volna gyermekenként, ami bár 
még így is piacképes, nem biztos, 
hogy a szülők megengedhetik azt 
maguknak. Az igazi feladat tehát 
az volt, hogy támogatókat gyűjt-
sünk. Szerencsére a Magyar Or-
szágos Horgász Szövetség ötle-
tünket felkarolta és 335.000 forint-
tal támogatta azt, a révfülöpi 
Magyar Tenger Horgász Egyesület 
100.000 forinttal járult hozzá a költségekhez, majd Kondor Géza polgármester úrtól is ígéretet kaptunk 
arra, hogy ha sikerül megszervezni a tábort, az önkormányzat 2 napra helyszínt biztosít és aznapra a gyere-
kek étkezésének megszervezésében is segítséget nyújt. 

Így jöhetett létre 202-ben a Révfülöpi Magyar tenger 
Horgász Egyesület Matula Bácsi természetismereti 
horgásztábora. 
Hétfő, látogatás a Folly Arborétumba
A nap folyamán a Balaton élővilágáról tanultunk, 
elsősorban az azt körülvevő növényvilágról, és a víz 
mellett élő madárvilágról. Megismertük az arboré-
tum nevezetességeit, megtudtuk azt is, hogyan 
készül a fenyőrügy szörp, és miért kell vigyázni, ha 
egy Óriástobozú fenyő alatt sétálunk el. Zsuzsa néni, 
az arborétum dolgozója részletesen mutatta meg, 
hogyan fészkelnek a madarak, miért fontos számuk-
ra a védelem, hogyan tudunk segíteni abban, hogy 
a mi odúnkat válassza a kis szárnyas. Megismerked-
tünk a lakok fajtáival, típusaival is, és hogy melyiket 
milyen madár választja általában. Ezt követően saját 
odúkat is készítettünk, melyeket haza is vihettek 
a gyerekek. Reméljük hamarosan mindegyik élettel 
telik majd meg.
Kedd és szerda a révfülöpi Császtai strandon 
A strandon kialakított főhadiszállásunkon tanultunk
horgot kötni, megcsináltuk első szerelékünket, meg-  

Matula természetismereti horgásztábor
Livi nénivel már hosszú évek óta tervezgettünk egy tematikus gyerektábort, ami hazánk tájait mutatná 
be kellő alapossággal a résztvevő gyermekeknek. Tudtuk, hogy nem egy gyermekmegőrzőt szerettünk 
volna nyitni, hanem egy tényleg tartalmas hét eltöltése volt a célunk, ahol  a fiatalokat felgyorsult vilá-
gunkból legalább egy hétre vissza tudjuk helyezni a természetbe úgy, hogy azt ők is élvezzék, és ahol egy 
hétig eszébe sem jut senkinek, hogy a telefonjához nyúljon (kivéve akkor, ha ürgeodút szeretne fényképezni). 

ismertük a balatoni halfajokat és horgászni mentünk 
csónakkal, melynek bemutattuk a kötelező felszere-
léseit, a vonatkozó szabályokat, megbeszéltük a nyíltvíz 
veszélyeit is. A közös csónakázás lehetőséget nyújtott 
időutazásra is, kiderült többek között az is, milyen 
volt a táj 20 millió éve, amikor még a Pannon tenge-
ren evezhettünk volna, mi az a bödönhajó és telepü-
lésünk nevében mit jelez a „Rév” és „Fülöp” szavak. 
Közben persze lelkes csapatunk a partról is horgá-
szott, keszegeket, kárászokat és egy szép gardát is 
sikerült zsákmányolni. Talán a legfontosabb téma-
körben is itt sikerült bővítenünk tudásunkat, az élő-
lényekkel való bánásmódról, horgászetikáról, kör-
nyezetünk védelméről is sokat tudtunk beszélni. 
Szerdán délelőtt játékos sportfeladatokkal készül-
tünk, majd kvízzel bizonyította mindenki, mennyire 
figyelt az elmúlt napokon. Mindezekért jutalmul 
Dévér Dínárokat tudtak gyűjteni a táborozók, aminek 
pénteki nap lett nagy jelentősége. Csónakázás mellett, 
strandolni, vízicsúszdázni és vízibiciklizni is volt 
idő természetesen.   

