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Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

XIX. Villa Filip Napok - 800 év jegyében

Fotó: Herceg

A révfülöpi nyár velejárója a július második felében zajló Villa Filip Napok nyári kulturális rendezvénysorozat, amelyet 19. alkalommal rendeztek meg július 22-24-én.
Különlegességét idén az jelenti, hogy e
rendezvény keretében emlékezünk meg és
ünnepeljük településünk, Révfülöp első
okleveles említésének 800. évfordulóját –
mondta Miklós Tamás polgármester köszöntőjében – majd így folytatta: 800 év!
Sok idő! 800 évvel ezelőtt, 1211-ben II.
András király Uros volt tihanyi apát kérésére Tamás kancellárral és Pat nádorispánnal összeíratta a tihanyi Szent Ányos apátság birtokait, szolgálónépeit és a korábbi I.
András király alapítólevelében elavult
határleírásokat. Több mint félszáz birtokot
sorol fel az oklevél, köztük Villa Pilip –
vagyis Fülöp praedium, azaz faluszerű település – szőlőművelőit név szerint.

Fotó: Herceg

800 évvel ezelőtt, 1211-ben szőlőművesek éltek itt, 800 évvel ezelőtt szőlőművelés
folyt e vidéken, 800 évvel ezelőtt az itteni
révátkelőn keltek át a Balatonon a túlpartra és vissza a vidék lakosai. 800 évvel
ezelőtt imádkoztak az itt élők Fülöp falu
templomában, amelynek helyreállított
romjainál a múlt vasárnap ismét igét hirdettek. A régi Fülöp falu virágzó település
volt egészen a török 16. századi pusztításáig, utána pedig a szomszédos Kővágóörs
szőlőhegye, hogy a 19. század végétől balatoni üdülő- és fürdőhelyként támadjon fel.

Településünk története jól ismert számunkra és reméljük a Balatoni Nyárban
határon innen és határon túl még ismertebbé válik. Jó magunkat látni a televízió
képernyőjén, milyen szép a táj, természeti
környezet vesz körül minket, milyen jó
adottságokkal rendelkezik településünk.
Jó látni a révfülöpi forgatagot, ismerős és
ismeretlen arcokat, az embereket.
Igen az embert! Mivel településünk is
emberekből, családokból, emberi közösségekről áll, állandóan itt élőkből és rövidebb
időt itt töltőkből.
Mi emberek tudjuk a múltat folyamatossá tenni a jelen formálásával, tudjuk építeni a jövőt felelősséggel. A múltat, amelynek első írásos emléke 800 évvel ezelőttről
származik!
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„Minél messzebbre nézel hátra, annál
messzebbre látsz előre.” – mondta egy híres
politikus. Hátra nézni van lehetőségünk,
távlatunk a jubileumi évforduló kapcsán,
nézzünk előre is.
Foglalkozzunk magunkkal, településünkkel, de ne öncélúan, hanem sorsunk,
közösségeink, településünk, nemzetünk
javára. Ennek jegyében köszöntöm a 800
éves Révfülöpöt – mondta befejezésül
Miklós Tamás polgármester - köszöntöm
polgárait, vendégeinket.
A Tihanyi Alapítólevélben említtetnek
meg először magyarországi mesterségek,
közöttük a szőlészek (vinitores) – mondta
ünnepi beszédében dr. Korzenszky Richárd
tihanyi perjel – a mesterségbeli tudás minden időben fontos volt és fontos ma is.
Éppen ez a mesterségbeli tudás van kiveszőben akkor, amikor tudás alapú társadalomról beszélünk. Manapság sokszor és
sokan gondolják úgy, hogy minden magától
történik, pedig már a révészek is tudták,
hogy erőfeszítés nélkül nem lehet a túlpartra átjutni. Ennek a településnek ünnepe
van, visszatekint a múltba – ez nem révedezés – azért tekint a romokra is, hogy érezzük a kihívást: ma mindannyiunknak kötelessége újra építeni.
Folytatás a 2. oldalon...

A bor napjai
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Harmadik alkalommal rendezte Révfülöp önkormányzata a Vincellér Napokat
július 7-10. között a Fülöp-kertben, melyen a környék hat borászata kínálta legjobb nedűit, színes kulturális műsorral
fűszerezve.
Két ok miatt hoztuk létre ezt a rendezvényt – mondta köszöntőjében Miklós
Tamás polgármester – egyrészt a környék
legjobb borait szerettük volna vendégeinkkel megismertetni, másrészt emlékezünk a térségünkben évszázadok óta folyó bortermelésre, a nyolcszáz éve már
írásban említett településünkre. Rendezvényünk hagyományteremtő szándékkal
jött létre – tette hozzá Varga György, a
Mákvirág Borház tulajdonosa – és eredményes borbemutatót a kollégáknak, a
vendégeknek pedig színvonalas szórakozást kívánva megnyitotta a rendezvényt.
Ky

Fonay Tiborra
emlékeztünk
Településünk és Veszprém megye jeles
pedagógusegyéniségére, közírójára, Fonay
Tibor Állami díjas tanárra emlékeztek
születésének 100. évfordulója alkalmából
Révfülöpön.
A helyi Honismereti Egyesület szervezésében július 8-án az életút dokumentumaiból és fotóiból nyílt mini kamara-kiállítás a
révfülöpi Honismereti Gyűjteményben.
Folytatás a 4. oldalon...

Fotó: Miklós
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Eladó telek

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete versenytárgyalás (nyílt
árverés) útján értékesítésre meghirdeti Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete tulajdonában lévő Révfülöp 150/1 hrsz. alatti 1202 m2 nagyságú beépítetlen területet
nettó 4.9 millió Ft kiinduló áron, a 150/2
hrsz. alatti 1184 m2 nagyságú beépítetlen
területet nettó 4.8 millió Ft kiinduló áron, a
157 hrsz. alatti 753 m2 nagyságú beépítetlen területet nettó 3.250.000.- Ft kiinduló
áron és a 485/5 hrsz. alatti 682 m2 nagyságú beépítetlen területet nettó 2.6 millió Ft
kiinduló áron. A versenytárgyaláson való
részvételi szándékot 2011. augusztus 31én (szerda) 12.00 óráig beérkezőleg írásban
jelezni kell a Polgármesteri Hivatalnál. A
versenytárgyalás időpontja: 2011. szeptember 8. (csütörtök) du. 13.00 óra, helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácsterme.
A részletes pályázati felhívás olvasható a
révfülöpi honlapon, www.revfulop.hu valamint a helyi kábeltelevízió képújság teletex
oldalán. Érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban (Révfülöp, Villa Filip tér 8.), a
87/563-331-es telefonszámon lehet.

