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Tisztelt Kondor Géza!
A Nemzetpolitikai Államtitkárság nevében örömmel tájékoztatom, hogy támogatási kérelmét pozitívan 
bíráltuk el, amely
alapján 600 000 Ft összegű támogatásban részesül. A támogatás a Magyar Kormány finanszírozásával, a 
Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. lebonyolításával valósul meg.
Bízom abban, hogy közös célunk, a külhoni magyarság megmaradása érdekében, eredményesen tudunk 
munkálkodni.
A további lépések egyeztetése érdekében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kollégái rövidesen felveszik 
Önökkel a kapcsolatot.
További munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánok!
Budapest, 2019.03.20.
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Révről elszármazottak falutalálkozója.

Ünnepelt augusztus 4-én, vasárnap Rév, a Sebes Körös-menti település magyarsága: a Pro 
Rév Egyesület, a Kárpát Medencei Családszervezetek Szövetsége és a Révi Református 
Egyházközség 14. alkalommal rendezte meg az elszármazottak találkozóját. Az eseményt a 
Communitas Alapitvány is támogatta.

Ünnepi köntösbe öltözött vasárnap a révi református templom,  istentiszteletre hívták híveit a 
harangok, de hívta az elszármazottakat is, és a nagyszámú vendégsereget, a magyarországi 
testvér vagy baráti települések – Körösszegapáti, Révfülöp, Hajdúszoboszló, Székkutas – 
küldöttségeit, a környékbeli, valamint Nagyváradról, Kolozsvárról érkezetteket. Az 
istentisztelet kezdetére a templom megtelt hívekkel. Igét hirdetett Papp Csaba helyi 
református lelkipásztor, aki prédikációjának alapgondolatait a Jeremiás próféta könyve, 29. 
fejezetének  4-7 illetve 11-14  közötti verseiből merítette.Ünnep e a mai nap mindannyiunk 
számára hiszen habár különböző településekről  , élethelyzetekből érkeztünk mégis egységet 
alkotunk. Egyesit bennünket a nemzethezhez való hozzátartozás illetve keresztény hitünk, 
mondta az igehirdető. 

 Amikor az elkeseredettség vesz rajtunk, akkor megkell hallanunk Istennek a buzditó, bátoritó
üzenetét.  Isten azt mondja: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: 
jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha 
segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha 
kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam… jóra fordítom 
sorsotokat…” (Jeremiás 29:11–14). Ez azt jelenti, hogy Istennek még mindig terve van  a mi 
életünkkel és szolgálatunkkal. Mindannyiunknak végeznünk kell a feladatainkat ott, azon a helyen 
ahová az Isten helyezett, hangzott el többek között az igehirdetésben.

A továbbiakban Hasas János, Rév község alpolgármestere  szólt a megjelentekhez. A 
világpolgár, Márai Sándor gondolatával: „A világon mindig az a legszebb, ahol valamikor 
otthon voltunk.” űdvözölte  a jelenlévőket a tizennegyedik alkalommal megrendezett Révről 
elszármazottak falutalálkozóján. Mert bárhová vezetett is bennünket a Gondviselés, szívünk 
csücskéjében, mint igazi örökséget falunk, templomunk, szüleink, nagyszüleink, rokonaink 
emlékét, szeretetét mindenhová magunkkal vittük, mondta, majd igy folytatta: a szülőföld 
ideje nem múló idő. Bennünk lüktet tovább. Mindig ismerősként tekintünk a hazai tájra, ahol 
a gyerekkori emlékek szétgurulnak. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy Ábelhez hasonlóan 
nekünk ne kelljen Amerikába menni, azért, hogy megtudjuk: azért vagyunk a világon, hogy 
valahol otthon legyünk benne. Amiként Szent István óta minden nemzedék, leljük meg 
honunkat, otthonunkat e hazában, ebben a faluban, Réven, egymás közösségében. A 
Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Városi és Pedagógus Énekkar programját követően Szabó 
Ödön képviselő osztotta meg ünnepi gondolatait.Fontos az, hogy a reményt soha ne veszitsük 
el és tenni akaró, hiteles emberek legyenek a közösségek vezetői, mondta.Grezsa Csaba 
magyarország kolozsvári konzulja gratulált a révi magyar közösségnek és támogatásáról 
biztositotta a helybélieket a jövőbeli terveik megvalósitásában.



