Révfülöp Nagyközség közéleti lapja
XXIII. évfolyam, 6. szám, 2013. július - augusztus

Államalapító Szent István napi ünnepi megemlékezés
a Fülöp-kertben
Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnep. Szent István király ünnepének
napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja. Ez a nap a történelem folyamán egy további tartalommal egészült
ki, az új kenyér ünnepével. A magyar nép a kenyérben Isten adományát
tisztelte, talán nem is lehetetne jobb időpontban megemlékezni erről az
adományról, mint a kereszténység felvételének, az államalapításnak az
ünnepén. Fontos ez a nap a magyarság számára, hiszen a több, mint ezer
évvel ezelőtt alapított államunk ma is létezik, miközben nálunk nagyobb
népek és nemezetek tűntek el a történelem süllyesztőjében.
Márai írta az ünnepről: „Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és
feladata. …Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.
Az ünnep legyen ünnepies. …S mindenekfölött legyen benne valami a régi
rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból,
legyen benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme.
Készülj föl reá, testben és lélekben.”
Beszédet mondott Kondor Géza polgármester

„…A mai ünnep nem megosztja az országot, nemzetet, hanem legalább
erre a napra önkéntelenül is átjárja minden porcikánkat a nemzeti összetartozás érzése. A mai napon nincs kormánypárt, ellenzék, a mai napon
mindnyájan ünneplő magyarok vagyunk…”
– mondta ünnepi beszédében Kondor Géza polgármester.
Az új kenyér megszentelésének, megáldásának szertartását
dr. Hafenscher Károly, az Evangélikus Egyház Zsinatának elnöke végezte.
„ Az emberiség közös kincse, az emberi élet zseniális összefoglalása az
az imádság, melyre Jézus tanította az akkori és mindenkori követőit.
Ez az imádság a Mi Atyánk, amit mi magyar emberek is jó szívvel és
hálatelt lélekkel tudunk mondani. Az imádság hét kérése közül az egyik
központi éppen így hangzik: mindennapi kenyerünket add meg nekünk
ma. Az Úrtól tanult imádság kifejezi, hogy a kenyérért mi magunk keményen megdolgozunk, de benne mégis Isten ajándékát látjuk és kapjuk.
…Legyünk elégedettek akkor, amikor megvan a mindennapi kenyerünk,
mert a megelégedettség felértékeli azt, amink van. Nyugtázza azt, amit
kaptunk, és jó érzéssé teszi azt, amit elértünk. …
...Ne legyen senki közöttünk, akinek nincs meg a mindennapi kenyere,
- önző világunkban komoly feladat így gondolkodni. Ma azonban örömmel vesszük kézbe és vegyük kézbe a kenyeret, örüljünk ízének, becsüljük
meg és éljünk vele! Isten áldja meg e kenyeret, hazánkban minden
kenyeret, hogy élhessünk békességben, szeretetben és emberségben!”
- hangzottak szavai.
A szertartás után az Ezeréves rege című ünnepi műsor összeállítás következett Szentirmai Edit előadóművész és Búzás Csaba énekes, gitáros
előadásában. A műsor a nemzetté válás és a nyelvfejlődés ezredévének
állomásait villantotta fel.
Köszönjük a megjelenteknek, hogy együtt ünnepelhettünk!
P.Zs.
Fotó Kovács Péter
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Mikor lehetünk város?

Tárgy: Révfülöp nagyközség várossá nyilvánítása
Tisztelt Polgármester Úr!
…Tájékoztatom, hogy a benyújtott kezdeményezés
megvizsgálását követően megállapításra került, hogy
a területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet)
meghatározott határidőn túl nyújtották be. A Kormányrendelet értelmében a területszervezési kezdeményezést
a polgármester a kormányhivatal útján terjesztheti fel
a miniszterhez, annak a kormányhivatalhoz történő
benyújtásának határideje január 31. Ezt követően a
kormányhivatal a területszervezési kezdeményezést
február 15-ig küldi meg a miniszter részére….
…a Minisztériumhoz pedig 2013. június 12. napján
érkezett meg a Kormányhivataltól.Tekintettel arra,
hogy a kezdeményezést a Kormányrendeletben meghatározott határidőn túl nyújtotta be, annak érdemi
vizsgálatára a Minisztérium és a várossá nyilvánítási
kezdeményezések értékelésére felállított Bizottság
(a továbbiakban: Bizottság) által nem került sor….
…Mindezek alapján Révfülöp nagyközség várossá
nyilvánítására irányuló kezdeményezés Képviselő-testület
általi felülvizsgálatát követően, a kezdeményezés
Bizottság általi értékelésére és a Köztársasági Elnök
általi döntés meghozatalára a 2015. évben lesz lehetőség.
Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.
Polgármester Úr munkájához a továbbiakban is sok
sikert kívánok.”