Csütörtök utazás a Tropicariumba és a Velencei tóra
Csütörtökön a Velencei-tó került sorra, ahol a mostani foszforhelyzettel, halpusztulással, elmocsarasodás 
veszélyeivel és ezek kezelésével is foglalkoztunk. Csak egy üveg választott el minket a legtöbb pikkelyestől 
a budapesti Tropicariumban, ahol a hazai őshonos fajtákat még behatóbban tudtuk tanulmányozni. 
A halak legfontosabb szerveiről is szó esett, a kopoltyúról, úszókról, úszóhólyagról a halak védelméről, 
rejtőzködéséről gyógyulásáról is tanultunk. A vihar ellenére a nap végén Miska Huszárnál is vendéges-
kedtünk Pákozdon, bár ez egy igazi villámlátogatás volt, a nagy viharban ugyanis csak egy fénykép erejéig 
tudtunk összegyűlni a szobor lábánál.

Fotó  Domina
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A táborozók a Velencei – tónál 



elcserélni a gyerekek, a 3 legtöbb dínárt összegyűjtő 
táborlakó külön ajándékkal lett gazdagabb. Egy jó 
hangulatú, sok élményt adó hét zárult le, örülünk 
hogy Veletek lehettünk! Reméljük minden résztvevő 
jól érezte magát, sokat tanultatok, tetszettek prog-
ramjaink, kellőképp felfrissültetek és megszerzett 
tudásotokat kamatoztatni tudjátok az elkövetkező 
tanévben, a megszerzett emlékek pedig végigkísérik 
életeteket és mindig jó szívvel gondoltok vissza a 
közösen eltöltött hétre!

Köszönjük Éva néninek, és Zsolti bácsinak a segítségét, 
Slemmer Bubu bácsinak a finom falatokat!

Domina Balázs  elnök, MTHE

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni” -írja kortárs költőnk Véghelyi Balázs.

Feladatunk egyrészt annyi lenne, hogy ottlétünkkel, az általunk nyújtható biztonsággal segítsük, tanítsuk 
nehéz helyzeteket megoldani, ne tüntessük el a problémát ha elakad, várjuk, hogy van-e saját megoldása 

osztálykirándulás, az együttlétek egymással, amik bevillannak, persze jó néhány tanárról is vannak pozitív 
emlékeink, nem a tanórák száraz anyagáról, hanem egy-egy fontos tudásról, amit tőlük, vagy szüleinktől 
tanultunk meg. Révfülöpi horgászviadal és az összes gyermek rendezvényünk népszerűségét, töretlen 

boldog gyerekből lesz egészséges lelki életű, kiegyen-
súlyozott boldog felnőtt. Világunk gyorsul, folya-
matosan modernizálódik, ahogy minket napról 
napra egyre nagyobb stressz ér, úgy óhatatlanul 
gyermekeink is érintve lesznek, érezzük, hogy ez 
így nincs rendben, kevés a gyermekkel töltött 
hasznos idő, ezért kompenzálunk. Tigrisként óvjuk, 
védjük gyermekeinket, amivel elkövetjük a legna-
gyobb hibát, amit csak elkövethetünk: mi akarjuk 
megoldani az ő problémáit, gyakran még feszültebb 
helyzeteket okozva ezzel neki. 

sikerét is ezzel magyarázzuk. 

Péntek kaland a Kis-Balatonon
Táborunk utolsó állomása Fekete István vadregényes 
tája, a Kis-Balaton volt, ami méltó megkoronázása 
lett megkezdett tematikus hetünknek. A Kányavári-
sziget mesés vidékén töltött napon időnk volt meg-
ismerkedni a Zala-torkolattal, feleleveníteni és sze-
mélyesen megtapasztalni Tüskevár történetét. 
A helyi szabályok megbeszélése után horgásztunk 
is természetesen, ami egy igen élménydús pecát 
eredményezett. Napunkba belefért egy vizit a kápol-
napusztai Bivalyrezervátumba. Mindkét helyszínen 
testközelből tudták a gyerekek megcsodálni a ter-
mészet szabadságát, lehengerlő erejét. A héten kem-
ény munkával összegyűjtött "Dévér Dínárok" bevál-
tásra kerültek, kis ajándékokra, emlékekre tudták 

Horgászviadal 2021.

