
A tavasz első hónapjait meghatározta az országgyűlési választások 
miatti izgalmi állapot. Büszkék lehetünk Révfülöpre, méltósággal, 
büszkén telt el a kampányidőszak, a megszokott gördülékeny módon 
zajlott le maga a választás. 
Március 15-én végre közösen avathattuk Petőfi emlékművünket, örül-
hettünk a sajtótájékoztatón bejelentett mentőállomás létesítésének, 
mely rövidesen meg is kezdte működését, egyelőre egy autóval, nappali 
jelenléttel. Kormányhatározat született mintegy 600 millió Ft támoga-
tásról az állandó, mentőegységet biztosító objektum megépítéséről.

Ilyenkor az új év kezdetén jogos 
elvárás tőlünk, településvezetőktől, 
hogy összefoglaljuk, hogy sikerült 
az előző esztendő, és milyen ter-
veink, kihívásaink lesznek, várha-
tóak a következő évben. A két, 
covid által terhelt esztendő után 
felüdülésnek, szinte rutin feladat-
nak tűnt belevágni a 2022-es esz-
tendőbe. Februárban a költség-
vetést óvatosan, mondhatnánk,
még kicsit sebeinket nyalogatva 
állítottuk össze, a fejlesztéseknél  

Mindenekelőtt boldog új esztendőt kívánok minden kedves Révfülö-
pinek, magát Révfülöpinek vallónak, és azoknak, akik „csak” szeretik 
Révfülöpöt!

kizárólag a pályázati forrásokra 
alapoztunk. Mint mindenki, mi 
is megdöbbentünk a február 24-én 
kitört ukrajnai háborúról értesülve. 
Bíztunk benne, hogy rövidesen 
a józan ész győzedelmeskedni fog, 
és visszatér minden a régi kerék-
vágásba. Tudtuk, hatásai minden-
képpen elérnek hozzánk is…
De ne menjünk a dolgok elébe, 
sajnos még vissza kell térnünk 
ide a későbbiekben. 

És mint említettem, időnként vissza 
kell térnem a minket is érintő külső 

mentési pont december 13-ig 
működött folyamatosan. Most egy 

De ne legyünk túl kemények magunkhoz, ha még mindig a szilveszteri 
dallamoktól cseng a fülünk, miközben máris megszegtük egy-egy 
fogadalmunkat. Nem számít. Tűzzünk ki egy dátumot az újrakezdésre. 
Részemről a február 1. ugyanúgy megteszi, mint a január 1. A legrosz-
szabb, amit ilyenkor tehetünk, ha elveszítjük a kedvünket, és sutba 
vágjuk összes életjobbító álmunkat, ideálunkat és tervünket, mert 
úgy érezzük, veszítettünk. Bármilyen pozitív változás megéri, akár-
mennyire jelentéktelennek is tűnik elsőre. Sok szerencsét hozzá!

Sarah Ivens

Új év, új én - egyszerűen hangzik, ugye? 

körülményekhez. A háború miatti 
gazdasági intézkedések miatt 
a még el nem kezdett beruházá-
sokat elhalasztották. A kihelyezett

csökkentett műszaki tartalmú 
megoldást dolgozott ki az OMSZ 
addig is, amíg remélhetőleg újra 
rendelkezésre állnak a források. 

Révfülöp 2022-2023.
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A tavasz folyamán a MTÜ által kiírt pályázaton a Szigeti-, Császtai-, és a kemping által üzemeltetett Napfény 
strand egyenként mintegy 30 millió Ft támogatást nyert, amit a szezon kezdetéig sikeresen meg is valósítottunk.

nappali műszak rövidesen, talán ezen írás megje-
lenéséig helyreáll, amint a téli üzemmód feltételeit 
az OMSZ  biztosítja. 

Mivel a technológia beváltotta a hozzáfűzött reményeket, az iskolai önkormányzati lakásba és a könyvtárba 
is telepítettünk egyet-egyet, majd a könyvtárba még egyet, ami már bármilyen külső hőmérséklet esetén 
is biztonságosan jó munkakörülményeket biztosít, és lehetővé teszi a könyvtár megszokott működésének 
visszaállítását, helyszínt biztosítva a Téli esték és egyéb rendezvényeinknek, civil egyesületek igényeinek. 

egyetértettünk, hogy előre kell menekülni, a meg-
oldást, fenntartható fejlesztéseket kell keresni, nem 
pedig a megtakarításainkat, vagyonunkat felélni 
csillagászati számlák kifizetésére, lakossági terheket 
növelni adóemelésekkel, mint ahogy a legtöbb helyen 
ez meg is tették. Így első lépcsőben az önkormányzati 
hivatal épületébe öt, az egészségházba három, 
a fogorvosi rendelőbe egy db. fűtésre optimalizált, 
kis fogyasztású klímaberendezést telepítettünk.

Az óvodában az évtizedek óta nem használt kazán-
házat felújítottuk, korszerű vegyes-tüzelésű kazánt 
építettünk be 2000 liter víz tárolására képes puffer 
tartályokkal, korszerű szabályozó rendszerrel, a gáz-
fűtést, mint lehetőséget meghagyva. Tűzifát vásárol-
tunk, hozzá hasogató gépet, elektromos láncfűrészt. 
Ez természetesen újabb kihívás a településgazdál-
kodási csoportnak, a konyhakész száraz fa előállítása 
a telephelyen, majd ennek betárolása az óvoda pin-
céjébe, végül a rendszeres, hajnali begyújtás, és a tűz 
folyamatos táplálása nagy felelősség. De fontos, hogy 
nagyon jól és gazdaságosan működik a rendszer, így 
az iskolában lévő konyhánk kivételével a gázfüggőségtől 
megszabadultunk. 

Az önkormányzat az IKSZT épületében újabb helyi-
ségekkel járul hozzá ahhoz, hogy az előírásoknak 
megfelelő körülmények lehetővé tegyék a 24 órás, 
két mentőegységes ügyeletet. Addig is a szokásos 

Ennek is, a jó időnek is, valamint a már évek óta 
esedékes belépőjegyek árának korrekciójának kö-
szönhetően strandjaink rekord bevételt értek el.
A Magyar Falu program keretében a Csörgő, Kökény, 
és Rétsarki dűlő utcáink kerültek felújításra, szintén 
ezen program keretében újítottuk fel az óvoda fűtés-
rendszerét, sajnos még az akkor logikusnak tűnő 
földgázra alapozva…
A MCC által finanszírozva felújításra Kacsajtosi úti 
felüljáró, mely régóta szégyene volt Révfülöp keleti 
kapujának. Aztán háború és a hozzá kapcsolódó 
szankciók hatására jöttek a rossz hírek. Kedvezőtlenül 
érintett bennünket a drasztikus üzemanyagár emel-
kedés, mivel az önkormányzati járművek, gépek sem 
kaphatták  kedvezményes áron a benzint, gázolajat.

Önkormányzatunk épületeit évtizedek óta földgázzal 
fűtöttük, nagyon gazdaságosan. Októbertől már 
egy átmeneti, úgynevezett menedék áron is több-
szörös, majd januártól több mint tízszeres árat kellett 
(volna) fizetni a gázért. Ezek olyan irracionális 
összegek, hogy esélytelen lett volna kigazdálkodni. 
Képviselő-testületünk szeptembertől szinte minden 
hónapban tárgyalta az aktuális energetikai megta-
karítások, fejlesztések lehetőségeit. Kezdetektől 
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Révfülöp 2022-2023.

Az önkormányzati hivatal épületébe fűtésre optimalizált 
klímaberendezések kerültek beszerelésre

Korszerű vegyes tüzelésű kazán került beépítésre az óvodába
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Nagy fejtörést okozott a közvilágítás négyszeres drágulása. Hosszas elemzés után úgy döntöttünk, hogy 
nem vezetünk be korlátozást, a személy és vagyonvédelmet, megszokott komfortérzetünket szem előtt 
tartva. Itt is az energiatakarékos technológia terveztetésén, majd a hozzá kapcsolódó források előterem-
tésén dolgozunk. 