Fotó Révfülöpi Képek

Magyarország Köztársasági Elnöke XII-1/03446/2013. számú határozatával – a közigazgatási és igazságügyi
miniszter javaslatára – 2013. július 15. napjával 18 településnek adományozott városi címet. Idén több, mint
harminc kérelem érkezett, Révfülöp sajnos nem szerepel a városi címet kapott települések listáján.
Röviden ismertetnék néhány részletet Navracsics Tibor Miniszter Úr településünknek küldött leveléből:

Tisztelt Révfülöpiek,
Világos volt számunkra a májusi benyújtáskor, hogy
elmúlt január 31. Ennek ellenére elkészíttettük a tanulmányt, eljutott a Miniszter Úrig. Nem azt mondták ki,
hogy Révfülöp nem lehet város, hanem azt, hogy a
határidőtől nem lehet eltekinteni. Köszönöm a Képviselő testületnek az ügyhöz való lelkes és elkötelezett
hozzáállását, és Önöknek a szurkolást, reményt,
biztatást. Nem adjuk fel, a tanulmány és a szándék
adva van, a feladat, hogy a következő lehetséges törvényes időpontot betartva nyújtsuk be újra kérelmünket.
Sikerülnie kell!
Kondor Géza polgármester

A fejlesztések folyamatosan zajlanak Révfülöpön
Az idei nyáron strandjainkon ingyenesen hozzáférhető internet hálózat került kiépítésre, az itt nyaralók,
strandolók komfortérzésének fokozása érdekében.
A Szigeti strandon térfigyelő kamerát telepítettünk,
új lejárót, homokozót, virágtartókat készítettünk.
A településen – 71-es út mellett és a Császtai Strand
mellett – új információs táblák kerültek kihelyezésre.
A kilátóhoz vezető úton új lépcsősor épült, megtörtént
a meglévő lépcsők, korlátok felújítása, pihenő padokat
helyeztünk el. Bekerülési érték bruttó 431.000 Ft. volt.
Az iskola előtti, jogosan sokat kritizált buszmegálló
teljes tetőszerkezetét kicseréltük.
13 utcában bővítettük a közvilágítási hálózatot, bruttó
5.975.000 Ft. értékben.
Müller Márton
A lakossági igények felmérését követően Révfülöp
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő – testülete
az Ifjúság lakótelepen játszótér építéséről hozott
határozatot. A beruházás megvalósult, a jelenleg
érvényben lévő előírásoknak megfelelő négyszemélyes mérleghinta, kétüléses hinta, csúszdás torony
várja a gyermekeket. A beruházás bekerülési értéke
bruttó 1.090.000 Ft. volt.
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Fotó Kovács Péter
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Újjáalakult a polgárőrség Révfülöpön
A közbiztonság és a közrend
megteremtése és fenntartása
az állam alapvető joga és kötelessége. A közbiztonság és a
közrend fenntartásában részt
venni kívánó, a környezetük
biztonságáért felelősséget érző
állampolgárok számára a polgárőrség nyújt cselekvési lehetőséget. E tiszteletre méltó tevékenység elismerése és megbecsülése
fejeződik ki a polgárőrök védelmének és támogatásának állam
általi garantálásával. A közbiztonság megszilárdításában fontos szerepet betöltő önkéntes
társadalmi szerveződés hatékonyan működik együtt a rendőrséggel, az önkormányzatokkal, a rendészeti szervekkel és a lakossággal. A településünkön újjáalakult Polgárőr Egyesületnek jelenleg több,
mint húsz tagja van, elnöke Slemmer József, aki az alábbi telefonszámon várja új önkéntesek jelentkezését: 06-70-376-2056. Jelentkezni lehet Rácz Lászlónál is: 06-30-257-4809.
Az Egyesület tagjai július 20-án aktívan vettek részt a Balaton-átúszás zökkenőmentes lebonyolításában,
köszönet munkájukért!
-m-