Mivel sok időt töltök gyermekek között, gyakran 
nekem szegezik a kérdést: ez a generáció tényleg 
annyival másabb, mint a miénk volt?
A válaszom erre röviden: a fenét! Hosszabban: valami 
olyasmi szokott lenni, hogy leginkább a felnőttek 
hirtelen felpörgő, zakatoló világa még mindig nem 
tudja lekezelni a gyermeket, mint törődést, tanítást, 
szeretetet folyamatosan igénylő indivídumot. 
Bizony nagyon nehéz feladat ma gyermeknek lenni, 
és bármilyen furcsa ezt leginkább a szülők nehezítik 
meg. Nyomásként nehezedik ránk, amit mindannyian
tudunk: az egészséges lelki életű, kiegyensúlyozott 

és amennyiben kéri, útmutatást 
adjunk neki, de soha ne a kész 
megoldást! Másrészt meneküljünk 
vele a természetbe, mutassuk meg 
neki a nyugalmat, a térerő nélküli 
életet, kiránduljunk, strandoljunk, 
horgásszunk, biciklizzünk, csóna-
kázzunk, keressünk gombákat, 
gyógynövényeket, hallgassunk 
madárdalokat, töltsük el haszno-
san az oly kevés közös időnket! 
Tegyük fel a kérdést saját magun-
knak: Mit szerettünk gyerekko-
runkban, az iskolában? Mik voltak 
a jó emlékeink? Leginkább egy-
egy jó program, családi nyaralás, 

Matula természetismereti horgásztábor
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A Horgászviadal résztvevői



A vízparton egymásra találnak a családok, apa és 
fia új élményekkel, ezáltal új emlékekkel lesznek 
gazdagabbak, amik biztosan tudom, hogy majd 
30-40 év múlva is megmosolyogtató emlékezetes 
történetek lesznek. Hosszúra nyúlt bevezetőm után 
jöjjön az idén hatodik alkalommal megrendezett 
Révfülöpi Gyermek és Ifjúsági Horgászviadal rövid 
bemutatása: Hagyományosan gyermeknap környékén, 
most május hónap utolsó szombatján  került meg-
rendezésre a Balaton legnagyobb amatőr gyermek 
és ifjúsági versenye, a VI. Révfülöpi Gyermek és 
Ifjúsági Horgászviadal. A reggeli szemerkélő esővel 
mit sem törődve az egész mezőny megjelent, így 

A legtöbbet fogó, azaz helyezést elért gyermekek a Magyar Országos Horgász Szövetség értékes ajándékait 
kapták, melynek összértéke idén a 200.000 forintot is meghaladta. Minden résztvevő elsősorban élmé-
nyekkel, egy kis székkel, egy horgász ajándékcsomaggal, és egy édesség csomaggal lett gazdagabb egye-
sületünk és szponzoraink felajánlásának köszönhetően.
Baráti egyesületünk a balatonszepezdi Arany Horog H.E. felajánlásából a célbadobó verseny helyezettjei, 
egy akkumulátoros fejlámpát és jó minőségű horgászmérleget vihettek haza. Innen is köszönjük az évek 
óta tartó barátságot, együttműködést!

a rossz idő is meghátrálni volt kénytelen és a 36 
versenyző már napsütésben horgászhatott a pikke-
lyesekre. A Balatoni Halgazdálkodás hivatásos halőre, 
Máté József is megjelent a megnyitón, a fiatalok 
feltehették kérdéseiket, szó esett a fontosabb horgász 
szabályokról játékos kvíz formájában, mely során 
finom süteményt kaptak a helyes megfejtők. Az Európa 
sétány teljes területén folyt a harc, egy tűt nem le-
hetett volna a parton elejteni és a legtöbb horgász-
nak akadt is valami a horgára. A mezőny összfogása 
közel 30 kg volt, akadt bodorka, vörösszárnyú keszeg, 
sügér, garda és ponty is, melyek mindegyike vissza-
nyerte szabadságát a verseny végeztével.