Hirdetmény
Révfülöp Nagyközség Polgármesteri Hivatala a 2011. évi népszámlálás végrehajtásához, számláló biztosi feladat ellátására
jelentkezőket keres.
Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet.
A számlálóbiztosok feladatai a 2011. évi
népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos
egyes feladatokról szóló 305/2010.(XII.23.)
Korm. rendelet 3.§ (2) bek. alapján:
A számlálóbiztos feladatai:
1. Jelentkezés a munkára – jelentkezési lap
kitöltése
2. Előzetes felkészülés, minősítésben való
részvétel – tananyag elsajátítása, tanultakról számot ad teszt formájában
3. Tantermi oktatáson vesz részt szeptember hónapban
4. Kérdőívek kikézbesítése az adatszolgáltatóknak
5. Az adatgyűjtés végrehajtása október 1-től
6. Az összegyűjtött kérdőívek átadása
Jelentkezni: személyesen Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Jegyzőjénél
lehet (Révfülöp, Villa Filip tér 8.).
Érdeklődni: 87/464-244,
email: hivatal@revfulop.hu
Tisztelt Olvasók!
A Révfülöpi Képekben elhelyezhetik
hirdetéseiket az Önök által meghatározott formában és méretben. A teljes
(A4) oldalnyi belső (egy vagy kétszínes)
reklámfelület ára bruttó 30 000,-Ft/megjelenés, a méret csökkenésével arányosan csökken a fizetendő díj mértéke is.
Apróhirdetést 20 szóig teszünk közzé
1000 forintos áron.

EU Élelmiszersegély program
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
koordinálásával ötödik éve működik Magyarországon az EU Élelmiszersegély program.
Az állam célja a program megvalósításával, hogy a gazdák által megtermelt és eladhatatlan mezőgazdasági termékek (főként gabona) egy részének felhasználásával (élelmiszerré történő feldolgozás után)
élelmiszersegélyt tudjanak nyújtani Magyarország összes településein élő rászoruló személyek számára.
Az MVH pályázati úton választotta ki
azokat a segélyszervezeteket, amelyek
részt vesznek a segélyezésben. A Katolikus
Karitász 2011-ben ötödik alkalommal csatlakozott a programhoz.
A Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás társult települései részére a települési önkormányzatok segítségével történt az
adomány szállítása, valamint az adományok szétosztása.
Révfülöpre 2011. június 22-én összesen
2570 kg liszt, 2056 kg orsótészta, és 555 kg
puszedli került A térségben ebből az adományból 257 család jutott tartós élelmiszersegélyhez.
Ezúton is köszönetet mondunk a Veszprém Főegyházmegyei Katolikus Karitásznak, valamint Kővágóörs, Kékkút, Mindszentkálla, Köveskál, Szentbékkálla, Balatonhenye és Révfülöp települési önkormányzatoknak a program lebonyolításában történő közreműködésért, mivel sok család
számára okoztak örömet és segítséget.
Szomjas-Jakab Erzsébet szociális szolgálat vezetője

Szelektív hulladékgyűjtés

Révfülöp Nagyközség Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a község lakosságát és
üdülővendégeit, hogy az Észak-Balatoni
Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében 2011. májusától lehetőség nyílik a településen a hulladékok elkülönített gyűjtésére. A szelektív gyűjtőknél fontos a rend,
tisztaság megtartására való törekvés, alapkövetelmény a hulladékok megfelelő
módon történő elhelyezése. Tisztelettel
kérjük a szelektív hulladékgyűjtés szabályainak betartását.

Révfülöpi Képek

Révfülöp és környéke polgárainak és
üdülõtulajdonosainak lapja;
Felelõs kiadó: Révfülöp Nagyközség
Önkormányzatának megbízásából Kalmár György;
Szerkeszti: a Szerkesztõbizottság (Bogdán Katalin,
Dianovics Béla, Domonkos Aladárné, Kondorné Pintér
Zsuzsanna, Kovács Péter, Miklós Tamás, Rádóczy
Kálmánné, Slemmer József, Szegi János, Török Péter,
Varga Márta, Vókó László, Zsitnyányi István)
Felelõs szerkesztõ: Kalmár György (+36/309 016 194);
Fotó: Herceg Zoltán
Szerkesztõség: 8253 Révfülöp, Halász u. 6. Telefon:
87/563-080; E-mail: revfulopikepek@revfulop.hu
Internet: www.revfulop.hu
Készült a Kölcsey Nyomdában 700 példányban
Tördelõszereksztõ: Péczer Márk
(Ingyenes kiadvány) Lapzárta: augusztus 25.
Szerk. biz. ülés 2011. augusztus 29. 17 óra; Megjelenik havonta.
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Folytatás az 1. oldalról...