Búcsúzunk Sümegi Gábortól. Isten Veled Elnök úr!
Fájdalommal búcsúzunk Tőled, és fájdalmunkat csak növeli a sok szép közös emlék, együtt töltött idő, 
mely immár csak emlék marad. Mikor 2014-ben az a megtiszteltetés ért, hogy a Képviselő-testületben 
elvállaltad a gazdasági bizottság vezetését, tudtuk, hogy tudásod, tapaszta-
latod garancia arra, hogy településünk pénzügyei, gazdálkodása jó kezekbe 
került. Olyan öt évet tölthettünk együtt, melyre büszkén emlékezhetünk. 
Előkészítő munkád gyümölcse lett a Termelői piacunk, Szabadtéri színpa-
dunk, és még számtalan, közjót szolgáló fejlesztés. Néhány olyan, mint 
például a Halász utcai Kulturális központ, mely előkészítésében oroszlán-
részed volt, és sajnos már nem láthatod, miként válnak valóra közös álma-
ink. De mindig eszünkbe jutsz róluk…Óvatos, de határozott, előrelátó gaz-
dálkodásra tanítottál bennünket. Szinte nincs olyan civil egyesület, melynek 
munkáját, könyvelését ne segítetted volna. Életed végéig vállaltad az egész-
ségünkért alapítvány elnöki pozícióját, ezen keresztül támogatva a révfülöpi 
orvosi rendelőt, egyesületté szervezted a nyugdíjas klubot, eredményes 
pályázatokkal színesebbé tetted programjait, és felejthetetlen, kedves han-
god rendszeresen felcsendült a kórusban is. Legnagyobb kihívásainkat is 
kedélyesen, indulatoktól mentesen, felejthetetlen mosolyoddal kísérve, 
szinte játszva oldottuk meg. Amerre jártunk, akár a partiumi Rév telepü-
lésen, akár Lengyelországban, Téged mindenhol azonnal megszerettek, szívükbe zártak. Kifinomult, 
briliáns humorod, iróniád hivalkodás nélkül is a társaság meghatározó egyéniségévé tett. Mindig szívesen 
jöttél velünk, és öröm volt veled lenni. Betegségeden kívül csak egy dolog volt, ami felülírt minden prog-
ramot: jönnek az unokáim, családi programom lesz. Tudtuk, Neked ez az első és legfontosabb, becsültünk 
érte. Elnök urunk, Te tudtál élni a lehetőségekkel, és megtanítottál másokat is élni vele. Sajnos az elmúlt 
élettel sem Te, sem mi nem tudunk mit kezdeni…Csendesen, szerényen éltél, és csendesen, váratlanul 
távoztál… Örökké emlékezni fogunk rád, nyugodjál békében ELNÖK úr! K.G.

Jó hír, hogy Révfülöpnek megítéltek 32 millió Ft 
rezsitámogatást, mely igaz, hogy nem elég, de nagy 
segítség. Rengeteg témát szeretnék még megosztani 
Önökkel 2022-ből, de szót kell ejteni néhány nagyon 
fontos, 2023-at érintő fejleményről is. Mint már 
tájékoztattuk Önöket, a Rózsakert / és környéke, 
játszótér, stb./ felújítására  298.425 496 Ft, a hivatal 
energetikai korszerűsítésére 87.665 015 Ft, a Halász 
utcai Kulturális és turisztikai látogató központ lét-
rehozására 421 131 116 Ft vissza nem térítendő támo-
gatás került megítélésre EU forrásból, TOP+ pályá-
zatok keretében.  Jelenleg a támogatói okiratok, köz-
beszerzések előkészítése zajlik. Terveink szerint 
a hivatal 2023 őszére, másik két projektünk legké-
sőbb 2024 végére elkészül. 2023 évi kulturális prog-
ramjainkat (Révfülöp Blues Fest) az EKF program-
sorozat is támogatja 5 millió Ft-tal.
Ezek a konkrét, már realizálódott eredmények, 
lehetőségek. Közben készítjük elő a majdani sport- 

Elmondhatjuk, hogy 2023 a nagy lehetőségek éve Révfülöp számára, egyben nagy felelősséggel, kihívásokkal.
Kívánok Önöknek is mindenek előtt jó egészséget, erőt kihívások leküzdéséhez, sok sikert, boldogságot 
az új esztendőben. Kondor Géza polgármester

és szabadidőközpont megvalósítását, a Császtai 
strand melletti terület hasznosítását vízi sport, 
horgász és családi szabadidő központ céljára, és 
még számtalan, kisebb, nagyobb ötlet vár megva-
lósításra közösségünk érdekében.
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Karácsonyi ünnepségek településünkön
ugyanis nem gyakran terítették meg a hétköznapok 
során, alá szalma került, a betlehemi jászolra emlé-
keztetve. A vacsora után pedig jöhetett az ajándékok 
kibontása, melyekben nem drága mobiltelefonok 
voltak, hanem ólomkatona, mogyoró, dió, gyümölcs, 
vagy saját kézzel készített játék. A karácsonyfa alatt 
az egész család, kicsik és nagyok egyaránt karácsonyi 
dalokat énekeltek és nagyon meghitt, békés hangulat 
uralkodott. 

hogy a család fontos ünnepe a Ka-
rácsony. Várjuk a fényt a világ sötét-
ségében. A jászolban fekvő kisdedet. 
Nagyon szép szimbolikája van a 
karácsonynak, igazán lelket simo-
gató. Szükség is van erre, hiszen 
lélek nélkül nem lehet megmagya-

rázni az élet dolgait – mondta. 
Mindannyiunk szívében ott van 
az a kis láng, a lelkiismeretünk, 
amely képes magunk és mások 
számára láthatóvá tenni a bennünk 
megszülető kis Jézust- volt záró-
gondolatai között. 

Karácsonyi, újévi jókívánságai előtt megemlékezett a nemrégen elhunyt Sümegi Gáborról, a Révfülöpi 
Nyugdíjas Egyesület elnökéről. A rendezvényen felléptek az iskola tanulói, valamint a Révfülöpi Nyugdíjas 
Egyesület Kórusa. A műsort követő vendéglátás alatt a zenét Kovács Luji Lajos szolgáltatta, és átvehetők 
voltak az Önkormányzat által készíttetett ajándékcsomagok. 
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Ma az ünnep középpontjában sokszor már más áll 
sajnos, mint régen, az ünnep nem ugyanazt jelenti. 
Manapság már nagy szónak számít az is, hogyha 
az egész család össze tud gyűlni, hiszen nagyon 
sokan élnek más országokban, távol egymástól.

Régebben karácsonykor a legnagyobb örömet az 
jelentette, hogy a család együtt volt, összegyűlt 
mindenki az esti vacsorára. Az esti ünnepet a nagy-
takarítás előzte meg, az adventi hétvégéken lelki 
gyakorlatokkal, böjttel hangolódtak az eseményre.
Krisztus születése valóban örömünnepet jelentett 
régen, az est fénypontja az éjféli mise volt. A lányok, 
asszonyok szaloncukrot készítettek és csomagoltak 
selyempapírba. A fadíszítés is közös tevékenyégnek
számított, és a megterített asztal is különleges volt, 

Az Idősek Karácsonya rendezvényünkön, december 
16-án köszöntőjében Török Péter alpolgármester 
a következőket mondta: A világ kifordult a sarkából. 
A járvány, a háború a maga félelmeivel akarva – aka-
ratlanul beférkőzik a szívünkbe. Ha a világ ki is fordul 
a sarkából egy valamiben biztosak lehetünk, az ember 
lényege nem változik, mióta ember az ember. 
Ragaszkodunk szokásainkhoz, kultúránkhoz, ezek 
határozzák meg egymáshoz való viszonyunkat. 

Így van ez az adventi és a karácsonyi 
ünnepkör esetében is. Éppen ezért 
karácsonyvárásunk nem függhet 
a környezeti hatásoktól, legfeljebb 
többet hordozunk belőle a belsőnk-
ben. Kitért a hit, remény és a sze-
retet fontosságára, hangsúlyozta, 

Fotó  Eitner Cs.