Domina Balázs elnök, 
révfülöpi  Magyar Tenger Horgász Egyesület
  

Helyezettek:
Gyermek: I. Antal Zénó II. Eitlinger Zalán III. Jerkovits Milos
Ifjúsági: Rácz Máté II. Nagy Attila III. Kónya József
Legjobb célbadobó: 
Gyermek: Taskovits Máté, ifjúsági: Katona Áron

Gratulálok a helyezetteknek, köszönjük a szülőknek a közreműködést!

 

Erősítés érkezett: Badacsonytomajról  Gelencsér 
Balázs és Horváth Adrián, Káptalantótiból Nagy 
Tamás, Szentantalfáról Kirnbauer Tamás és Mező-
keresztesről Berlák Adrián Dávid. A tavalyi csapat-
ból szinte mindenki maradt a csapat tagja, ami azt 
mutatja,  hogy egységes és baráti hangulat  ural-
kodik a csapaton belül. Ezek a változások és az állan-
dóság lehet az alapja a remélt és az eddig elért győ-
zelmeknek. Nem feledkezhetünk meg a csapatot 
működtető  háttérmunkákról sem, hiszen az egyesü-
let működésének feltételeit meg kell teremteni és 
fejleszteni kell a körülményeket. Ezeket a háttér-
munkálatokat társadalmi munkában végzi Németh 
Szabolcs és Szegi János, akik az egyesület vezetői. 
Érdemes megjegyezni, hogy a focipálya felfestésé-
ben a labdarúgóink is részt vállalnak azon felül, 
hogy a hétvégéiken Révfülöp jó hírnevét öregbítik 
győzelmeikkel.  

Sikeres szezonkezdés sikeres pályázatokkal 
Villámrajtot vett focicsapatunk az szezonkezdeten. A 2020-21 -es sikeresnek mondható futballszezon 
után, ahol a 7. helyen végeztünk 31 ponttal (Megyei III. osztály), most augusztusban megerősödve és 
megfiatalodva kezdtük az új évadot.

Az anyagi feltételeket túlnyomó részt az Önkor-
mányzat fedezi, valamint az adó 1% -ból adódik.
Sikeres pályázatokon is előrébb lépett az egyesület,
hiszen az MLSZ TAO pályázatán voltunk kedvez-
ményezettek, ezen közel 5 millió forint támogatást 
kaptunk eszközökre és felszerelésekre. 
Másik pályázatunkon, amely a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. pályázata, egy 9 személyes  kisbuszra 
kaptunk támogatást 4,8 millió Ft. összegben. A busz 
és a sporteszközök beszerzése folyamatban van. 
Szurkolóinknak külön köszönet, hogy mind a hazai, 
mind az idegenbeli mérkőzésre elkísérik a csapatot.

Szegi János
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A tavaszi iskolanyitás után újra birtokba vették az alsósok az iskola épületét. Bár hamarosan karanténba 
kényszerült az első és második osztály, a gyerekek örültek, hogy ismét az iskolapadban ülhetnek. 

Mozgalmas tavaszi félév volt az elmúlt tanévben az iskolában

Május első vasárnapja is ebben a különleges helyzet-
ben jött el, de a pedagógusok, a korlátozások ellenére 
is megtalálták a lehetőséget, hogy a gyermekek 
köszönthessék az édesanyákat, nagymamákat, déd-
mamákat.
Május 10-én pedig újraéledt az egész iskola. Gyerek-
zsivajtól volt hangos a környék, lassan-lassan vissza-
tért az iskolai élet a régi kerékvágásba. Sok-sok is-
métlés után megkezdődött a gyermekek tudásának 
felmérése, melynek következtében úgy érezhettük, 
hogy a május csak úgy elillant.
Június 1-jén gyereknapot tartott az iskola a DÖK 
szervezésében. A gyerekek ekkor viselhették először 
az iskolapólót, melyben igazán szép látvány tárult 
az arra járók szeme elé, miközben Boldizsár Tünde 
fitness órát tartott a diákoknak. Az alsósok-felsősök 
külön pályán mérhették össze tudásukat sorversenyek 
formájában, majd közel 130-an a Balaton alakját 
formálták meg, amiről légifelvétel is készült. Hat 
csapatot alkotva a tanulók 15 ügyességi állomáson 
szereztek pontokat, melyeket puzzle darabokra 