XIX. Villa Filip
Napok

Fotó: Herceg

Legyünk mindannyian igazán polgárok,
- Móricz Zsigmond szerint - ez olyan
ember, aki nem elégszik meg azzal, hogy
úgy él, ahogy tud, hanem azért dolgozik,
hogy úgy élhessen, ahogy szeretne. Magyarán szólva jövőkép nélkül nem lehet
élni. Ahhoz viszont, hogy tudjak értelmesen élni, el kell képzelni, milyen lesz az a
jövő, melyért most sok mindenről le kell
mondani. Itt és most építeni kell, amit
fáradság és összefogás nélkül nem lehet. A
Tihanyi levél olyan embereket sorol fel,
akik értettek a szőlészethez, de azt is tudták, hogy mindenre mi emberek nem vagyunk képesek, mert a napfény és eső onnét, felülről jön. A polgár független ember
és van múltja, bárcsak nekünk, - akik kötődünk Révfülöphöz – lenne erős múlt-tudatunk. Az élet nem egyszerű kémiai folyamat – folytatta köszöntőjét dr. Korzenszky
Richárd, a tihanyi bencés apátság vezetője
– Márai szerint légkör kell hozzá és e légkör, az együvé tartozás érzésének megteremtéséhez kellenek az ünnepek. Együvé
tartozni múlt, jelen és jövővel – fogjuk meg
tehát egymás kezét, érezzük magunkat otthon, polgárként itt Révfülöpön, révfülöpiként, nyaralóként, vendégként egyaránt.
Kell, hogy legyen józan öntudatunk, kell,
hogy legyen bennünk józan lokálpatriotizmus, kell, hogy egymásra figyeljünk és ha
egymásra tudunk figyelni, akkor el tudjuk
fogadni egymást még sokszor különbözőségeink ellenére is és akkor jól fogjuk
magunkat érezni, itthon a mi hazánkban.
Nyolcszáz éves Révfülöp, kívánok Révfülöpnek még sok boldog és építő száz,
vagy ezer esztendőt.
Tavalyelőtt ünnepeltük Veszprém megye
ezeréves fennállását – mondta Lasztovicza
Jenő országgyűlési képviselő – szinte felfoghatatlanul hosszú idő. Az itt élőknek mindig megvolt a kellő hite, önbizalma és tenni
akarása ahhoz, hogy túléljenek minden
viszontagságot, amit a történelem viharai
hoztak. A Balaton-felvidék kiváló természeti adottságai mellett ez kellett ahhoz,
hogy Révfülöp 800 éven keresztül fennmaradjon és fejlődni tudjon, amit Magyarországon kevés település mondhat el magáról. Kívánom, hogy az itt élőkben maradjon meg ez a vitalitás, s bízzunk abban
is, hogy nemzetünk fogyása helyett újra a
gyarapodás időszaka következik.
Ky
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Globe színház Révfülöpön!
A Révfülöpi Képek májusi számában beszámoltunk Sárkány Sándor merésznek
tűnő ötletéről „Globe színház Révfülöpön?” címmel. Reméljük, hogy az akkori
címben szereplő kérdőjelből hamarosan
felkiáltójel lesz.
Azóta eltelt néhány hónap, itt az ideje
hogy újra megkérdezzük az ötlet-gazdát,
hogy is áll a Révfülöpi Globe színház ügye.
Sándorral a Semsei major árnyat adó fái
alatt találkoztunk. Kezében szekercével
épp a fesztivál színpadán dolgozik lelkesen.
Ember legyen a talpán, akinek elsőre egy
színházigazgató-alapító és nem ács-asztalos mester jut eszébe róla.
De zökkentsük ki néhány percre a munkából és vágjunk a dolgok közepébe!
Sándor, hogy áll az ügy, mi is történt a
májusi szám megjelenése óta ?
Első lépcsőben az önkormányzattal sikerült kötnünk egy együttműködési megállapodást, melynek keretében lehetőségünk
van létrehozni aug. 15-től 21-ig egy olyan
fesztivált, amin a fellépő művészek felajánlják gázsijukat a leendő Globe színház
javára. Elhoztuk a színpad alapanyagait,
mely stílusában magán viseli a leendő
Globe színház jegyeit.
Családom és művész barátaim segítségével elkezdtük a felépítését. A színpad építése
mellet nagy erőkkel dolgozunk a fellépések
szervezésén, a leendő színház építésének terveztetésén, szponzorálásának szervezésén.
Terved megvalósításához feladtad eddigi
lakóhelyed. Családod, gyermekeid hogy viselik ezen változásokat?
Révfülöpön nagyon sok szeretetet, biztatást kapunk. Gyermekeink, 5 éves kislányunk Násfa, 7 éves Bendegúz és 9 éves
Sándor fiunk nagyon boldogok és nagyon
jól élik meg a változásokat. Nagyon várják
a szeptemberi iskolakezdést a révfülöpi
általános iskolában, amiről nagyon sok jót
hallottunk.
Addig is a vitorlázás rejtelmeivel ismerkednek Tóth Csaba segítségével.

Révfülöp új művészeti kötetben

Fotó: Kondor

Rengeteg nehézséggel járhat egy ilyen vállalkozás létrehozása. Kik a legfőbb segítőid,
támogatóid?
Vidnyánszky Attila Kossuth díjas rendező, a Debreceni Csokonai színház igazgatója, Rátóti Zoltán a Kaposvári Csiky Gergely színház igazgatója, Bérczes László
rendező-művészeti vezető, Tim Carroll, a
londoni Globe színház előző igazgatója, világhírű Shakespeare rendező és külön kiemelném Cseh Tamás családját, Császár Bíró Évát és gyermekeit, Andrást és Borit, kiknek köszönhető, hogy ide tudtuk hozni ezt a
projektet. És még számtalan nevet em-líthetnék a művészvilág minden területéről.
Utoljára de nem utolsó sorban ne feledkezzünk meg révfülöpi segítőinkről, ami nagyon fontos és különösen jóleső számunkra.
Kérlek ismertesd röviden az augusztusi
fesztivál programjait, fellépőit!
Mivel azt kérted hogy röviden ismertessem, szavak helyett hadd mellékeljem az
imént érkezett plakát tervet.
És utána hogyan tovább, mi lesz a következő lépés?
Szeptembertől remélhetőleg minden feltétel rendelkezésre áll, hogy a projekt elinduljon és a világ nyolcadik Globe színháza
felépül Révfülöpön.
Búcsúzóul engedd meg, hogy egy kissé szabadon fordított Shakespeare idézettel zárjam
beszélgetésünket: „Lenni vagy nem lenni,” ez
itt már nem kérdés!
Kondor Géza képviselő

„Balaton környéki galériák, kiállítások,
múzeumok” címmel értékes kötet jelent
meg Keszthelyen. Szerkesztője, támogatója Tóth Ferenc. Az A4-es méretű, 110
oldalas album igen sok, jó minőségű, színes képet tartalmaz.
Az „Aranyoldal. Támogatók, akik nélkül e könyv nem jelenhetett volna meg”
oldalról: „Révfülöp, Miklós Tamás polgármester”. Az első rész: Galériák és
kiállítások. 28 művészről néhány mondat,
fénykép, alkotások képe. Megemlítem:
Somlai Julianna alkotásai – ikonok, csendéletek, tájképek – különleges tehetséget
bizonyítanak.
A második rész: Múzeumok. A 95.
oldalon: Pincekiállítás, Révfülöp. A szöveg: „Révfülöpi pincekiállítás. A révfülöpi Pincekiállítás kiállított tárgyi emlékei
az elmúlt századok és a rómaiak korát is
reprezentálják. A szőlőművelés és a borkészítés Balaton-felvidéki hagyományai
részévé váltak kultúránknak. Az eszközök mindemellett utalnak a „… Tüzes ízű
Fülöpi”-re, vagyis Révfülöp boraira is. A
pince 130 éve épült, múzeumként 2009től működteti az önkormányzat.” Két
kép: „Részlet a révfülöpi pincekiállításból”, „Ma is használható régi prések”. A
102. oldalon: „Révfülöp. A révfülöpi
Tóparti Galéria és a Honismereti Gyűjtemény egymást kiegészítő létesítmények. Előbbiben a kortárs fotó-, festő- és
szobrász- és iparművészek időszakonként
frissített alkotásait láthatjuk, míg utóbbit
a település történetének szentelték, melyben a fürdőkultúra és a hajózás mellett
helyet kap a térképészet és a szőlészet is.”
A kép: A révfülöpi Tóparti Galéria.
A bevezető szöveg művészetet, helyszíneket említ. Sajnos, Kacsoh hosszú ó-val,
Pannonia is. Hiányolom Simándy József,
Huszka Jenő nevét, a Jókai Mór és a
József Attila Múzeum bemutatását. Nagy
érdem azonban a német és angol nyelvű
fordítás.
Dr. Vértes László művészetterapeuta

Hirdetmények
Kitüntetés

Révfülöp Nagyközség Polgármestere
közhírré teszi, hogy Révfülöp Nagyközség
Képviselő-testülete
Simonné Lakosi Erzsébet
volt révfülöpi lakosnak, Révfülöp volt
önkormányzati képviselőjének, eredményes településfejlesztési, pénzügyi, helyi
közéleti és civil szervezetek munkájában végzett önzetlen tevékenységéért a
„Villa Filip Érdemrend”-et
(posztumusz) adományozta.
A kitüntetés átadására az elhunyt hozzátartozójának az augusztus 20-i ünnepségen
ünnepélyes keretek között kerül sor.
3
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Folytatás az 1. oldalról...