„A települések elnevezése jó apropó volt arra, hogy legyen találkozási alkalom, mondta 
köszöntőjében Kondor Béla révfülöpi polgármester.. A névazonosságnak természetesen 
jelentősége is van és kötődik a vízhez, nálunk a Balatonhoz, Réven a Sebes-Köröshöz. Amióta
a kapcsolatunk kialakult, és annak már hét éve, számunkra a határon túli magyarság nemcsak 
egy elméleti fogalom, hanem egy testhez, emberhez köthető valóság, barátságunk pedig egy 
csodálatos állapot. Egymásnak szurkolunk mindenben, nagyon szeretjük egymást. Remélem, 
augusztus 23-án az Európai Pikniken újra találkozunk, itt, Réven, amikor eljönnek azon 
révfülöpi kollégák, akik  most nem lehettek itt”, mondta Kondor Géza révfülöpi 
polgármester.Ezt követően kerültek átadásra a Pro Meritis dijak.A dijat 2006-ban alapította 
meg az egyesület a Pro Meritis-díjat, mellyel  olyan személyeket tüntetnek ki, akik a kultúra, 
oktatás, vagy gazdasági tevékenység terén segítik településüket, hozzájárulnak Rév 
hírnevének öregbítéséhez. A díjat az elszármazottak találkozóján szokták átadni évről-évre, 
„Hittel és hűséggel Révért” – szól a díj jelszava. 

Elsőnek Mihók Géczi István főgondnoknak  adták át a Pro Meritis díjat, a laudációt Papp 
Csaba lelkipásztor olvasta fel. A másik dijat a nagyváradi Török István , aTeuton lovagrend 
magas rangú tisztje vehette át, aki szerint a maroknyi református magyar közösség a Rév 
község aranya majd a gyerekáldás kapcsán kiemelte az egészséges életmód 
fontosságát.Egyenek jó kenyeret, igyanak jó vizet és használjanak jó sótmondta a lovag. A 
települések elnevezése jó apropó volt arra, hogy legyen találkozási alkalom, fejtette ki Kondor
Géza, révfülöpi polgármester. A névazonosságnak természetesen jelentősége is van és kötődik
a vízhez, nálunk a Balatonhoz, Réven a Sebes-Köröshöz. Amióta a kapcsolatunk kialakult, 
számunkra a határon túli magyarság nemcsak egy elméleti fogalom, hanem egy testhez, 
emberhez köthető valóság, barátságunk pedig egy csodálatos állapot. Egymásnak szurkolunk 
mindenben, nagyon szeretjük egymást. Remélem, októberben újra találkozunk, itt, Réven, 
amikor eljönnek azon révfülöpi kollégák, akik a nyári szezon miatt most nem lehettek itt”, 
mondta Kondor Géza .Az elszármazottak közül a Kolozsvárról érkezett dr. Málnási Ferenc 
olvasta  fel Balázs Géza, Ez a nyelv...cimű irását,  elszavalta Reményik Sándor  két versét, 
majd a biharpüspökiben élő Pető Margit egyik saját versével lepte meg a jelenlévőket.A 
templomi eseményt követően Meleg Vilmos színművész szavalta el Petőfi Sándor Nemzeti 
dal cimű verseit, majd a nagy költőnk mellszobránál elhelyezték a kegyelet koszorúit.

Az ünnepség keretében kulturális műsort is bemutattak a Művelődési Otthonban helyi és 
vendég előadók. Elsőként a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Városi és Pedagógus Énekkart 
halhatták, láthatták a jelenlévők majd Meleg Vilmos színművész, a Nagyváradi Állami 
Filharmónia főigazgatója nyújtott át egy csodálatos összeállitást Szeretném, ha szeretnének- 
cimmel Ady Endre verseiből . A szinpadi fellépők sorát Dénes Jázmin fiatal tehetséges énekes
fellépése zárta.A finom falatokról a magyarországi testvértelepülésről Székkutasról érkezett 
lengyel Győző és felesége gondoskodott.