Ebéd után a desszert osztályonként 1-1 torta volt, 
majd kezdetét vette vegyes csapatokkal a focimeccs. 
Aki ezen nem akart részt venni, az beülhetett Szabó 
Henriett Világbajnok ezüstérmes arcfestő székébe 
vagy Kollátné Szabó Andreához, aki csillámtetová-
lást készített. A nap végére mindenki kellemesen 
elfáradt, és sok közös élménnyel gazdagodott. 
Köszönjük szépen a szervezést és az osztályoknak 
a lebonyolításban nyújtott segítséget, valamint 
Rozgonyi Ivánnak az eseményről való videó készítését.
A gyereknap után megkezdődtek az osztálykirán-
dulások. Sok osztály választotta helyszínül a Vesz-

cserélve aktuálisan a COVID-19 vírus képét rakták 
össze. A 7. és 8. osztály tanulói találták ki, és vezet-
ték le az érdekes feladatokat társaik számára. 
A győztes csapat tagjai nagy örömükre egy kupont 
nyertek, melyet érvényesítve felmentést kapnak 
a következő félévben egy szóbeli felelet alól. 

prémi Állatkertet. Elsőként az ötödikesek keltek 
útra Tajti József Zoltán osztályfőnök és Török Pé-
terné tanárnő kíséretében, akik a „dinópark” után 
még néhányat Balatonfűzfőn is csúsztak a bobpá-
lyán. Szintén az állatkertet választották úticélul 
az elsősök és a másodikosok. Ez utóbbi osztály 
kirándulásának sajnos az eső vetett végett, így kissé 
ázottan érkeztek vissza Révfülöpre. A harmadik 
osztályosok a Reziben található Dinó-és Kaland-
parkba mentek, ahol csodás napot töltöttek el. 
Hazafelé megálltak Zalaszántón a Béke Sztupánál, 
mely új élményt nyújtott a gyerekeknek. 
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Az erdő közepén, csendben, gyö-
nyörű környezetben található a 
Buddha szobor füstölőkkel. Haza-
felé megálltak Balatongyörökön 
a Szépkilátónál, Római forrásnál, 
ahol gyönyörködhettek a kilátás-
ban, feltölthették lelküket.A ne-
gyedik osztályosok Zircre kirán-
dultak, megnézték a Természet-
tudományi Múzeum kiállítását, 
jártak a tölgyesben, bükkösben, 
sőt a jégkorszak után a mai Ba-
kony erdeiben is. Meglátogatták 
Bakonybélben a Csillagdát, ahol 
filmet is néztek. A 6. osztályosok 
kirándulással egybekötött pálya-
orientációs napokat töltöttek el
a Káli-medencében való túrázás-
sal és kerékpározással. Az éjszakát  

 
az iskolában töltötték, szalonnát 
sütöttek. Sok újdonsággal ismer-
kedtek meg, rengeteg élményt 
szereztek a gyerekek. Június 7-én 
a nemzeti összetartozás napja 
alkalmából tartottak megemlé-
kezést a diákok Tajti József Zoltán 
tanár úr vezetésével. Hosszú idő 
óta ez volt az első irodalmi műsor, 
amit közönség előtt tarthattak. 
Az osztályok a kirándulásokkal 
karöltve az iskola utolsó 2 heté-
ben pályaorientációs napon vettek 
részt. Széleskörűen ismerkedhet-
tek a gyermekek különféle szak-
mákkal a szakácstól a kozmeti-
kusig, találkoztak állattartóval, 
voltak, akik lovagolhattak is 
a Táltos paripán. 

Örömünkre szolgál, hogy az iskola évről-évre biztosítja a gyermekeknek, hogy ismereteiket mélyíthetik, 
szélesíthetik, így a felsőbb évfolyamosoknak talán könnyebb lesz a pályaválasztás. 