A 100 éve született Fonay Tiborra emlékeztünk
Fonay Tibor
rövid életrajza

Fotó: Miklós

A nagyszámú érdeklődőt, köztük Fonay
Tibor rokonait – Huszár Imrénét, Huszár
Zsuzsannát, Vörös Lászlónét, Vörös Lászlót és Kuncz Elemérmét – valamint a
Veszprém megyei Neveléstörténeti Társaság elnökét, Németh Andrásné Farkas
Gabriellát Miklós Tamás elnök, a kiállítás
rendezője köszöntötte és köszönte meg a
Révfülöpi Honismereti Múzeum részére
felajánlott relikviákat és kéziratokat.
A kiállítás megtekintése után a Fülöpkertbe átvonulva Fonay Tibor egykori munkatársa, barátja, dr. Tölgyesi József főiskolai
tanár emlékezett meg a megyei kulturális
és közművelődési élet egykori színes egyéniségéről és mutatta be a róla készült em-

Török Ádám
Révfülöp Blues
A tavasszal Révfülöp vendége volt egyik
honi rock legendánk Török Ádám. A
varázslatos hangulatú kamaraest során
elhangzott énekes-fuvolás improvizáció
ihletéseként született meg Ruza József
díszpolgárunkban az ötlet: készítessék egy
mediterrán ihletésű-hangulatú blues.
Török Ádám örömmel tett eleget a felkérésnek: néhány nap alatt megírta és
elnótázta a kért zeneszámot. A nagyszerű
zeneszám fuvola szólója elegáns ötlettel
állít emléket Révfülöp ez évben aktuális
800 éves jubileumának, hisz a harántfuvola
a XIII. században vált a zeneirodalom elismert hangszerévé!
A dolgok természetéhez tartozóan a nóta címe nem lehetett más, mint: Révfülöp
Blues! A Révfülöp Blues bemutatására a
2011. július elején került sor és az érdeklődők a település honlapján hallgathatják
meg. (www.revfulop.hu)
(r)

lékkönyvet. Az életút felelevenítése, a szakmai pályakép felvázolása mellett szubjektív
történetekkel idézte meg Tibor bácsi sokunk által ismert alakját.
Az előadást követően a Fülöp kertben
rendezett III. Révfülöpi Vincellér Napok
rendezvényeihez kapcsolódóan Miklós
Tamás szólt a Fonay Tibor kezdeményezésére írt révfülöpi borrigmusokról, amelyek
mondanivalóját a mintegy félszáz fős hallgatóság 1-1 pohár bor mellett jó kedvvel
hallgatta. Kiállítással, előadásokkal, Fonay
emlékkötettel és boros koccintással emlékeztünk és tisztelegtünk a centenáriumi
évfordulón.
pmiklós

Fonay Tibor (Fonyód, 1911. március
13. - Révfülöp, 1999.
április 26.).
1930-tól a kővágóörsi elemi iskola tanítója, kántora. 1935ben házasodtak össze a kővágóörsi Kiss
Emmával, s teremtettek otthont Révfülöpön. 1939-ben egyházi, két év múlva
állami gyakorlóiskolai tanítói oklevelet
szerzett. 1941 áprilisától járási iskola-felügyelő, a balatonfüredi iskola negyedik
osztálytanítója. 1941 szeptemberétől a
Kolozsvári Állami Tanítóképző, 1943
októberétől pedig a Pápai Állami Tanítóképző tanára. 1945 szeptemberében
kezdeményezte a révfülöpi körzeti iskola
létrehozását. Első igazgatója, közben
iskolai körzeti felügyelő, illetve Révfülöp
választott bírója. 1949-től járási, majd
megyei tanfelügyelő lett. 1958-tól magyar-történelem tantárgyak megyei szakfelügyelője. 1967-től a tapolcai járás
művelődésügyi osztály vezetője, 1971.
január 1-jétől a Veszprém Megyei Továbbképzési és Nevelési Tanácsadó Központ munkatársa lett 1975-ben történt
nyugdíjaztatásáig. A Révfülöpi Kiskönyvtár sorozat elindítója és első kötetének –
Révfülöp partjainál – szerzője. Önmaga
által összegzett, teljes életművet hagyott
hátra 1999. április 26-án – 89. életévében
– bekövetkezett halálakor.
(M. T.)

Ünnep
Révfülöp fennállásának 800 éves évfordulóját ünnepli. Ez egyben a római katolikus
templom felszenetelésének 30. évfordulója is.
Dr. Korzenszky Richárd a Tihanyi Apátság perjele és Csizmazia Sándor plébános
úr a kettõs ünnep alkalmából celebrált
szentmisét. Az ünnepi szentmisére a XIII.
században épült romtemplomban került
sor, ahol már csak a falak állnak. A hajdan
volt szentéjben díszítették fel az oltárt. A
forró nyári napon a kis templom teljesen
megtelt, akik nem fértek be kint az árnyékban foglaltak helyet. Az imák és az énekek
egyenesen az égbe szálltak.
Ugyanezen a napon este folytatódott az
ünneplés egy koncerttel majd agapéval. A
különösen finom vacsora szürkemarha
pörkölt volt, melyet a templomkertben
Stark Béla kántor készített el bográcsban.
A segítõk már délután ott sürögtek-forogtak. A szõllösgazdák legjobb boraikkal
biztosították a jó hangulatot, az asszonyok
pedig finom süteménnyekkel "édesítették"
az együttlétet. Öröm volt végignézni a hosz4

Fotó: Kannacher

szú asztalnál vidáman falatozó embereken.
Csizmazia plébános úr, mint jó házigazda boldogan kínálta és szolgálta ki híveit. Mindenki egyetértett abban hogy gyakrabban
kellene ilyen összejöveteleket tartani és a
régi szép hagyományokat ápolni.
Gábora Petra

RÉVFÜLÖPI KÉPEK XXI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. AUGUSZTUS

100 éve született Fonay Tibor

Fonay Tibor és a borrigmusok
A révfülöpi Fülöp-kertben került sor július
8-án este dr. Tölgyesi József főiskolai tanár
előadása és könyvbemutatója után az alábbi előadásra, amely az éppen akkor zajló
III. Révfülöpi Vincellér és Bornapok programsorozatába is illeszkedett témakörénél
fogva.