A Mindenki Karácsonya rendezvényünk 17-én szombaton került 
megrendezésre a Szabadtéri Színpadnál. Karácsonyi köszöntőt mon-
dott dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkész, majd a megjelenteket 
köszöntötte Kondor Géza polgármester. Karácsonyi gondolatok hang-
zottak el Szakács Péter plébános úr tolmácsolásában. 

Meghallgathattuk a Révfülöpi 
Nyugdíjas Egyesület kórusának 
karácsonyi összeállítását, ezt 
a Révfülöpi Általános Iskola 5. 
osztályos tanulóinak  Jókai Mór: 
Melyiket a kilenc közül című 
színdarabja követte. Fellépett 
a Görömbő Kompánia Betlehemi 
történet című műsorával. 
A rendezvény ideje alatt közked-
velt slágerek (ünnepi fűszerezéssel) 

Révfülöp Adventi Kalendáriuma
A karácsony ünnepére való lelki felkészülés idő-
szakában decemberben ismét játékra invitáltuk 
Révfülöp lakóit. Játékra, amely az adventi várakozás 
heteiben egyúttal feltöltődés, mozgás, olykor az 
időjárás szeszélyei miatt igazi kihívás is volt. 
A Tourist Info Révfülöp közösségi oldala reggelente 
közzétette, merre induljanak kalandoraink, délután 
pedig az előző napi fotót beküldők mosolyogtak 
ránk az oldalon. Köszönet az ablakukat/portájukat 
ünnepi díszbe öltöztetőknek a csodás dekorációkért, 
a játékosokat váró finomságokért, valamint minda-
zoknak, akik bármennyi képet küldtek is be, részt 
vettek kezdeményezésünkben! A napi útbaigazító 
feladványokat megfejtők jutalma idén is több volt, 
mint a felefedezés öröme. 
Köszönet illeti a Bisztró 71-et, a JÁNHÁZ Kft-t, Kovács Katalin Cinit, a Móló Cukrászdát, Révfülöp Nagy-
község Önkormányzatát felajánlásaikért, illetve Domina Balázst és Újváriné Handó Melindát a szerve-
zésben nyújtott segítségükért.

F
o

tó
  
K

o
vá

cs
 P

.

55

XXXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM  
2023. FEBRUÁR

hangzottak el a Melody Project 
(Lédermayer László) előadásában. 
A Polgárőr Egyesület tagjainak 
(Kardos Mártának és Viszt Lász-
lónak) köszönhetően tea és forralt 
bor várta a megjelenteket és 
Slemmer József készítette a már 
megszokott sült kolbászt. 
A Kovács Péter által tervezett 
karácsonyi bögrék ismételten 
nagy sikert arattak.   

Eitner Csongor
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   Révfülöpi Kultúregylet” nyári mulatságot 
   szervezett, amely a zord idő ellenére is fényesen 
   sikerült. A nyaralóvendégek e korai civil kez-
   deményezésének – és a bál – szervezői olyan 
   személyek voltak, mint dr. Herczeg Mihály 
   egyetemi tanár (elnök), dr. Halász Ignác egye-
   temi tanár (alelnök), Papp Lajos körjegyző 
   (alelnök), Szollár István tanító (pénztáros) 
   és Eibenschütz Vilmos jegyző. 

…hogy 100 éve, 1923. június 18-án hunyt el szívbénulásban Siposs Antal (1837–1923) zongoraművész, zene-
   költő és tanár révfülöpi otthonában. Haláláról az országos lapok is megemlékeztek. 

…hogy 80 éve „A m. kir. belügyminiszter a Kővágóőrs községhez tartozó Révfülöp lakott hely kisközséggé 
   alakulását megengedte. Ez a szervezeti változás 1943. évi január hó 1. napján lépett életbe. A m. kir. 
   belügyminiszter a község végleges nevét Révfülöp névben állapította meg. (50.758/1943. B. M. szám.)”

…hogy Gabriella királyi hercegnő több napot töltött Révfülöpön Dőry Mária bárónő társaságában, 1940 
   szeptemberében. A környéken tett kirándulásain megtekintette a kővágóörsi kőhátat, a kilátóhelyként 
   híres Göde pontot és a Fülöp hegyet, csónakázott a Balatonon. Elragadtatással nyilatkozott a vidék szép-
   ségéről és kilátásba helyezte Révfülöpre való visszatérését, amire a következő év augusztusában sort is kerített.

…hogy 1942 szeptemberében két római kőemléket szállított be Révfülöpről a keszthelyi Balatoni Múzeum 
   kőtárába Darnay-Dornyai Béla múzeumigazgató. A vörös homokkőből faragott oltárkőtöredéket Topfel
   Mátyás keszthelyi vendéglős ajándékozta a múzeumnak, akinek révfülöpi (egykori Búzás-Bóka féle) 
   szőlőbeli házának sarkába volt beépítve a kő. A másik homokkő római sírkődarabot, valamint oszloptalap-
   zatot és oszloptöredéket Helfferich Frigyesné sz. Ódor Margit adományozta a múzeumnak.

…hogy Burgyán Károly révfülöpi fürdőigazgató közbenjárásával 1943 elején időjárásjelző megfigyelő-
   állomást állítottak fel az egykori fürdőegyesületi kultúrház melletti parkban, közvetlenül a vízparton. 
   Az állandóan üzemelő mérőhelyen egy maximális és minimális hőmérőt, egy száraz- és nedves hőmérőt, 
   azonkívül különféle léghőmérőket, talajhőmérőt, nedvességmérőt, csapadékmérőt, szél sebesség- és 
   iránymérőt, végül vízhőmérőt helyeztek el. A mért adatokat naponta táviratban küldték meg a Meteoro- 
   lógiai Intézetbe.

Tudta-e? (VII. rész)
Érdekességek Révfülöp múltjából!

Révfülöp a kisközséggé alakulás évében, 1943 őszén 

…hogy 1959-ben a különböző tudnivalókat és rendeleteket Révfülöpön a községi tanács hangoshíradóján 
   tették közzé, amelyet tréfásan „pléh kisbíró”-nak neveztek, mivel az adás kezdetét a kisbíró dobpergése 
   vezette be. Ebben az évben József napkor is megszólalt a révfülöpi pléh kisbíró, de ezúttal nem rendeletet 
   sugároztak a házsorok felé, hanem – ami addig még sosem történt –, felköszöntötték a községben élő 
   Józsefeket. Míg a Józsefek örültek, a másnevűek annak adtak hangot, hogy a felköszöntés minden bizony-
   nyal csak a tanácsházbeli Józsefekért történt. Ugyanis a révfülöpi tanácselnök Paizs József, a tanácstitkár 
   pedig Tóth József volt. 

…folyt. köv. P. Miklós Tamás

…hogy 1875. július 7-én (!) a szerveződő „Balaton-

A helyi értékeknek közösségerősítő szerepük van. 
Ezért is fontos összegyűjteni, nevén nevezni azokat. 
Mint tudják, Révfülöp kis lélekszámú üdülőtelepülés, 
és csak idén, 2023-ban lesz 80 éve, hogy kisközséggé 
alakult. Ebből fakadóan a rövid idő alatt kevés inno-
vatív, alkotó, kezdeményező műemlék, dolog

Települési értékeinkről és az értéktárról…
született, amelyekre mindannyian büszkék lehetünk. 
Nekünk nincs várunk, vagy gyógyvizünk, külön-
leges halételünk, netán évszázadokra visszanyúló, 
ma is élő rendezvényünk. De van történelmi múl-
tunk, idetelepülő hírességeink, lélekemelő látványt 
nyújtó természeti adottságunk.  
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Mindezen helyi érték összegyűjtésére hívtuk önöket 
korábban e lapban, előadásokon, Facebookon, 
Kovács Péter által készített rövid bemutatkozó filmen. 
(Facebook –Révfülöpi Hírek –Események) Nem bizott- 
ságosdit „játszunk” a települési értékek számbevé-
telekor, de a jogszabályi formai kötelezettségeknek 
(bizottság, adatlap kötelező rubrikákkal,ülésezés) 

meg kell felelnünk. A lényeg az lenne, hogy a javas-
latok Önöktől érkezzenek, széles körből! Igaz, 
a javalattételi adatlap kitöltése kis erőfeszítést, után-
járást igényel. Mindenesetre a jövőben is várjuk 
javaslataikat, hogy az alábbi, eddig elfogadott helyi 
települési értékek listáját kiegészítsük.