31. Balaton-átúszás

A célba érkezést követően mindenki átvehette
a verseny egyedi pólóját.
Az idei Balaton-átúszáson részt vett Jonathan
Knott, Nagy-Britan-nia magyarországi nagykövete, aki arra invitálta barátait és kollégáit,
hogy adományaikkal támogassák úszását.
Az így összegyűjtött 7000 fonttal, azaz 2 millió
forinttal a brit és a magyar vízimentőket kívánja
támogatni, melynek mindkét szervezet jó hasznát tudja majd venni.
Gratulálunk minden résztvevőnek, külön kiemelve révfülöpi úszóinkat: Csekő Zoltán, Csizmazia
Sándor, dr. Borovszky Márta, Molnár Zoltán,
Müller Márton, Nyári Zsuzsanna, Szántó Judit.
P.Zs

Július 20-án került megrendezésre a 31. Balatonátúszás. Az 5.2 km-es távot a révfülöpi kikötőből
indulva, a balatonboglári Platán strandra érkezve
kellett teljesíteni. A két alkalommal történt elhalasztás után 7740 regisztrált jelentkező vágott neki a
megmérettetésnek. Az úszók a környező településekről és igen távoli helyekről is érkeztek.
A legfiatalabb induló 8 éves, míg a legidősebb
82 éves volt. 2013-ban a legjobb idő 1:09:22, az átlagos úszási idő pedig 2:50:36 volt.
A táv teljesítése közben 20-30 méterenként álló
hajók, motorcsónakok gondoskodtak az úszók
biztonságáról.
Fotó Kovács Péter

3

XXIII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM
2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS

Barátokra leltünk

Ünnepség a Református templomban
Július 4-én az alábbi e-mail érkezett hozzám:
„Tisztelt Polgármester úr!
Nevem Hasas János, Rév község (Románia)
alpolgármestere vagyok. Felmerült bennem
ötletként az, hogy a Kárpát medencében a Rév
nevet viselő településekkel felvegyük a kapcsolatot és, ha igény és akarat van rá, akkor egy
szorosabb együttműködést kezdeményezzünk.
Rév, románul Vadu Crisului, Bihar megyében a
Nagyvárad -Kolozsvár E 60-as műút mentén , a
Királyhágó lábainál elterülő 4080 lélekszámú
település, a magyar lakosság részaránya 19%.
A Sebes-Körös révi szorosa egy természetvédelmi
rezervátum, ahol több mint 100, kisebb-nagyobb
barlang található. Ékköve a Zichy cseppkőbarlang és a révi vízesés. Idén augusztus 11-én rendezzük a Révről elszármazottak falutalálkozóját,
ami szerintem egy jó alkalom lenne arra, hogy
egy révfülöpi küldöttség ellátogasson a településünkre. Amennyiben jónak találja kezdeményezésemet, kérem jelezzen vissza …
Tisztelettel: Hasas János alpolgármester”
Képviselőtársaimmal gyors konzultáció után
megszületett az elhatározás, saját költségen
elmegyünk, és élünk a szívélyes meghívással.
Hasas János alpolgármester úr és Papp Csaba
református lelkész úr fogadott bennünket.

Ettől kezdve pörögtek az események. Elszállásolás egy gyönyörű
panzióban, finom bográcsban főtt ebéd, természetesen a helyi
pálinka kíséretében, majd a tajtékzó Sebeskőrösön gumicsónakokba
ülve megtudhattuk, mi is az a „rafting” (és mi is az a félelem..).
A vacsora utáni meghitt beszélgetés az éjszakába nyúlt, úgy
éreztük, mintha mindig is ismertük volna egymást. A másnapi
ünnepség a református templomban kezdődött. Nem tudom
leírni azt az érzést, hogy milyen himnuszunkat hallgatni másik
országban, majd két nagyszerű lelkész után köszöntőt mondani,
és tolmácsolni az Önök, Révfülöpiek üdvözletét. Az templomban
zajlott ünnepség utáni ebéd, csodálatos műsor az irigylésre
méltó kultúrházban, a délutáni túra a Nagy Magyar Barlanghoz,
vagy a másnapi, hazaindulásunk előtti túra a Zichy cseppkőbarlanghoz, Juliska néni fazekas műhelyének meglátogatása,
mind-mind felejthetetlen élmény volt. De ezek eltörpülnek az
mellet a szeretet, barátság mellet, amit vendéglátóinktól kaptunk.
Sajnos nincs lehetőségem mindent elmesélni e cikk keretein
belül, de az ősz folyamán egy vetítéssel egybekötött élménybeszámolót szeretnénk tartani, hogy ha csak virtuálisan is,
de Önök is átéljék azt, ami nekünk megadatott. Köszönjük
Pék László polgármester úrnak, hogy az utazáshoz rendelkezésünkre bocsájtotta Kékkút kisbuszát. Örülünk a kezdeményezésnek, jövőre remélhetőleg Révfülöpön találkozunk.
Kondor Géza polgármester