Fotó: Kalmár

„Költőnek lenni nagy dolog, de rigmust
faragni, a borról dicséretet zengeni, ízét,
zamatát, hatását, a benne élő és belőle
kicsendülő hangulatot versbe önteni, sorok
glédájába állítani mindazt, amit róla – a
borról – mondani akarunk már nem és
különösen nem, ha az ihletett percek lázában csendül ki a költőből.” – írta némi
derűs kajánsággal az 1940-ben rendezett
révfülöpi borrigmus versenyen maga is
jelenlévő Fonay Tibor.
Mint írásaiból megtudjuk, a Révfülöpi
Fürdőegyesület által indított borhajók szolgáltak e nemes versengések színteréül.
Mégpedig elsőként – jelenlegi ismereteink
szerint – 1938 augusztusában. A borhajón
minden kellék együtt volt. Kellemes társaság, bor, jókedv s némi kóstolgatás után az
ihlet is. Hamar megszülettek az első alkotások, melyek egyike így szólt:
Sírva vígad a magyar,
Énekel egy sort,
Iszik hozzá egy-két kupa
Révfülöpi bort.
Bár a helyezéseket nem tudjuk, ha egyáltalán voltak, jobbnál jobb rigmusok születtek az úri közönség soraiból. Rövidek és
hosszabbak.
Balaton az Isten könnye,
Fülöpi a borok gyöngye.
Különösen termékeny volt az 1940-es
esztendő júniusában rendezett borhajó
kirándulás. A hajón a jó bor uralkodott,
amint ez a következő sorokból kitűnik:
Ringatózik karcsú testű Kelén
Keresztül a szép Balaton vizén
Nagyszerű hangulat vidám nóta
jó fülöpit iszunk elindulás óta.
Fülöpi bor, ha jó
elviszi a borhajó
és mert bora csuda jó
kiürül a borhajó.

Itt született a következő is, miszerint:
Ismered a magyar Révfülöpnek hírét?
Híres kéknyelűjét és jó fürdővizét?
Vizében üdíted elfáradt testedet,
Bora bátorítja, pezsdíti véredet.
S ahogy születtek egyre másra a borrigmusok a résztvevők bora lassan-lassan elfogyott. Figyelmeztetett is erre, no meg arra
az igazságra Fonay Tibor, hogy – bármenynyire kedvesek is, jók is ezek a rigmusok –
amilyen sokat ér a bor rigmus nélkül, ép
olyan keveset ér a rigmus bor nélkül.
Micsoda igazság! De a bor fogyatkozásával,
úgy tűnik a rigmusok is megszaporodtak:
A legjobbak Révfülöp borai
Ezektől leszünk leginkább vígak
Elfelejtődnek tőlük az ember bajai
Igyunk hát ezeket hölgyek és urak.

Révfülöpi jó bort igyál,
Nem kaszál le a rút halál.
Nemesre és jóra oktat
Üdít, vidít, szórakoztat,
Kár itt minden okoskodás,
A révfülöpi bor csodás.
Végezetül, zárásként:
Ittunk jó bort, révfülöpit,
Isten áldja termelőit.
Termeljenek ilyent bőven,
Így koccintsunk a jövőben.

Nem ismered az igazi jót
Ha nem ittál révfülöpi bort.
A sírból is sír majd vissza,
Ki Révfülöp borát issza.
Magyar bor a révfülöpi
Magyar ember mind szereti
Szeretnék azt idegenbe
Ha ilyen jó boruk lenne.
Révfülöpi bor
Bennem csak úgy forr
Olyan, mint a láva
Bizony nincsen párja.
Révfülöpi édes, nemes
Szívem-lelkem téged keres.
Híres hely Révfülöp
Itt jó a bor, minden csöpp
Járjunk ide nyaralni
Fülöpi bort nyakalni.
A korabeli versenynek hölgy résztvevői is
voltak, legalábbis a következő rigmusból
erre is következtethetünk.
Révfülöpi kéknyelű
Tüzes, mint a kékszemű
Írta egy kékszemű
Sok benne a kéknyelű.
S mindennek még nincs vége. Hogy menynyire bő rigmustermést szüreteltek 1940ben, azt alábbi válogatásunk bizonyítja:
Ha beteg vagy, bánatos vagy, rosszkedvű,
Legjobb gyógyszer mindenre a
Révfülöpi szürkebarát s kéknyelű.
Bánatomnak elűzője
Révfülöpnek kéknyelűje.
Szürkebarát jó barát,
Felvidít és derűt ád,
Mondom hát, Idd tehát,
Révfülöpnek jó borát.
Aki Fülöp borát issza,
Ferdén visz az útja vissza.
5

Fotó: Kalmár

A világháború befejezése után 1946-ban,
a rövid életű Csányi László népfőiskola
szervezésében került sor a Fürdőegyesület
kultúrházában borkiállításra és versenyre,
melyhez borrigmus versengés is társult. Ezt
már Fonay Tibor szervezte, s két négysoros
révfülöpi bordicsérő verssel lehetett
pályázni. Az egyik különdíjas alkotás:
A világ sok jó borából azt illesse hódolat,
amelyikből születik a szociális gondolat.
Az első díjra két vers találtatott méltónak. Az egyik egyszerűségével, a másik
logikájával bűvölte el a zsűrit.
Szerelmes a nap a holdba,
Én meg a fülöpi borba.
Tüzes, mint a kislány csókja
Okos, vízzel el nem rontja.
Révfülöpi búfelejtő muskotály
Illatától a halál is odébbáll
Áldott legyen ki tükéjét ültette
Százszor áldott, ki hordóba nevelte
És ezerszer ki lopóval megszíja, de
De százezerszer, ki jó szívvel megissza.
Sajnos a rigmusok alkotóit nem ismerjük, de aki felismeri esetleg saját alkotását,
vagy tudomása van a versek szerzőiről, kérjük, közölje. Rájuk, vidám borozókra,
alkalmi poétákra is emlékezzünk egy koccintás mellett.
P. Miklós Tamás
Irodalom
Fonay Tibor: Jó bor – jó egészség. =
Tapolca és Vidéke, 1940. május 18.; június
8.; június 15.
Fonay Tibor: „Bortudományos” vetélkedő.
= Napló, 1985. december 18.
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Elhunyt Szilvásy Nándor