Tervek és továbblépés…
Azzal, hogy a fenti értékeinket a jogszabályok szerint összegyűjtöttük, bemutatásukra, fenntartásukra 
a jövőben pályázatokat nyújthatunk be, illetve egyes nagy önkormányzati pályázatok elbírálásánál ked-
vezőbb helyzetbe kerülhetünk. 

Még fontosabb, hogy a fiataljaink, változó helyi és 
nyaraló lakosságunk is megismerkedhet ősei alkotó, 
teremtő munkájának fennmaradó eredményeivel, 
üdülő vendégeink pedig a genus locival, a hely 
szellemével. S remélem, hogy az egybegyűjtött 
értékeink újabb értékek létrehozására is inspirálnak.
Ezzel azonban nincs kipiálva az Értéktár Bizottság 

munkája, mivel bármikor érkezhetnek új javaslatok, 
melyekről bizottságunk dönt. (Következő ülésünkön 
tárgyaljuk Luxné Vincze Judit Villa Filip és Révfülöpi 
Honismereti kiadványsorozat, valamint Miklós Tamás 
Nagy Lajos irodalmi öröksége és Siposs Antal zenei 
életműve, és addig még beérkező új előterjesztéseket.)

Az 1950-es évektől folytatott eredményes révfülöpi honismereti 
tevékenységet az Országos Honismereti Szövetség már többször 
ismerte el oklevéllel.
Benke László (1993), Hajdu Margit (2005), Müller Márton (2010), 
Révfülöpi Honismereti Egyesület (1996, 2013), Süle Sándor (1993) 
után a közelmúltban P. Miklós Tamás (1996, 2001) kapott emlék-
lapot a honismereti mozgalomban végzett értékes munkájáért.

Elismerés honismereti munkáért…

P. Miklós Tamás

Szeretném a már elfogadott helyi értékeket egy Révfülöpi – BL Honis-
mereti Gyűjtemény és Értéktár – honlapon bemutatni, hogy jó 
hírünk áttekinthető és látványos módon terjedjen az internet sztrádáján 
és közösségi csatornáin. A Nemzeti Értéktárpiramis települési, megyei, 
országos értékké nyilvánítási sorában, kezdeményezzük a „Révfülöp – 
Balatonboglár Balaton - átúszó verseny” megyei, később országos 
értékké nyilvánítását is…

Mindezekről jelenleg saját honlapomon (pmiklostamas.hu) 
és az önkormányzat turisztikai portálján olvashatnak bővebben 
(revfulopinfo.hu).

Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény • Révfülöpi Őszirózsa Nyugdíjasklub • Fülöpi templomrom

Révfülöpi hajóállomás volt épülete • Révfülöp – Balatonboglár Balaton-átúszó verseny

Révfülöp országúti kőkereszt (Esterházy –kereszt) • Czigány Károly emlék(mű)

Ottawa Gábor szobor – I. világháborús emlékmű (Rápolthy Lajos szobra) • Révfülöpi Szigeti Strand

Révfülöpi Milleniumi Kilátó • Révfülöpi Tóparti Galéria • Czigány Károly irodalmi életműve

Pincekiállítás „…Tüzes ízű Fülöpi” A szőlőművelés és borkészítés története és emlékei Révfülöpön



Szubjektív helytörténet és gondolatok…
Díszpolgárunk, dr. Kellermayer Miklós révfülöpi előadása margójára 
A honismereti egyesület szervezésében, a Benke László Honismereti Gyűjtemény átrendezett kiállítóterében 
került sor dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár, professzor emeritus, sejtkutató, Révfülöp díszpolgára 
múltra visszatekintő, jelenre és a jövőre utat mutató előadására 2022. szeptember 17-én. 

A zsúfolásig megtelt teremben megjelentek 
az egykori révfülöpi iskolatársak is Varga 
József és Cseke Zsolt személyében, az or-
voskollégák, tisztelők és számos érdeklődő. 
A professzor úr székhez szögező színes 
előadásából csak néhány gondolatsort emel-
nék ki, hiszen szó volt itt a révfülöpi gyer-
mekévekről, a helyi és tapolcai iskolákról, 
a halálközeli élmény generálta akaraterőről, 
a sportmúltról, a természetről, a tudomány 
és vallás kérdéseiről és az istenhitről is. 
Édesapámnak egy nagyon jól menő kis 
vendéglője volt Budapesten, vendéglős 
mesterként dolgozott. Vásárolt egy nagy 
szőlőt Révfülöpön, és épített egy nagy 
pincét is hozzá, mondván, hogy majd innen 
viszi fel a borokat a vendéglőbe. A fővárosi 
bombatámadáskor azonban az egyik 
legnagyobb bomba a mi vendéglőnkre 
és a házunkra esett, és csak egy gödör 
maradt a helyükön. 

Az volt a szerencsénk, hogy akkor 
épp nem tartózkodtunk ott. Ezu-
tán úgy döntöttünk, hogy életfor-
mát váltunk, és elkezdünk gazdál-
kodni Révfülöpön. A háború után 
ez nem is tűnt rossz ötletnek, mert 
ismét beindult az élet, és édesapám 
elvégzett különböző gazdatanfo-
lyamokat, ám jött a Rákosi-rendszer 
és a kuláklista. Szinte éheztünk. 
A bátyámmal alig vártuk, hogy 
elinduljon a szeptemberi iskola-
kezdés, és a kollégista lét Tapolcán, 
mert egész nyáron a szőlőt kapál-
tuk és permeteztük a bazaltos, 
köves talajon, ami nagyon kemény 
munka volt. Ennek azért volt 
előnye is, hisz megerősödtünk 
tőle – emlékezett Révfülöpre 
kerülésük történetére és itteni 
életükre bevezetőjében az előadó.

A felmutatott Az Élet című könyvében is leírta azt, hogy orvosi szempontból miként érintette meg a halál 
szele ötéves kora körül, Révfülöpön. Ugyanis a II. világháború vége tuberkulotikus hashártyagyulladást 
kapott, amibe akkoriban „illett volna belehalni”, de mégsem így történt. 

A körzeti orvos receptjére szülei a téli hidegben is 
a napon, friss levegőn tartották, és miként egy inter-
júban mondta, naponta egy deciliter bort adtak neki… 
Az édesapám bora és az édesanyám szeretete men-
tett meg engem – vallja ma is Kellermayer Miklós.
A révfülöpi általános iskola után gimnáziumba 
Tapolcára járt, ahol megszállott atléta lett dr. Papp 
Pál edzőnek köszönhetően. Országos ifjúsági bajnok 
lett gerelyhajításban, azonban sportkarrierje meg-
bicsaklott. Az 1956-os forradalom után történt, hogy 

hónapokig nem volt tanítás Tapolcán és a bátyjával
Sándorral fát vágni jártak az erdészekkel az erdőbe. 
Úgy vágta a fát, ahogyan a gerelyt hajította, s ezzel 
erősítette a speciális izmokat. Iskolakezdés után 
kíváncsi volt fejlődésére, ezért az edző tiltás ellenére 
nulla fokos hidegben nekivetkőzve nekiállt gerelyt 
hajítani, s izomszakadást szenvedett. Gyógyulása 
után már nem volt az igazi, bár a fővárosi Vasasban 
sportolt és utánpótlás válogatott is volt.
Véleménye szerint napi két-három órát minden 
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gyermeknek kellene versenysze-
rűen sportolnia, amelynek leg-
jobb módja a futás és az atlétika, 
mert általuk olyan izomcsoportok 
mozognak, amelyek minden más 
sporthoz nélkülözhetetlenek. 
Emellett a gyerekeknek valamilyen 
csapatsportban is részt kellene 
venni. Úgy véli, hogy azt a „test-
nevelést”, amit ő kapálással és ko-
moly fizikai munkával automati-
kusan megkapott, azt ma tudatosan 
tervezetten sporttal, testedzéssel 
kell megadni a gyermekeknek. 