Rafting a Sebes-Körösön

Fotó Együd Clara

Csutkai Csaba mindenre képes fényképei a Tóparti Galériában
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Csutkai Csaba Középiskolás korától foglalkozik képalkotással, filmezéssel,
fényképezéssel. 1975-ben a Szabolcs Filmstúdió vezetője. Itt feladata volt
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális, társadalmi és gazdasági eseményeinek dokumentálása, valamint az amatőr fotózás és filmezés újraindítása.
25 éven keresztül a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház előadásait dokumentálta, 30 évig a Sóstói Nemzetközi Művésztelep fotóit is ő készítette.
Jelentősebb munkái között található a Nyíregyházát, Sóstót és Tokaj
Hegyalját bemutató könyvei. Több hazai és nemzetközi egyéni és csoportos
kiállításon vett részt. Az idei, 84. Ünnepi Könyvhét alkalmából került bemutatásra a közönségnek az Egy falat Tündérmező: vándorúton Szabolcstól
Szatmárig című könyv (írta Deák Attila, Szép Jankó István, Kinál Márta),
melynek a fotóit ő készítette.
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Csutkai Csaba mindenre képes fényképei a Tóparti Galériában

Fotó Együd Clara

Fotó Együd Clara

Kiállítását a Tóparti Galériában Antall István, a
Magyar Rádió Kulturális Szerkesztőségének irodalmi
szerkesztője nyitotta meg július 13-án. Megnyitó
beszédében elmondta: Csutkai Csaba munkáinak
olyan érzelmi, gondolati háttere van, amit csak a
hozzá hasonló érzékenységgel bíró, belefeledkező,
meditatív hajlamú szemlélő tud kibontani. Úgy
ismeri a fényképezés lehetőségeit, hogy az analóg
technika minden vonását bírja: fekete fehér képeinek
tónusgazdagsága a festészet közeli fotográfia
kezdeti hagyományait idézi, színes képeiben is
mindig fegyelmezett és drámai marad, majd jóval
a digitális eszközök érkezése előtt már a polaroid
képrögzítés minden lehetőségét kihasználja. Neki nem az önmagáért való kísérletezés, hanem a képteremtő élmény
az ihlető erő. Az Egy falat Tündérmező már azért is zseniális találat, mert a Nyírség, a Tiszahát, Szatmár és Bereg
nehezen hagyja magát kertté szelídíteni, Csutkai Csaba pedig azért vetett szemet erre a világra, hogy mi is láthassuk
azt, amit ő. Ezt csak elfogadni lehet – zárta beszédét Antall István.
A kiállítás megnyitót a méltán népszerű szatmárcsekei főzőasszonyok
gasztronómiai bemutatója, kóstolója
színesítette. Kóstolhattunk szatmári
szilvapálinkát, lapcsánkát, helyben
sütött pogácsát, szatmári töltött
káposztát.
A kiállított képek Szabolcs-SzatmárBereg Megye tájait, embereit, épületeit,
természeti szépségeit, gasztronómiai
kultúráját örökítették meg.
P.Zs

Nyári kiállításaink a Tóparti Galériában

Csutkai Csaba fotográfus Egy falat Tündérmező című kiállítása
2013. július 13 – tól augusztus 11-ig. A kiállítást megnyitotta: Antall István,
a Magyar Rádió Kulturális Szerkesztőségének irodalmi szerkesztője

Trombitás Tamás Munkácsy-díjas
képzőművész kiállítása
2013. június 15 – július 7-ig.
A kiállítást megnyitotta: Fitz Péter,
a Fővárosi Képtár igazgatója

Eros Gianini
emlékkiállítása
2013. augusztus 17 – től
szeptember 15-ig.
A kiállítást megnyitotta:
dr. Eisler János,
a Szépművészeti Múzeum
művészettörténésze
Fotó Kovács Péter
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Húsz éves a Honismereti Egyesület!