A június azonban tartogatott még eseményt a rév-
fülöpi diákok életében. A tanévzáró ünnepséget 
megelőzően, az utolsó tanítási napon lelkes kis 
csapat képviselte az iskolát Kecskeméten, a 200 fő 

Ebben a tanévben a vírushelyzet 
miatt már ősszel megrendezésre 
kerültek a megyei döntők, melyen 
iskolánk leány (Bibor Blanka, 
Turcsányi Erzsébet, Lelkes Zsófia, 
Balog Szonja), fiú svédváltója 
(Taskovics Máté, Patus Valentin, 
Tóth Bendegúz, Juhász Gábor) 
és 800 méteren Scheller Kornél 
jutott be az országos döntőre kép-
viselve Veszprém megyét. 

tanuló létszám alatti Kisiskolák Diákolimpiájának 
országos döntőjén. Régi hagyományt élesztett ezzel 
újjá az iskola, reméljük, hogy a továbbiakban is ki-
tart a pedagógusok és a diákok lelkesedése e téren is! 

Mindhárom versenyszámban lel-
kiismeretes felkészülés után a 
megyei döntőben elért eredmé-
nyeket megjavítva a leány svéd-
váltó 5., a fiú svédváltó 10., míg 
Sheller Kornél 11. helyen ért célba. 
A pandémia miatt minden ver-
senyszámban többen is készültek, 
hogy esetleges betegség miatt se 
kelljen visszalépniük a versenytől. 
Így a már említett tanulókon kívül 

a teljes edzésmunkát elvégezte: 
Gelencsér Bianka, Mészáros Merse, 
Takács Lara és Bibor Hanna, akik-
nek ugyanolyan köszönet jár, mint 
a versenyen résztvevőknek.
Legyen ez egy szép új kezdet első 
mérföldköve, vagy ahogy Laci bácsi 
írta: „Innentől folytatjuk!” 

Gratulálunk a résztvevőknek.

-mnem-
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Az édesanyákat az idén sem tudtuk az óvodában köszönteni, ezért az apukák segítségét kértük, hogy 
a meghitt családi ünnepen a gyermekek által készített kis ajándék és vers átadásában nyújtsanak segítséget. 

Óvodai programok az elmúlt tanévben 
A Föld napja alkalmából felhívtuk gyermekeink figyelmét a föld megóvásának fontosságára. 

a gyermekek által nagyon kedvelt 
akadályversenyt szerveztünk, 
melyen az első helyezést a Nyuszi 
csapat érte el. A játékos feladatok

és a földgömb puzzle kirakása 
nyerte el leginkább a gyerekek 
tetszését.

gyümölccsel kedveskedtünk a gyerekeknek és vendégeinknek. Köszönjük a szülőknek a kedves emléket, 

nagyon ügyesen, szakszerűen gondoztak.
Játékos ügyességi feladatokkal tettük az óvodai 
gyermeknapot emlékezetessé gyermekeink szá-
mára. Nagyon jó hangulatban, vidáman telt el a 
nap. A sok-sok játékos feladat közül a kötélhúzás, 
kidobózás, bukfencezés, célba dobás nem marad-
hatott el. A négy csapat közül a Süni került a dobogó 
legmagasabb fokára. Az akadályverseny végén lufi, 
fagyi, gyümölcs volt a meglepetés, amit nagy éljen-
zéssel fogadtak.  Az idei gyermeknapon külső ven-
déget, előadót nem hívtunk a járványhelyzetre való 
tekintettel, reméljük jövőre vendég előadókkal gaz-
dagíthatjuk a gyermeknapi programjainkat.

Kedves óvodám sok víg nap után itt a búcsúnap, indul a csapat. 