Fotó  Dr. Miklós Márton

Dr. Kellermayer Miklós



Akadályoztatás ellenére felvételt nyert a pécsi orvos-
tudományi egyetemre, ahol éveken át a legjobb 
tanuló és legjobb sportoló egyetemista volt. De nem 
családorvos lett belőle, miként édesapja szerette 
volna, hanem dr. Romhányi György professzor hatá-
sára kutatóorvos. Később belekerült egy olyan cso-
portba, amelynek tagjai azt hirdették, hogy nem jó 
az, ahogyan az élővilágról gondolkodunk, s idővel 
szembekerült az élettudomány fő áramlatával is. 
Előadásában kitért az élő sejtben lévő vízre, az élet 
csodájára, a valódi tudás elhallgattatási szándékára, 
a támadásokra, amelyekbe nem roppant bele, sőt 
ellenkezőleg, megerősödött. 
Tudományos pályája során kutatóként dolgozott 
az USA-ban, Houstonban is, volt a a Pécsi Orvos-
tudományi Egyetem tanára, intézetvezető profesz-
szora, oktatási rektorhelyettese, 2010 és 2018 között 

Tapolcáról a fővárosba került ott érettségizett, s ismerte meg leendő feleségét, Ildikót, akivel azóta is min-
denünk közös, ahogy a Szentírásban is írva van: „A kettő eggyé lesz.”

Jó időben jó helyen!
Séta közben révfülöpi műemlékeinkről és templomainkról 

Kevesen tudják, hogy a 12. századtól több periódusban épült, 1433 körül gótikusan átépített és a 17. század-
ban elpusztult templomépület legkorábbi rajzát nagy írónk, Jókai Mór készítette, aki 1857 augusztus elején 
tett balatoni körutazásán rajzolta le az ecséri romot…

A templom(rom) séta következő állomása a Káli és 
Petőfi utca kereszteződésében álló Esterházy kereszt 
volt, amelyet a nagybirtokos gróf Esterházy család 
állíttatta jégverés ellen, vagyis, hogy az oly gyakori 
és hatalmas károkat okozó jégverés kerülje el a kör-
nyéket. Az 1838 körül készített kereszt alkotója Kugler 
Mihály keszthelyi kőfaragó mester, aki különben 
a ma is látható füredi kerek templom oszlopait is 
megfaragta.
Tovább haladva a korábbi kápolna alapjaira épített, 
1982-ben Paskai László püspök által felszentelt rév-
fülöpi római katolikus templomot tekintették meg, 
amelynek neves tervezője, Török Ferenc építész, 
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a Magyar Egészségügyi Társaság (MET) elnöke. 
Közéleti szerepvállalásai mellett is száznál több 
tudományos közleményt és tucatnyi könyvet írt, 
amelyek közül a Kairosz kiadónál megjelent  Az Élet, 
Az Igazság és Az Út trilógiát tartja a legjelentősebb-
nek. Az utóbbi évtizedben  – mint mondta – áthan-
golta magát a tudomány és az istenhit kapcsolatának, 
valamint az emberiség betegségének, az élővilág 
ellenesség mélyebb vizsgálatára. Kellermayer Miklós 
professzor által többször is idézett költő, József 
Attila sorait mottóként választó „Én nem fogom be 
pörös számat. A tudásnak teszek panaszt.” című 
előadásából egy hites akaraterővel, késztetéstudattal 
kiemelkedő tudományos eredményeket felmutató 
különleges Ember életútja bontakozott ki Révfü-
löptől a nagybetűs Életbe.

P. Miklós Tamás

Kellemes, napsütéses kora őszi időben járták be a helyi 
szakrális építményeket a „Révfülöpi templom(rom)ok” 
séta keretében a testmozgásra és kultúrtörténeti 
információkra nyitottak szeptember végén. A prog-
ramra érkezők a vörös homokkőből épített Árpád-kori 
Ecséri templom romjánál gyülekeztek, és P. Miklós 
Tamás vezetésével indultak annak megtekintésére. 
Szó esett a beépített római kori oltárkövekről, a főha-
jóban feltárt három csontvázról, az elhalt Ecséry 
család történetéről, Szent Kristóf kültéri freskójáról, 
a templomrom 1939-ben leomlott tornyáról és az 
1962-63-as régészeti feltárás „kincseiről” is. 

műegyetemi tanár a közelmúltban, 2021. szeptember 
hunyt el. Szakács Péter plébános úr a templom bel-
terét mutatta be, és többek között szólt Prokop Péter 
képeiről a katolikus templom szakrális kincseiről 
és a templom bejáratánál lévő, 1982-ben felszentelt 
munkás Szent József szoborról, Tarr Miklós szob-
rászművész alkotásáró.
A következő állomás az 1948 és 1953 között szintén 
vörös homokkőből épült révfülöpi evangélikus 
templom épülete volt, amelyet Szeghalmy Bálint 
tervei alapján végül Sipkói-Kellermann László buda-
pesti építész készítette el minden anyagi ellenszol-
gáltatás nélkül. 

Az Ecséri templomromnál
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A sétálók időérzékelését is tesztelték, amikor arra a kérdésre, hogy 
az 1967 decemberében felszentelt templom mikor kapott tornyot és 
harangot, csak kisebb vita után fogalmazódott meg a válasz. Krizsán 
András tervei alapján 1999-ben.

Jó időben jó helyen!

A nap lemenőben járt már, amikor a közel háromórás honismereti 
séta résztvevői fáradtan, de ismeretekkel bőségesen felvértezve szét-
széledtek. Idén folytatjuk.

Hogy ne kelljen lépcsőt járni, 
a Halász utcában sétálva került 
sor az utolsó úti cél, a Fülöpi 
templomrom megközelítésére. 
Az egykori templom valószínűleg 
a 12. század vége felé épült, s a tö-
rökök dúlásai miatt vált használ-
hatatlanná, majd rommá. Nagy-
hírű földrajztudósunk, Cholnoky 
Jenő, naplója szerint 1922. júli-
usában vagy 1923 szeptemberében 
lefestette, 1936-ban pedig lefotóz-
ta a romot, s képét könyveiben 
is közzétette. Köveit folyamatosan 

hordták a környékbeli építkezé-
sekhez, ezért a maradékot az 
1930-as években Sebestyén Gyula 
néprajztudós a saját költségén 
igyekezett megmenteni az enyé-
szettől. Az 1970-es években fel-
merült a Fülöpi templomrom 
rendbehozatala, használhatóvá 
tételének terve is, de végül az új 
katolikus templom építése mel-
lett döntöttek, s a romtemplomot 
1953-ban, 1962-ben és 2000-2001-
ben felújították.

P. Miklós Tamás

Január 6-án Vízkeresztkor (Urunk megjelenésének 
ünnepén) a révfülöpi templomban mutattunk be 
ünnepi szentmisét vízszenteléssel, majd Urunk 
megkeresztelkedésének vasárnapi ünnepén pedig 
megáldottuk a Balaton vizét, ezt diákmise követte 
a templomban. 
A csapat reggel kilenckor gyűlt össze a révfülöpi 
mólón. Szép téli reggel volt, a Balaton hullámain 
szikrázva csillogtak a napsugarak. Most szeretnék 
megosztani néhány gondolatot a kedves olvasókkal 
az akkori elmélkedésemből.

A Balaton megáldása, diákmise
Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódóan csodálatos kegyelemben volt részünk, hasonlóképpen, mint annak 
idején a napkeleti Bölcseknek, akik a Vízkereszt ünnepének emblematikus szereplői. Találkoztunk Jézussal, 
és az ő békéjével, szeretetével, ezúttal közösségileg is, itt Révfülöpön. Jó volt látni az időseket és a fiata-
lokat, a családokat és a gyerekeket.  