A mostani közgyűlés majdnem megalakulásunk 20
évvel ezelőtti időpontjára esett. Igaz, az 1993 májusában tartott alakuló közgyűlésen még jelen volt
Fonay Tibor bácsi, a település egykori bírója, az elemi
iskola általános iskolává fejlesztője, a helyi könyvtárvezető Szabó G. Tibor, a művelődésszervező Szabó
Beáta, Kiss László fürdőegyesületi elnök és több fiatal
pedagógus is az Általános Iskolából. Mintegy 19 aktív
résztvevő…
Napjainkra az egyesület taglétszáma 50 főre emelkedett, akik közül kb. fele állandó helyi lakos, másik fele
egykori vagy jelenlegi üdülőtulajdonos, illetve településünket tisztelő támogató. Rendezvényeink, kiadványaink mindenki számára elérhetőek voltak és lesznek,
míg egyesületi közgyűléseink tagjaink számára nyújtanak egyeztetési, beszámolási és feladat meghatározó keretet.
Ahogy a legutóbbi május 24-i közgyűlés is, amelyen
Miklós Tamás elnök adott számot az Egyesület 2012.
évi tevékenységéről, illetve ismertette az egyesület
gazdálkodási és zárszámadási beszámolóit, amelyet
az Eredmény-Nívó Bt. állított össze.
A beszámolók elfogadása után a közgyűlés egyhangú
szavazással hagyta jóvá a 2012. évi közhasznúsági
jelentést is, majd a tagok sorolták javaslataikat az
ez évi programokra.

Többek között a Révfülöpi régi épületek – Honismereti Séta megszervezését, Honismereti Kiadványbörze megtartását, a Villa Filip közlöny kiadását,
ősszel ünnepi Jubileumi Díszközgyűlés és Kiállítás
megrendezését, Czigány Károly évforduló jegyében
felolvasó ülés és előadás megszervezését, stb.
Élénk helyeslés fogadta azt a javaslatot, amely
Révfülöp értékeire való figyelemfelhívás, és a helyi
értékőrzés-támogatása jegyében honismereti kiadvány megküldését kezdeményezte az újonnan
választott településvezetés tagjainak. Mindezeket
összegezve fogadta el a közgyűlés az éves munkatervet.
Végül az Egyesület elnökségének kiegészítésére
került sor, amelynek tagja az elnökön kívül Müller
Márton titkár, Bogdán Katalin pénztáros, Török Péter
elnökségi tag és most már – titkos szavazással
egyhangúan – Cseke Zsolt régi „révfülöpi lakos” is.
A közgyűlés bezárását követően szokás szerint bor
és pogácsa mellett emlékeztünk meg egykori tagjainkról, a közelmúlt eseményeiről, segítőink önzetlen
támogatásáról.

Fotó Honismereti Egyesület

Fotó Honismereti Egyesület

Május 24-én tartották közgyűlésüket a két évtizede alakult helyi lokálpatrióták

A Révfülöpi Honismereti Egyesület a jövőben is
szeretettel várja rendezvényeire, programjaira a
település lakóit, az érdeklődőket.
Miklós Tamás elnök

Semmelweis nap
Minden év július elseje a magyar
egészségügy legnagyobb ünnepe.
Ezen a napon született Semmelweis
Ignác, az anyák megmentője.
Rájött, hogy a gyermekágyi lázat
az orvosok és orvostanhallgatók
okozták azzal, hogy boncolás után
mentek át a szülészeti osztályra
az I. számú klinikán, s ott fertőtlenítetlen kézzel vizsgálták a váran-
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dós nőket. A bábák nem végeztek
boncolást, így a vérmérgezés eme
speciális fajtája harmad annyiszor
fordult elő a szegényebbeket
kiszolgáló II. számú klinikán, mint
az orvosokén. A klórmész-oldatos
kézmosást Semmelweis antiszeptikumként ajánlotta kollégáinak.
Felfedezését közzétette, majd
kötelezte az orvosokat, az orvos-

tanhallgatókat és az ápolószemélyzetet a szülészeti osztályokra
történő belépés előtti klóros kézmosásra, ezt követően pedig kötelezővé tette az egyes betegek vizsgálata közötti klóros kézmosást is.
Semmelweis Ignác nevét orvostörténeti múzeum, emléktábla, és
orvosi egyetem is büszkén viseli.
-sz-
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Fotó Pintér Zsuzsa