Életének nyolcvanharmadik évében elhunyt Szilvásy Nándor Munkácsy-díjas
festő- és grafikusművész, érdemes művész,
Révfülöp díszpolgára. Temetésére 2011.
június 15-én, délután két órakor került sor
a révfülöpi temetőben, a római katolikus
egyház szertartása szerint. Településünk
díszpolgárát Révfülöp Nagyközség Önkormányzata saját halottjának tekinti, aki
előtt a búcsúztatásánál elmondott beszédek közreadásával tiszteleg.
Árendás József Munkácsy díjas grafikus
művész, a Magyar Plakáttársaság alelnöke:
Kedves Nándor!
Bensőséges pillanatok átélői vagyunk.
Te azért, mert lelkeddel az élet egy másik
szférájában léptél, ott élsz tovább.
Én pedig azért, mert egy újabb beszélgetés okán eljöttem hozzád, hogy számot vessek meghatározó találkozásainkról.
Valamikor a 80-as évek végén úgy döntöttél, hogy megválsz a lélekölő és ritkán
felemelő grafikusi gyakorlattól, elhagyod a
fővárost és a szabadabb vidéki életet
választod. Elhagysz minden kötöttséget és
festeni fogsz. Ekkor kaptam Tőled egy
levelet, melyben kiválasztottál arra (szinte
ismeretlenül), hogy folytassam a plakátfronton azt az utat, amit Te elkezdtél és
hatvanévesen a küzdelmekbe belefáradtál.
Jó pár év eltelt és meghívtál – mint már
révfülöpi sikeres festőművész – a kiállításodra. Teljesen új vizuális arcot mutattál
számomra. Viszont grafikus maradtál a
piktorok között. Fölényes mesterségbeli
tudásod átsejlett még az egyszerű vázlatokon is. Színeid expresszíven tombolnak: a
jellegzetes „Szilvásy-kékek” és megannyi
változatai, az ég, a víz, a természet színei, a
vörösek, a sárgák és feketék eleven kontrasztjai játékossá, élettel telivé formálják
sajátos figuráidat: a madarakat, halakat és
az esendő embereket.
Megannyi felszabadult szubjektív vallomás. Érdeklődtél, mi újság Pesten az általad oly magas szinten művelt plakátművé-

szet frontján. Elmondtam, meg szeretnénk
menteni e műfajt, szervezkedünk ez ügyben. Nem akarsz újra plakátokat csinálni?
– kérdeztem. Miért ne? Veletek szívesen”.
Ezután meghívtunk a Magyar Plakát
Társaságba, ahol ifjonti hévvel vállaltad a
feladatokat, újra átélve a művészi plakátkészítés örömeit. Több kiállításon szerepeltél a társaság senior tagjaként belföldön, külföldön.
Legutóbb június végén beszélgettünk.
Becsülettel viselted betegséged megannyi
kínját, ugyanakkor kíváncsi voltál és nyitott, mint mindig. Hamiskás mosollyal
mondtad: tudod, aki azt hiszi nincs Isten
annak nincs, aki hisz annak van. Én a kettő
között ingázom, istenkereső vagyok.
Kedves Nándi!
Azt hiszem megtaláltad amit kerestél.
Emberi tartásod, szellemiséged, mosolygós és mindig kíváncsi tekinteted, fanyar
humorod, találó kritikáid, bölcs tanácsaid
nagyon fognak hiányozni. Pihenjen a test
és a szellem, hisz dolgozott eleget!
Hagyatékul ránk maradt gazdag életműved. Tiszteljük, szeretjük, hisz nekünk csináltad.
Köszönjük. Isten veled.
Miklós Tamás
polgármester:
Tisztelt Gyászolók! Mélyen tisztelt Gyászoló Család! Kedves Nándor!
Találkozásaink alkalmával majd mindig
megjegyezted, kevés szóval is el lehet fontos dolgokat mondani. Sőt! Röviden.
Ezt adtad jótanácsként, elvárásként
sokunknak. Most teljesítve kérésedet, röviden búcsúzom Tőled. Röviden búcsúzom
Tőled, Révfülöp díszpolgárától, településünk lakói, önkormányzatunk képviselőtestülete, tisztelőid és a magam nevében!
Felidézem azt, amikor az 1990-es évek
elején kulturális bizottsági üléseken először találkoztunk, majd később a Zánkai
Ifjúsági Centrum múzeumában meglátogattál és örömmel vetted kézbe az 1950-es
évekbeli Kisdobos újságot, amelyben korai
rajzaid, grafikáid jelentek meg. Ezek még
meg vannak valahol? – csodálkoztál rá.
Felidézem azt, amikor az alakuló Honismereti Egyesületünk logójának elkészítésével felkerestelek és Te a Fülöpi templomrom stilizált ábrázolásával segítettél
nekünk.
Felidézem azt amikor 1994-ben majd
2008. júniusában nyílt egyéni kiállításodon
itt Révfülöpön a Tóparti Galériában viszszafogottan fogadtad a helyiek gratulációját. Ez utóbbi Szekvenciák címmel jubileumi, 25. kiállításod volt. Az erről megjelent
tudósításban elmondtad, hogy amikor
1990-ben Budapestről Révfülöpre költöztetek, úgy döntöttél, hogy nem törődsz többé semmivel - sem a megrendelőkkel, sem
az aktuális divattal, szabad akarsz lenni.
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Igen, mi is így ismertünk. Szabadnak, puritánnak, igaz véleményét megmondónak!
Kedves Nándi!
Egyik tisztelő barátod, P. Szabó Ernő Téged méltató írásában kérdezett: megtalálta
volna a művész Révfülöpön, s a környező
tájban a teljes világot?
Azt hiszem igen! Sőt biztos vagyok
benne!
Hiszen szerelmes voltál a tájba, a Balatonba és ideköltözve már nyugdíjas fejjel a
festészetbe. Nemcsak részt vettél a KÉSZ
és a helyi rendezvényeken, hanem vitorlásodat toltad be a vízre és gyönyörködtél a víz
fényjátékain és festő barátod Gerzson Pál találó jellemzése szerint ifjú festősüvölvények
eltökéltségével bíbelődtél a festményekkel.
„Képeim szubjektív vallomások, nem az
ábrázolás foglalkoztat elsősorban, hanem
az öröm, amit a színek hegemóniája kelt
bennem.” – mondtad. Az öröm, amelyet a
révfülöpi, balatoni táj, a környezet, a helyi
világ, a helyi fény ihletett festményekké.
„A fény csak abban válik áldássá, aki
másnak is ad belőle.” írja Hamvas Béla. Te
Magadat, gondolataidat és képeidet adtad
Nekünk. A képeidet, amelyben frappánsan
és tömören fogalmaztad meg az általánosítható igazságokat, az élet, a gondolkodás
természetrajzát, ellentmondásosságát, kérdéseit, a sors és a hétköznapi lét nagy vagy
épp gunyoros pillanatait.
Kedves Nándi!
Családod gyászában osztozik Révfülöp
közössége, polgárai, tisztelőid és barátaid.
Emlékedet nem csak díszpolgárként, hanem emberként tisztelettel megőrizzük,
ápoljuk.
Nyugodjál békében!
Született:
Makón, 1927. november 13-án
Tanulmányok:
Magyar Iparművészeti Főiskola
(1947-1949)
Magyar Képzőművészeti Főiskola
(1949-1952)
Mesterei:
Barcsay Jenő, Ék Sándor,
Hincz Gyula, Koffán Károly
Tagságok:
Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesülete
Magyar Képző- és Iparművészek
Szövetsége
Művészeti díjai:
Munkácsy Mihály díj,
Varsói Biennale különdíja,
Békéscsabai Biennale nagydíja,
1. díj Melbourne (AUS)
Érdemes művész
Kiállítások:
Több, mint 30 egyéni kiállítása volt.
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Világkongresszuson a Szín-Vonal
2008-tól vált a tehetséggondozás kiemelt
kormányprogrammá. A tehetséggondozó
szervezetek által alakított "Magyar Tehetséggondozó Tanács" és a "Géniusz Programiroda" 2011 márciusában a művészetoktatással foglalkozó intézmények számára rendkívül neves előadók meghívásával
(pl. Csermely Péter professzor) konferenciát rendezett az ELTE dísztermében.
A bemutatkozásunk eredményeként
meghívást kaptunk a 33 ország részvételével szervezett "Tehetséggondozás EU Magyar Elnökségi Konferencia Első Tehetségnapja" című rendezvényre a Budai Várban. A Történeti Múzeum barokk dísztermében megrendezett konferencia plenáris
előadásainak helyszínét, az elnökség páholyát intézményünk tanulóinak munkái díszítették. A kiállítást a hazai és az uniós országok képviselői elismeréssel méltatták,
melyet bemutattak Mindszentkálla a 2011.
évi idegenforgalmi szezonnyitóján és kérte
bemutatásra a Vígszínház is. A várbéli kiállítás mellett ugyancsak rendkívüli eseménynek, lehetőségnek számított, hogy intézményünk felkérést kapott az INSEA világkongresszusán történő bemutatkozásra.
E konferencia nagyságrendjét jelzi, hogy a
világ minden tájáról érkező vizuális nevelők egy hét alatt ötszáz előadást hallgathattak meg, workshopokon, szimpóziumokon,
poszter és mappa bemutatókon vehettek
részt. Az ELTE Gömb aulájában nemzetközi rajzkiállítást tekinthettek meg.