ELMÉLKEDÉS  A csillagok útján… a napkeleti 
bölcsek nyomában Kamaszkorom egyik karcosra 
hallgatott bakelitlemeze, az Omega 8 a „Csillagok 
útján” címet viselte. Miért jutott most eszembe ez 
a régi emlék?
Vízkeresztkor a napkeleti Bölcsekre tekintünk, 
az ő vándorútjukra, a Bölcsekre, akik a csillagot 
követték. A mi adventünk is a csillagok útján veze-
tett: a templomban a gyerekekkel közösen készített 
képen az adventi csillagok a jócselekedetek voltak, 
melyeket advent elején elhatároztunk, s ráírtuk őket 

egy-egy csillagra, amit feltűztünk az ad-
venti égboltra. E a kis csillagok világították 
be adventi utazásunk egét. Ha ezeket a csilla-
gokat követtük, biztos, hogy jó irányba 
mentünk és eljutottunk a megszületett 
Krisztushoz, a betlehemi jászolban fekvő 
kisdedhez. Az igazi hit nem más, mint úton 
levés, nem más, mint követni az úton 
Jézust. A szentmisében Adventtől Kará-
csonyig és Vízkeresztig, de a mindennapi 
életünkben is. 
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A mély vallásosságát a nyilvánosság előtt is vállaló 
színész, Terence Hill önéletrajzi filmjében, a Nevem 
Thomasban (2018-ban mutatták be), melyben egy 
Harley Davidson nyergében újra végigjárja élete 
legfontosabb állomásait, azt mondja az útitársául 
szegődött nehéz sorsú lánynak Luciának: „Talán 
azért szereted nézni a csillagokat, mert vágysz vala-
mire. Én hiszem, hogy belül, mélyen, mind vágyunk 
valami nagyobbra, talán a végtelenre.” Ezt a szép 
gondolatot továbbvíve mondhatjuk: talán a Bölcsek 
is azért keresték meg a csillagok útmutatása alapján 
Jézust, mert vágytak a Végtelenre…A megboldogult 
XVI. Benedek Pápa így beszélt néhány éve Vízke-
reszt ünnepén a napkeleti bölcsekről: „Külső zarán-
doklatuk belső utazásuknak, szívük belső zarándok-
latának a kifejezése volt” (2016. 01.06.) Ferenc pápa 
pedig idei vízkereszt napi beszédében így elmélke-
dett: „A napkeleti bölcsekkel együtt imádjuk Istent, 
ne önmagunkat, vagy a bálványisteneket. Ne engedjük, 
hogy apátiába süllyedjen életünk, legyenek bennünk 
kérdések, merjünk útra kelni, és adjuk át magunkat 
az Úr szemlélésének. Akkor majd észrevesszük, hogy 
a fény megvilágítja a legsötétebb éjszakát is”. 
A legfényesebb csillag az égbolton, a csillag, mely

jelzi az éjszaka végét, és a nappal kezdetét: az Est-
hajnalcsillag. Ez a csillag valójában egy bolygó a 
Naprendszerünkben, a Vénusz. A naprendszer 
második bolygója eredetileg a szépség római isten-
nőjéről kapta a nevét, de a keresztény ikonográfi-
ában Szűz Mária szimbóluma. Mária, Isten legszebb 
és legszentebb teremtménye, aki a lelki szépségek 
tökéletességében tündököl. 

De hogy Őt megtaláljuk, szükségünk van a közeli fényekre - olyan emberekre, akik az Ő fényéből világí-
tanak, és elkalauzolnak minket utazásunk közben. És ki lehetne inkább a remény csillaga, mint Mária - 
ő, aki igen-jével ajtót nyitott Isten számára a mi világunkba.”
Ezek a szimbólumok kísérjék gondolatainkat Vízkeresztkor, de mindenkor az új esztendő folyamán, 
amikor a Magyar Tenger partján elmerengünk, szemléljük a Teremtés szépségét és fenségét, s beletekin-
tünk a végtelenbe…

Ő, Mária jelzi számunkra, hogy 
hamarosan felvirrad az igazi Nap, 
akitől ő is fényét kapja, maga Jézus 
Krisztus, az Isten Fia. Az egyhá-
zatyák szerint Mária neve is azt 
jelenti: tengernek csillaga, mert 
az élet hullámzó és veszélyekkel 
teli tengerén a hajósokat ez a leg-
fényesebb csillag vezette, hogy 
révbe érhessenek. Ugyancsak XVI. 

Benedek pápa mondta a remény-
ségről szóló enciklikájában (Spe 
salvi 49.) „Egy 8-9. századi him-
nusszal az Egyház több mint ezer 
éve a Tenger Csillagának szólítja 
az Úr anyját, Máriát: Ave maris 
stella. Az emberi élet útonlétet 
jelent. De milyen cél felé? Vajon 
megtaláljuk az élet útját? Olyan-
nak tűnik, mint egy utazás a tör-

ténelem gyakran sötét és viharos 
tengerén, miközben a csillagokat 
fürkésszük, melyek utat mutatnak 
nekünk. Életünk igazi csillagai 
azok az emberek, akik jól tudtak 
élni. Ők a remény világító fényei. 
Kétségtelen, Jézus Krisztus maga 
a Világosság, a Nap, aki fölkelt 
a történelem minden sötétsége 
fölé. 

Köszönet mindazoknak, akik segítettek 
Vízkereszt ünnepének előkészítésében,
lebonyolításában. 
Istennek legyen hála, hogy békében és 
örömben ünnepelhettük meg a családokkal 
és a gyerekekkel ezt a szép ünnepet!

Szakács Péter plébános

Fotó  Mészárosné M. Tamara
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Iskolai hírek
Bár még csak elkezdődött az iskolai tanév, máris 
felhívást kaptak a gyerekek, hogy a környezettuda-
tosság jegyében papírgyűjtést szervez a DÖK. 
A papírgyűjtésből befolyt összeg egy része az osztá-
lyokat támogatta, a maradék összegből pedig a DÖK 
a gyermekek hétköznapi életét szeretné felszerelés 
vásárlással könnyebbé tenni. 

Idén sem maradhatott el a szokásos ásvány-kőzet 
kiállítás, ahol a kiállító nem csak megmutatta, de 
sok-sok érdekes dolgot is mesélt a kőzetekről, ezzel 
remek példával szolgálva a tantermen kívüli oktatás 
lehetőségére.
Mihály napján a régi vásári hagyományokat elevenítették fel, ahol a gyerekek apró játékaikat, tárgyaikat 
cserélhették el maguk között, természetesen, készpénz-mentesen. Szeptember 30-án, a népmese napján 
„mesés időtöltés” volt az iskolában. A délelőtt folyamán minden óraközi szünetben Magyar Népmeséket 
láthattak a diákok a zsibongóban található interaktív felületen keresztül.

Október 6-án, a hagyományhoz méltóan emlékeztek 
meg a Vértanúkról az iskolában. Az aradi 13-ak emlé-
kműsorát a 6., 7., 8. osztályos diákok adták elő, Tajti 
József Zoltán vezetésével. 

Október 7-én tartotta meg az iskola az Európai 
Diáksport Nap programjait. Az alsósok szemétku-
pacokra vadásztak, a felsősök kihívása pedig a 2022 
méteres futás volt. A délután folyamán két helyszí-
nen labdarúgás és kosárlabda bajnokság színesítette 
a nap programját. A feladatok teljesítésének igazo-
lásával az iskola tornaterem felújítási- és sporteszköz 
csomagra pályázhat!