XXI. Villa Filip Napok

Mészáros-Mayer család Daniss Andrással

Szentmise a Fülöpi-templomromnál
Az idén huszonegyedik alkalommal került megrendezésre településünkön a Villa Filip Napok rendezvénysorozat. Július 19-én, a Gombóc
együttes zenés, játékos interaktív gyermekműsorát követően a
programsorozatot Kondor Géza polgármester nyitotta meg.
Fellépett a Mészáros-Mayer család Daniss Andrással, autentikus népzenei összeállítást játszva a közönségnek. Az estet a 2011. szeptemberében alakult, az egykori Fonográf együttes hatalmas zenei hagyatékát ápoló Fonográf Emlékzenekar nagysikerű koncertje zárta.
Kézműves foglalkozás
Szombaton is vártuk a gyermekeket, családokat a Fülöp-kertbe.
Az utazás a világ körül helikofferral című, a családok közreműködésére épített műsorban a gyermekek mellett a
szülők is aktív résztvevők lehettek. A Római Katolikus Templomban a komolyzene kedvelőinek a Koncz család és
barátai (bécsi és berlini filharmonikusok tagjai) adtak koncertet. A napot fergeteges sikerű koncert zárta a szabadtéri
színpadon, a Nap együttes tolmácsolásában a 60-as, 70-es, 80-as évek rockzenéjét hallgathatta a közönség. Vasárnap
egész napos kézműves játszóházba vártuk a gyerekeket a Tóparti Galéria melletti árnyas területen, ahol az Ytong
szobrászat, festészet rejtelmeivel ismerkedhettek az érdeklődők. 2011-ben a Villa Filip Napok ideje alatt hagyományteremtő céllal szabadtéri Szentmisét rendeztünk a Fülöpi-templomromnál. A rekkenő hőség ellenére az idén is rengetegen jöttek el a Csizmazia Sándor, révfülöpi plébános által celebrált Szentmisére a Fülöpi-templomromhoz.
P.Zs

Four Bones Quartet
az Evangélikus templomban

A Four Bones Harsonakvartett
2002-ben alakult, Zeneakadémiát
végzett tagjai igazi elkötelezettjei
elegáns és különleges hangszerüknek.
A zenekar megalakulása óta számos
hazai és külföldi zenei rendezvényen
és fesztiválon adott nagysikerű
koncertet. A repertoárjuk széles
skálán mozog, a korai reneszánsztól
egészen a 21. századi kortárs zenéig,
a klasszikus melódiáktól a könnyed
ritmusokon át a jazz világáig.
A július 26-án megtartott koncertjük
műsorát a fúvószene és a hangszer
szépségeit bemutatandó állították
össze. A remek hangulatú hangversenyen elhangzottak Mozart, Bach,
Brahms, Ellington, valamint további
zeneszerzők ismert és közkedvelt
művei.
-m-

Gombóc együttes és a gyerekek
Fotó Kovács Péter
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VI. Révfülöpi Zenei Napok - Révfülöp Blues
Sony Music által szervezett „Az év
legjobb új gitárosa” című versenyt.
Vendégünk volt Tóth János Rudolf
zenekara, a Meeting Point Band.
Tóth János (gitáros, zeneszerző, énekes,
a Kőbányai Zenestúdió tanára) a 70-es
években tűnt fel a Bergendy együttesben, évekig a Hobo Blues Band szólógitárosa volt, rendszeresen játszik
együtt Tátraival a Magyar Atomban,
ő írta a Macskafogó filmzenéjét.
Zenekara 2008. óta játszik a jelenlegi
formációban. A kiváló zenészekből
álló együttes főként a 60-as, 70-es
Blues –Rock világot meghatározó
előadók albumaiból összeállított
válogatást játszott.
Török Ádám, Németh Karcsi, Benkő Zsolt és a Capriccio zenekar
Az idei évben augusztus 8-tól 11-ig már hatodik alkalommal került megrendezésre a Révfülöpi Zenei Napok,
mely során a hazai blues élet jeles képviselői koncerteztek a Fülöp-kertben. A blues zene gyökerei az
XIX. századi afro-amerikai népzenében kereshetők, a
gospel, a jazz, a soul mind ebből a zenéből ered. A
négy nap során több alkalommal is a színpadra lépett
Benkő Zsolt (gitáros, zenekarvezető, elismert bluesgitár-oktató, megannyi kurzus vezetője, avatott dalszerző) Geg Blues - varieté című műsorával, valamint
a nemrég alakult Benkő -Tomor - Móré Trióval. Benkő
első zenekarát 14 éves korában alapította barátjával,
Ferenczi Györggyel. Neve a blues műfajában megkerülhetetlen. Ezt támasztja alá, hogy az 1996-ban megjelent
Első Magyar Blues Könyv külön fejezetet szentelt neki,
amit csupán gitárosként rajta kívül csak egyetlen
zenésztárs (Tátrai Tibor) érdemelt ki. Pénteken nagysikerű szólókoncertet adott Lee Olivér, a nagyon tehetséges énekes - gitáros, aki 2010-ben megnyerte a