Fotó: Baranyai

Iskolánk 48 tablón, közel 200 alkotást
felsorakoztatva mutathatta be nevelő-oktató, tehetséggondozó tevékenységét, diákjai
munkáját. Az általunk bemutatott anyag
nagy érdeklődést és elismerést váltott ki, a
résztvevő szakemberek szinte egyfolytában
fotózták, hogy saját gyakorlatukba is beépíthessék a látottakat. A konferencián Baranyai Zoltánné a magyar alapfokú művészetoktatás bemutatására kapott felkérést.
Az előadás illusztrálásához a Szín-Vonal
diákjainak munkáit használta fel.

A legjobbaktól tanulni
Három évvel ezelőtt Budapesten, a legjobb
állatfotók világkiállításán egy kislány fényképezte a képeket. Azt mondta nekem,
hogy tanulni akar a fényképekből.
A legjobbaktól tanulni, mondtam magamnak és meglátogattam június 20-án az
MTV első reggeli adását Révfülöpön, a
mólón. Nem a vendégek miatt, hanem
érdekelt, hogy mi történik a háttérben, a
kamerák mögött, az egyes jelenetek előkészítése, lebonyolítása során. Az ember elmerül egy ellentmodásos világba, stressz és
pihenés, stressz és nyugalom, öröm és csalódás. Ez élő adás, itt ismétlés nem létezik,
minden vágásnak, jelenetnek ülni kell.
Adáskor formálisan érezni a feszültséget, a
szünet egy kedvező alkalom pozíciókat cserélni, előkészülni a következő jelenetre.
A mai napig több mint 2000 fényképet
készítettem. A legjobb 200 kép az interneten, a honlapomon megtalálható. És még
mindig, minden reggel megyek a mólóra
fényképezni, az operatőröket, a hangmérnököket, világítástechnikusokat, rendezőasszisztenseket és moderátorokat megfigyelni, velük beszélgetni. Miért? Mert minden nap valami újat tanulhatok. Mikor
adódik egy ilyen lehetőség? Mikor kap
Révfülöp még egy ilyen lehetőséget? A
MTV-ben minden nap Révfülöp a helyszín, minden nap több mint egy millió néző hallja a “Révfülöp” nevet.

Baranyai Zoltánné

Révfülöpi nyár

- avagy forgatás és szórakozás egybekötve -

Fotó: Makai

A nyár elején elkezdődött a vakáció és mi
mindig is szerettünk volna egy szórakoztató munkát erre az időre, melyet közösen
csinálhatunk, így nagy érdeklődéssel fogadtuk ezt a reklámvideóval kapcsolatos
munkát Manfred Kannachertől.
Nagyon élveztük a forgatás minden
egyes percét, sokat nevettünk és némiképp
bele is kóstolhattunk a színészkedés világába, de természetesen ez a munka sem csak
móka és kacagás. Bevalljuk őszintén, voltak olyan percek amikor mi sem szívesen
jöttünk fel délutánonként a napfényes
strandról és készültünk fel a forgatásra. Ez
a videósorozat tulajdonképpen Révfülöp
turizmusának még jobb fellendítését szolgálja, amit kerettörténetbe foglalva látha-

tunk majd. A forgatókönyvet minden felvétel előtt egy nappal kaptuk meg német
szöveggel, aminek lefordításában Gergely
Éva segített nekünk. Voltak édes percei is a
munkának és itt arra gondolunk mikor a
kávéházi jelenetben süteményt választhattunk, hiszen ez is a videó része volt. Egy
másik videó alakalmával pedig a Gomba
étterem pizzáját ízlelhettük meg, amit szintén kitörő örömmel fogadtunk.
A történet két lányról szól, egyikük Révfülüpi lakos, a másik pedig Budapestről
érkezik vonattal (vicces mert valójában
pont fordítva volt ). A helyi lány körbevezeti barátnőjét a fontosabb helyeken, melyet
Manfred csodás képsorozatai is gazdagítanak. Az egyes epizódok elkészültével mindig hatalmas izgalommal csodáltuk meg a
már összeállított videót. Igaz, hogy a forgatási napok már elmúltak, de a videók visszanézésével visszatérnek a vidám percek melyeket közösen éltünk át és amelyekre, mindig
emlékezni fogunk. Így majd lesz mit mesélni!
Ha önök is kíváncsiak ezekre a videókra
akkor megtekinthetik őket az interneten a
youtube oldalon villafilip címen, valamint remélhetőleg a Révfülöpi honlapra is felkerül
majd, ezáltal szélesebb körökben is elérhetővé válik.
Gál Melinda, Makai Kinga
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Fotó: Kannacher