A Nemzeti Ünnepek, a megemlékezések mindig nagyon fontosak az iskola számára. Október 6-a után, 
október 23-áról sem feledkeztek meg a felső tagozatos fellépők. Az eseményeket a betanító, Tajti József 
Zoltán vázolta fel, mely után a diákok verssel, énekkel elevenítették fel az 56-os eseményeket. Az éneket 
Székelyné Burgyán Rita tanította be, a díszleteket 
Török Péterné készítette.
A DÖK szervezésében az idén sem maradhatott el 
a gesztenyegyűjtés, ahol a diákok a Napfény Kem-
pingben, valamint lakóhelyük közelében gyűjtött 
gesztenyékkel gyarapíthatták az osztálykasszát. 
Október végén az előző évekhez hasonlóan ismét 
tökfaragó versenyt hirdettek az iskolában. Minden 
versenyző csokoládét, a helyezettek pedig hasznos 
ajándékot kaptak a Diákönkormányzattól.
Az intézmény idén is részt vett az Európai Mézes 
Reggeli Programban, melynek célja, hogy felkeltsék 
a fiatalok figyelmét a mézfogyasztás fontosságára, 
annak egészséges táplálkozásban betöltött szerepére, 
valamint a Beporzók Évére tekintettel, a beporzók 
védelmének fontosságára. 

Fotó  Iskola

Papírgyűjtés

Ünnepség október 6.

Gesztenyegyűjtés 4. osztály



1313

XXXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM  
2023. FEBRUÁR

Ezen a napon a diákok mézes reggelit fogyaszthattak el Bíró János és Tölli László termelők támogatásával.
December 6-án megérkezett az iskolába a Mikulás. A gyerekek legnagyobb örömére ebben az évben sem 
érkezett üres kézzel, de nem csak a Mikulástól kaptak 
finomságot, gyümölcsöt, szaloncukrot a diákok, 
hanem a felsősök a testvérosztályoknak is készültek 
egy-egy kis aprósággal és a Magyar-Finn Baráti Társ. 
az első osztályosoknak kedveskedett gazdag Miku-
lásnapi csomaggal. Ezen a napon zajlott a Szülői 
Közösség által szervezett Adventi szöszmötölő is.
Idén tartották az első integrált meghitt ünnepet, 
aminek alkalmából a Révfülöpi Általános Iskola 5. 
osztályos tanulói műsorral és ajándékokkal lepték 
meg a Szász Márton Általános Iskola gyermekeit. 
A kölcsönös ajándékozás után forrócsokizás, süte-
ményezés és egy közös alkotás: a Szív karácsonyfá-
jának elkészítése történt. Az előadást, a közös ké-
szülődést, Kollátné Szabó Andrea a két intézmény 
iskolai szociális segítője és Papp Lívia tanítónő szer-
vezte. Reményeik szerint EZ IS egy hagyományin-
dító kezdeményezés volt, melyhez az iskola örömmel csatlakozott. Ezúton is köszönjük a szállításban 
részt vevő Gyulakeszi Önkormányzatnak, valamint a forró csokit biztosító Napcsillag KFT-nek a támogatást!

Megható ünnepség keretén belül 
búcsúztatták el az intézmény 
nyugdíjba vonuló kolléganőjét, 
Pálné Rácz Rita tanító nénit. 
A 40 év szolgálati idő lejárta után 
Rita néni úgy döntött, megkezdi 

Ezen a napon új tanítónőt is köszöntöttek az iskola 
falai között, bemutatkozott Tóth Laura, aki január 
9-től az intézmény kollektívájában üdvözölhetünk. 
Munkájához jó egészséget, kitartást és töretlen lel-
kesedést kívánunk!

megérdemelt pihenőidejét. 
A sok-sok év alatt rengeteget tett 
azért, hogy az iskolába járó „gyer-
mekei” mindig jó szívvel emlé-
kezzenek rá, hiszen ahogy mon-
dani szokták, Rita néni olyan 

igazi „tyúkanyó" típus volt. Maga 
köré gyűjtötte „kicsinyeit”, akik 
még felső tagozatos korukban is 
visszatértek hozzá egy-egy ölelésre, 
jó szóra. Megérdemelt pihenéséhez
 jó egészséget kívánunk! 

Remélem, a félév zárása diákoknak, pedagógusok-
nak is eredményesen zárult! Az elkövetkező félév-
hez sok erőt, szorgalmat és kitartást kívánok minden 
egyes kis és nagy diáknak!

Az iskola mindezek mellett lehetőséget adott 
a Légy aktív Révfülöp! programjainak, melynek 
keretében először futást szerveztek a gyerekeknek, 
majd az Uni Győr kosarasait látták vendégül.

mnem

16 órakor az iskolás és óvodás gyermekek saját kezűleg 
készített lámpásaikkal a Révfülöpi Általános Iskola 
előtt gyülekeztek, ahol Szakács Péter plébános meg-
áldotta a családokat és a gyerekek által készített 
lampionokat. 
A felvonuláson résztvevő gyermekek, szülők, nagy-
szülők a 71-es út mellett, majd a Halász utcán végig 
haladva érkeztek meg a Szabadtéri Színpadhoz. 

Liba Nap
Márton napján második alkalommal rendeztük meg Liba Napunkat hatalmas érdeklődés mellett. 

Az iskola szülői közössége hagyományos jótékonysági 
sütivásárát rendezvényünk keretében tartotta meg, 
melyre rengeteg édes és sós sütemény adomány 
érkezett a szorgos szülők és a nagyszülők jóvoltából. 
A befolyó összegből a Révfülöpi Általános Iskolát 
támogatjuk a diákok részére tartandó programok 
szervezésében. 

Fotó  Iskola

Közös ünnepség a Szász Márton iskola gyermekeivel

Mikulás ünnepség 5. osztály
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Liba Nap

Zsifkovics Szilvia és Ujváriné dr. Handó Melinda képviselők

Slemmer József önkormányzati képviselő forró teával 
és forralt borral várta a programon résztvevőket. 
Libazsíros kenyérrel és palacsintával pedig gondos-
kodtunk a gyermekek és felnőttek energiapótlásról 
is. Iskolánk negyedik osztályos tanulói a Lúdas Matyi 
című előadással örvendeztették meg az egybegyűl-
teket. A remek előadásban együtt izgulhattuk végig, 
hogy vajon sikerül-e Lúdas Matyinak teljesítenie 
ígéretét, miszerint „Háromszor veri ezt kenden Lúdas 
Matyi vissza!” Természetesen a furfangos Matyi most 
is alaposan eltángálta Döbrögi uraságot, a harmadik 
alkalommal a közönségben ülő valamennyi gyermek 
kórusban számolta a botütést, hogy biztosan hiba 
ne essen a számolásban. 

Az izgalmas előadást követően Tarjányi Sándor 
a Gyenes Néptánc Együttes vezetője vidám tánc-
házat tartott a programon résztvevők apraja-nagyjának. 
Természetesen az est sztárvendégei idén is az Inhof 
farm libái voltak! Köszönjük, hogy ismét „ellátogattak” 
hozzánk. 

Köszönjük minden segítőnknek, hogy hozzájárultak 
a rendezvény sikeréhez. A szülői közösség nevében 
hálás köszönetünket fejezzük ki a szülőknek, 
nagyszülőknek a sütemények készítéséért, valamint 
adományaikért. Papp Líviának, a negyedik osztály 
osztályfőnökének, köszönjük az előadás betanítását, 
a Révfülöpi Általános Iskola negyedik osztályosainak 
pedig a kiváló előadást. 

Sokan vártuk, hogy 2023.január 21-én megnyissák hivatalosan, ünnepélyesen a környékünket is érintő 
hatalmas vállalkozást, Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa eseménysorozatát. 2018-ban, amikor 
elnyertük a pályázatot, csatlakozott a programhoz egyhangúlag Révfülöp is. 

Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa

2023. január 21-én került sor a hivatalos megnyitóra. Egy hétvégén 13 helyszínen 50 fantasztikus kulturális 
eseményre került sor Veszprém belvárosában. A fő attrakció a Ragyogj! címet viselő show műsor volt három 
pontján a belvárosnak más és más hangulati elemekkel. A Szentháromság téren a szakrális múlt, az Óváros 
téren a polgári hagyományok, a húszemeletes épületnél a mai hétköznapok kerültek középpontba. 

Sokan örömmel, izgalommal, várakozással figyeltük 
az előkészületeket, a számos pályázatot, amely meg-
mozgatta a térség településeit. A Magyar Zene házá-
ban (aki nem látta még, feltétlenül nézze meg!), 2022. 
november 11-én találkoztak mindazok, aki benne vol-
tak e nagyszabású eseménysorozat előkészítésében. 
Felemelő érzés volt hallgatni, mi minden várja a maj-
dani hazai érdeklődőket és a világ minden tájáról 
érkezőket. 