Föld napját áprilisban egy héten 
keresztül különböző érdekes fela-
datokkal tettük emlékezetessé, 
a sok-sok élmény reméljük nyomot 
hagy óvodásaink további élete 

során is. A témakör lezárásaként 

A Madarak fák napja alkalmából az egész hetet 
természetjárással, megfigyeléssel töltöttük. 
A séták, kirándulások alkalmával felfedeztük az 
erdei és Balaton-parti madárvilágot. Megismerked-
tünk különböző fafajtákkal és azok jellemzőivel, 
az óvoda udvarán lévő fákat is minden gyermek 
jól ismeri. Bízunk benne, hogy óvodásaink termé-
szetszerető és óvó felnőttekké válnak. Gyermekeink 
nagy örömére május közepén már finom, ízletes 
cseresznye piroslott az óvoda udvarán, amit nagy 
lelkesedéssel szedtek és fogyasztottak el, kóstoló 
még a kedves szülőknek is jutott. Az óvoda vete-
ményeskertjében szépen nőtt a kukorica, paradi-
csom valamint a fűszernövények, amiket a gyerekek 

2021. május 28-án 12 gyermektől köszönt 
el az óvoda közössége. A virágokkal feldí-
szített színpadunk a terasz volt, melyen 
vidám körjátékokat, néptáncot adtak elő 
az ünneplőbe öltözött gyerekek. A meghí-
vott vendégek között örömmel láttuk a leen-
dő elsőosztályos tanító nénit, Pálné Rácz 
Ritát és Jutka óvó nénit is.  Az előadás után 
következett a meghitt ballagás, melyen szem 
nem maradt szárazon. 
A búcsúzó gyerekek szívhez szóló versekkel, 
énekekkel köszöntek el kedves óvodájuktól 
és az őket nevelő óvónéniktől és dadusoktól. 
Az óvodavezető köszöntőjében minden kis-
gyermekről személyre szólóan pár mondat-
ban emlékezett meg, hogy milyenek is voltak 
az elmúlt 3-4 évben az iskolába indulók.  
Ballagó tarisznyát, benne sok-sok útravalóval 
nem csak a gyerekek, hanem a nyugdíjba 
vonuló Éva és Marika néni is kapott, mellyel 
körbe járták az oly sok évig otthont adó 
kedves kis óvodát. Az ünnepség után a szülői 
szervezettel együttműködve finom tortával, 

meglepetést.
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12 gyermektől köszönt el az óvoda közössége
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Felelős szerkesztő: Pintér Zsuzsa  •  Kreatív szerkesztő: Kovács Péter

2021. június 4-én Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 
jelenlegi és volt dolgozói, az Intézményt Fenntartó nevében Újvá-
riné dr. Handó Melinda, Slemmer József képviselők köszöntek el 
Károlyi Ferencné, Marika dajka nénitől nyugállományba vonulása 
alkalmából. 
Az óvodában töltött 33 év nem múlik el nyomtalanul, sok- sok -
gyermek és szülő gondol vissza hálásan a segítőkész, kedves dadus-
nénire. Kollégái is mindig számíthattak segítségére a gyermekek 
nevelésében gondozásában, munkáját nagy szeretettel, szorgalom-
mal, odafigyeléssel végezte a hosszú évek alatt. Kívánjuk, hogy 
családja körében nagyon jó egészségben töltse a megérdemelt 
nyugdíjas éveit. Óvó nénik

„Ilyen még nem volt és talán nem is lesz” kezdte beszédét 
Németh László intézményvezető, amikor köszöntötte a balla-
gókat és az egybegyűlteket.
Rendhagyó ballagás volt minden tekintetében. A megújult 
sportpályán alakították ki a táncteret, ahol a farsangkor szoká-
sos nyitótáncukat előadhatták a végzősök. Ezután igazgató úr 
köszöntötte őket, majd Iván Katalin volt igazgatóhelyettes 
bemutatta egyesével az osztályt.
Ezt követte az évzáró, ahol Németh László röviden összefoglalta 
az év eseményeit. Megemlítette a fél év kihagyás után az isko-
lapadba visszatérő, majd nem sokkal később ismét online ta-
nulásra kényszerített diákokat, felsorolta a versenyeredménye-
ket, majd Kondor Géza polgármester urat felkérve erre, kiosz-
tották a Révfülöpi Általános Iskoláért Alapítvány díjait.
Majd a főszerep ismét a 8. osztályosoké volt, amikor is vissza-
tértek a 7. osztályosok kíséretében, hogy még utoljára búcsút 
vegyenek tanáraiktól, diáktársaiktól. Ebben az évfolyamban 
is átadták az Alapítvány díjait, melyet idén Balog Szonja és 
Szabó Angelika kapott, Rozgonyi Iván a DÖK kitüntetettje lett, 
illetve Bibor Hanna átvette a Révfülöpi Általános Iskola Iskola-
díjat. A végzősök ezután utolsó iskolakörükre indultak osztály-
főnökeik és igazgatójukat kísérve. A színpadhoz visszatérve 
elérkezett a várva várt pillanat. Laci bácsi hivatalosan is lezárta 
a 2020/2021-es tanévet. 