Március 30-án egy megbeszélésen voltam, melyen a téma: a 800 éves Révfülöp.
Jól emlékszem az elhangzottakra: „valamit
tennünk kell, hogy jöjjenek a vendégek“.
Igen, valóban valamit tenni kell! Ehhez
augusztus 19-ig a legjobb feltételek biztosítva vannak. A legjobbaktól tanulni?!
Akkor lehet, ha akarat is van.
Manfred Kannacher
www.manfredkannacher.hu

Fotó: Kannacher
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Révfülöp képeslapokon

IV. Révfülöpi
Zenei Napok
augusztus 4-7. Fülöp-kert

Fotó: Herceg

Újabb kötetnek örülhetnek a balatoni
képeslapgyűjtők, mivel a 800 éves jubileumát ünneplő Révfülöpön július 24-én
mutatták be Szabó István képeslapjaiból
válogatott reprezentatív albumot.
A település ismert szórakozóhelyén a
régi Ibolya – ma Attacca de Music Club –
zsúfolásig telt dísztermében tartott könyvbemutatón Ruza József településünk díszpolgára faggatta az Agenda Natura könyvkiadó vezetőjét Faa Zoltánt és Miklós
Tamás szerkesztőt arról, hogyan lehet ma
kiadni képeslapalbumot, illetve Szabó Istvánt, hogy miért is gyűjt az ember képeslapot.

Augusztus 4. csütörtök
19.30 óra Felkai Jam
Koncertprogramjuk saját és külföldi
zenékből - Gary Moore, Doobie
Brothers, Cream, Santana, Hendrix,
Eric Clapton stb. - áll.
21.30 óra Round Nine Zenekar
A zenekar hangzásvilágát a dinamikus, funkys-latinos ritmusok mellett
a karakteres női hangok által megszólaltatott soul és blues énekdallamok jellemzik.
Augusztus 5. péntek
19.30 óra Demeter Dodo és Barátai
Demeter László klasszikus hangzást
képviselő egyedi kompozícióit a vibrafon és a marimba hangja színesíti.
21.30 óra Folkfusion Band
A zenekar népzenei elemekre épülő,
de modern hangzású muzsikát játszik. Zenéjükben egyszerre van jelen
a hagyományos népzenei hangzás és
a mai zenére jellemző groove jellegű
sound.

Meghívó
Révfülöp Nagyközség
Képviselő-testülete tisztelettel meghívja
Önt és kedves Családját

augusztus 6-án 18 órára

a Tóparti Galériába (Révfülöp, Halász u. 6.)
Stark Béla ny. tanár/fővadász
Novák László természetfotós és a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park

TERMÉSZETVÉDELEMVADÁSZAT

c. kiállításának megnyitójára.
Köszöntőt mond:
Miklós Tamás polgármester
A kiállítást megnyitja:
Pap Gyula, a Veszprém megyei
Vadászkamara elnöke
Közreműködik:
Muzsi Márton és Muzsi Ferenc,
valamint a révfülöpi Őszirózsa Nyugdíjas
Klub kórusa
A kiállítás megtekinthető:
augusztus 18-ig, hétfő kivételével
naponta 16.00-22.00 óráig.

Augusztus 6. szombat
19.30 óra Takáts Eszter és zenekara
A zenekar a finom és a harsány,
évődő és merengő, harapós és simogató, dalos, eklektikus, sanzonos,
„alteros”, akusztikus könnyűzene
képviselője.
Fotó: Herceg

Ruza kérdéseire Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész nemcsak a kötetben
található nagynénjéhez írt múltszázad eleji
képeslapról, hanem személyes révfülöpi gyermekkori élményeiről, meglévő és már eltűnt épületekről, emberekről szólt az albumban közreadott 1898-1950-es révfülöpi időszakot felölelő képeslapok vetítése közben.
Az emlékezetes bemutató könyvdedikálással zárult, amelynek révén a 800 éves jubileum jegyében nemcsak érdekes közelmúlttörténettel, szép emberi gondolatokkal, hanem egy szép kötettel is gazdagodtunk.
(m)

Mozdulj Balaton
2011 évi Mozdulj Balaton sportrendezvényeinek időpontjai -Révfülöp, Császtai
strand.
6. alkalom augusztus 6, szombat
7. alkalom augusztus 19, péntek
8. alkalom augusztus 20, szombat
9. alkalom augusztus 21, vasárnap
10. alkalom augusztus 27, szombat
A rendezvények időpontjai rossz időjárás esetén változhatnak. Részletes információ Müller Bence szervezőtől kérhető.
Tel.: 06-70/417-5256
e-mail:understand@hotmail.it

Fotó: Herceg

21.30 óra Török Ádám és a kis Mini
A Mini a magyar progresszív rockblues talán legismertebb és legsikeresebb együttese.
Augusztus 7. vasárnap
19.30 óra Gravefruit Sound
Amit nyújt a zenekar: reggae lüktetés, dancehall zúzások, hip-hop ütemek, egyéni szövegek, slágergyanús
dalok és bizonyítottan felejthetetlen
koncertélmény.
21.30 óra Living Blues Project
Örömzene a javából! Repertoárjuk
igen szerteágazó, amelyben a blues
örökzöldek mellett más rokonműfajok – blues- és jazz rock, soul, pop és
funky – egyaránt megférnek egymás
mellett.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A rendezvény támogatója az OTP Bank Nyrt.
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Idén is várunk mindenkit a császtai
strand melletti füves területen a rajt/célban, ahol kényelmesen lehet majd melegíteni, nevezni, a strandon pedig mód lesz a
mosdók, zuhanyozók - és természetesen - a
Balaton használatára.
A nevezéshez emblémás póló jár.
- félmaraton: Balaton parton, dombokon
nevezési díj: 4.000 Ft,
- 8.000 m: Balaton parton, dombokon
nevezési díj: 3.000 Ft, Rajt 10.30 óra,
eredményhirdetés 13.30 óra.
Frissítés 2 helyen (4.000 m és 10.000 m)
Bicajos kíséretre is van mód, de tessék
előre jelezni, kapnak rajtszámot.
- ovis 500 m (3-7 év) és - kisiskolás
1.000 m (8-12 év) futás a réten 10 órától.
nevezési díj: 1.500 Ft
Balogh Tamás ötletgazda - 06-20/925-7375
www.balatonfelvidek.5mp.eu
kalimedence@gmail.com