A fanyalgóknak, közömbösöknek (ilyenek is vannak) 
mondom, ez nem csak egy rendezvénysorozat, az is, 
persze, hanem a települések lakosainak, közösségeinek 
összefogása egy jó célért. Megmutatni, mink van, mit 
tudunk közkinccsé tenni helyi értékeinkből. Ott vagyunk 
mi is, mármint Révfülöp, a 16. Révfülöp Blues Fest 
sokunkat már eddig is megfogó zenei csemegéjével! 
Jegyezzük a dátumot: 2023.augusztus 3-4-5. 

Mindig friss információkat olvashatunk a www.veszprembalaton2023.hu weboldalon
  Lux Judit

Lúdas Matyi előadás
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Két év kényszerű kihagyás után végre ismét sor kerülhetett a szülői közösség jótékonysági báljára, mely 
ezúttal az 1920-as évek gengszter világát varázsolta a révfülöpi iskolába. 

Gengszterek Éjszakája a révfülöpi iskolában

A szülők lelkesen készültek, hogy minden dekoráció 
híven tükrözze a kort: készültek egyedi pénzek, 
zsetonok, asztaldekoráció, üdvözlőital címke és még 
hosszasan sorolhatnánk. De pénzzel teli bőrönd, 
100 éves eredeti telefon és telefondívány, valamint 
pókerasztal is helyet kapott a fotósarokban. 
Természetesen a résztvevők is korhű ruhát öltöttek 
magukra, előkerültek a kalapok, ingek, öltönyök, 
hózentrógerek, csillogó flitteres, rojtos szoknyák, 
Charleston ruhák, tollas fejdíszek és boák, na meg 
néhány fegyver is, természetesen csak játék formájában.  
A hagyományos batyus bálra finomságok egész sora 
érkezett, melyet közösen fogyaszthattak el a svédasztalról. A gengszterkvízből kiderült, hogy sokan ott-
honosan mozognak a gengszterfilmek világában, de bizony sok kérdés okozott fejtörést a csapatoknak. 

Míg a táncparketten a retró és az igazi buli slágerekre kitartóan ropták, a pókerasztalnál izgalmakban 
bővelkedő pókerjátszmák zajlottak. Akinek nem volt szerencséje a játékban, próbára tehette magát 
a tombolasorsoláson, melynek során értékes nyeremények találták meg boldog tulajdonosaikat.  

Végül, de nem utolsó sorban kiemelt köszönet illeti 
a szülői közösség aktív tagjait, hogy EGY hónap 
alatt HÁROM rendezvényt vittek véghez az iskola 
támogatása érdekében! Ennek eredményeként 
kiemelkedő adományt nyújthattam át Igazgató Úrnak! 

Ujváriné dr. Handó Melinda
SZK elnök

A szülői közösség nevében ezúton is szeretném 
kifejezni köszönetemet a tombolatárgyakat felajánló 
magánszemélyeknek, önkormányzatoknak, vállal-
kozóknak, valamint cégeknek, hogy hozzájárultak 
rendezvényünk sikeréhez. 
Köszönjük azoknak is, akik támogatói jegy vásár-
lásukkal segítették a befolyó adomány gyarapodását. 

Szeptemberben a gyermekekkel közösen kővirágfestéssel tettük színesebbé óvodánk udvarát.
A Mihály napi népi hagyományőrzés keretében szervezett „vásáron” ahová félpénzzel mentünk, kapható 
volt: só-liszt gyurmából készült sütemény, 
tükrös szívecske, babák, ékszerek, gyümölcsök-
zöldségek. A vásári forgatagban a gyerekek 
nagyon élvezték, hogy vásárolhatnak ajándé-
kokat. Az Állatok Világnapján (hetén) Katona 
Zita nemcsak Lizi nevű terápiás kutyáját hozta 
el gyermekeinknek, hanem cicát, fürjet és kecskét 
is. Még a kecskefejést is megismertette velünk. 
Termésekből is szép állatfigurák készültek, 
állatos versek-mesék-körjátékok sem marad-
tak el. Terápiás kutya foglalkozás minden csü-
törtökön van óvodánkban, amin nagyon sok 
hasznos dolgot tanulnak gyermekeink. 
Keddenként ökumenikus hitoktatás, szerdánként pedig vidám foci edzés van az oviban. Óvodásaink 
nagyon szeretnek részt venni Németh Bence edzővel a játékos feladatokon.
Október végén az egészséges életmódról tartott előadást az ÁNTSZ két kedves hölgy dolgozója. Köszön-
jük a hasznos és látványos információt, pl: a tüsszentéssel szálló „vírusok” milyen messze szállnak a leve-
gőben.Az Adventi készülődés során minden gyermek elkészítette a saját kis adventi koszorúját, amit 
hazavitt, de a közösen készített óvodai koszorúnkról sem felejtkeztünk el. Minden nap kapott egy gyermek
egy kis meglepetést, egy kis ünnepi zsákból húzták ki a megajándékozandó nevét. Köszönjük Mészárosné 
Tamara kreatív kedves kis ajándékát, amivel megleptük óvodásainkat.

Az Óvoda programjaiból
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Levelet írtunk az ovisokkal a Mikulásnak, amiben mindenki megígérte, hogy nagyon jó lesz és szót fogad 
a felnőtteknek. December 6-án meg is érkezett hozzánk a kedves Mikulás, aki nagyon örült a szép énekeknek, 
verseknek melyért ajándékkal kedveskedett a kicsiknek. 7-én a Balaton-parti séta közben egyszer csak 
a ködből előtűnt egy vitorlás, ami a Balatoni Mikulást hozta el nekünk. Ilyen meglepetésben még sosem 

volt részünk. Köszönjük szépen Török 
Péternek és csapatának ezt a kedves 
gesztust, és ajándékot.
A szeretet ünnepét, Karácsonyt meghitt 
családias körben verssel, énekkel, tánc-
cal ünnepeltük. A köszöntés után az 
önfeledt játéké volt a főszerep. A fa alá 
került ajándékokat köszönjük az Ön-
kormányzat Jézuskájának, valamint 
a Kellermayer családnak, Kőfalvi Bindics 
Klaudia és családjának, Mészárosné 
Tamara és családjának kedves játék 
felajánlásait, Proksz Boti óvodásunk 
apukájának, Balázsnak a számunkra 
nagyon hasznos bábparaván elkészítését.

2023 januárjától, minden héten csütörtökön délután Farkas-Serger Zsuzsanna jógaoktató tart foglalkozást 
óvodásainknak. A gyerekek boldogan vettek részt a vidám játékos tevékenységben. 
A rendszeres jógafoglalkozások testi, lelki és szellemi szinten egyaránt megalapozzák a gyermekek egész-
séges életét, segítenek a feszültség, stressz és az elfojtott érzelmek oldásában.

Óvó nénik

December 6-án délután tartotta szülői közösségünk hagyományos 
Adventi Szöszmötölő kézműves programját, melyen kicsik és nagyok 
közösen hangolódhattak, készülhettek a közelgő ünnepre. 
Karácsonyi üdvözlőlapokat, könyvjelzőket, tobozból készült kará-
csonyfadíszeket, papír angyalkadíszeket és fonállal díszített karácsony-
fát is készíthettek a résztvevők. 

A legkisebbek Mikulásokat színezhettek kedvük szerint, legnagyobb 
sikere azonban a mézeskalács díszítésnek volt, melynek során min-
denki kedvére dekorálhatta cukormázzal, színes cukorkákkal a mézes 
figurákat.   

Természetesen finom tea, szörp, sós és édes finomság is járt mindenkinek. 
Örülünk, hogy szülők és gyermekek ismét együtt tölthettek egy 
kellemes délutánt.

Köszönjük minden közreműködőnek a segítséget!

Ujváriné Handó Melinda 
SZK elnök

Adventi Szöszmötölő
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