Köszönjük a pedagógusok állhatatos munkáját, 
a szülők támogatását! 

- mnem -

Ballag már a vén diák…
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Nyugállományba vonult Károlyi Ferencné 



A Révfülöpi Általános Iskolában is megkezdődött a 2021/2022-es tanév
Augusztus 26-án izgatott kisdiákok lépték át az iskola küszöbét. Várta őket leendő osztályfőnökük Pálné 
Rácz Rita és a többi alsós tanító néni a gólyanapon. 

Mozogtak, alkottak, ismerkedtek 
ezen a napon a gyerekek egymás-
sal és a felnőttekkel. Szeptember 
elsején reggel aztán újra megtelt 
élettel és az iskolások izgatott han-
gjától az intézmény. 
Bár az első csengőszó is kicsit bi-
zonytalan volt még, mosolygós 
kisdiákok várták, hogy megkez-
dődjön az új tanév. 
A Himnusz eléneklése után Né-
meth László intézményvezető 
köszöntötte a diákokat, pedagó-
gusokat, szülőket, nagyszülőket. 
Bemutatta az új munkatársakat, 
akiket ezúton is szeretettel kö-
szöntünk az iskolában! 
Az elsősök nevében verset mondott Domina-Papp Zoé és Nyírő Nóra, akiknek magabiztos előadását még 
néhány nagyobb gyermek és felnőtt is megirigyelhetné. Bár a legkisebbek még kicsit bizonytalanul fe-
szengtek ünneplő ruhájukban, a 4. osztályosok köszöntő ajándékát megkapva már izgatott suttogás hallat-
szott felőlük, hogy vajon mi lapulhat a csomagban. A tanévnyitót követően az osztályok a tantermükbe 

Október 11-én az államilag támogatott Lázár Ervin 
Program keretében iskolánk 6. osztályos tanulói 
is díjmentesen elutazhattak Budapestre a Fővárosi 
Nagycirkuszba, ahol megtekintették a Cirkománia 
című előadást Tajti József Zoltán osztályfőnök és 
Papp Lívia tanárnő kíséretében. A színvonalas prog-
ram keretében tanulóink megismerkedhettek az 
intézmény hangulatával, a cirkuszművészet vilá-
gával: híres előadók - többek között a híres Richter 
család – bemutatójában gyönyörködhettek, vagy 
éppen izgulhatták végig a veszélyes produkciókat. Kissé fáradtan, de szép élményekkel érkezett haza 
szerencsére teljes létszámban kiránduló osztályunk.

Tajti József Zoltán

A Fővárosi Nagycirkuszban jártunk!

mentek, ahol az elsősök szüleikkel meghallgatták Rita 
néni kedves köszöntő szavait. Szintén bemutatkozott 
a jelenlevőknek az új második osztályos tanító néni, 
Vargáné Veréb Márta. Igazgató úr beszédében hangsú-
lyozta, hogy reméli, minél tovább jelenléti oktatás ke-
retei között zajlik majd a tanítás. Minden esetre a tavaly 
elmaradt úszást, szülői értekezleteket szeptember hó-
napban pótolják, de bízzunk abban, hogy a többi elma-
radt rendezvényt, eseményt is a hagyományos formában 
tudják majd a tanév folyamán megtartani!
Ebben a reményben kívánok a magam és a szerkesztőség 
nevében sikeres 2021/2022-es tanévet minden pedagó-
gusnak és diáknak! -mnem-
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Gólyanap Pálné Rácz Rita tanítónővel 

Gólyanap a leendő első osztályosokkal 