Lee Olivér szólókoncertje

Tóth János Rudolf és a Meeting Point Band
Benkő Zsolt
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Fotó Pintér Zsuzsa
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VI. Révfülöpi Zenei Napok - Révfülöp Blues

A szombaton színpadra lépett Borsodi
Blue trió szintén válogatott muzsikusokból áll, előadásukban üresjáratok
nélkül kapta a közönség a blues-, jazz-,
funky-, bebop- és soul-elemeket tartalmazó, igényes zenéket. A vasárnapi
nagykoncert fellépője a Capriccio zenekar, kiegészülve Török Ádámmal és
Németh Karcsival volt. A koncert első
felében a Capriccio Zenekar önállóan
lépett a színpadra. A 2000. tavaszán
alakult zenekar szívesen játssza az
ismert amerikai blues zenéket saját
interpretációban, ám rengeteg saját
dalt is halhattunk. Frontemberük, Kyru
hangja kiváló számaikhoz. Egy idő után
csatlakozott a zenekarhoz Török Ádám
(fuvola, ének) és Németh Karcsi
(zongora), akik hosszú ideje megszakítás nélkül szereplői a hazai és nemzetközi zenei életnek. A kiváló zenészek
mély átérzéssel adták elő dalaikat,
folyamatosan kapcsolatot tartva a
közönséggel. A koncert zárásaként,
Kyru és a Capriccio zenekar
néhány szám erejéig színpadra hívták
még a zseniális gitárost, Benkő Zsoltot,
a közönség igazi örömzenét hallhatott. P.Zs
„Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy.
A bennünk továbbrezgő dallamok és foszlányaik olyat
vallanak felőlünk, amit semmi lélekelemzés nem hoz
felszínre. Bevilágítanak a lélek rejtett zugaiba, ahova
másképp nem férkőzhetünk.”
Kodály Zoltán

Borsodi Blue Trió

Benkő-Tomor-Móré Trió

Fotó Pintér Zsuzsa
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A foltvarrást - angolul patchwork - Magyarországon általában a foltozással kapcsolják össze, ezért
is épült be nehezen a köztudatba, hogy ez valójában a kreatív lányok és asszonyok örömteli időtöltése. A "Tűbarátok" foltvarró műhelyt 2009.
februárjában alapítottam, és azóta 10 lelkes taggal
működünk. Voltak, akik lemorzsolódtak, de mindig
jöttek új érdeklődök. Péntekenként találkozunk július óta - a révfülöpi Közösségi Házban, ahol átéljük az alkotás minden jó és rossz oldalát, de végül
mindig megszületnek a táskák, neszesszerek, falvédők.
A mai világban, ahol minden a késztermékekről
szól, örömmel készítünk ajándékokat kézi munkával. Kiállításaink: Kővágóörs 2010. február,
Mindszentkálla 2012. június, Balatonszepezd 2012.
augusztus, Ábrahámhegy 2013. április-május.
„Tűbarátok” foltvarró műhely tagjai
Évente három, négy alkalommal megyünk más
foltvarró csoportok meghívására közös varrásra és kiállításokra. Voltunk már Szombathelyen, Dunaújvárosban,
Mezőfalván, Budafokon és Bázakerettyén is.
A varrócsoport tagjai: Bódis Márta Balatonrendes, Poórné Sümegi Erzsébet Csabrendek,Heiling Zoltánné Kővágóörs,
Tormáné Marika Kővágóörs, Szabó Győzőné Marika Kővágóörs, Molnár Józsefné Ibolya Kővágóörs, Kiss Imréné
Mariann Révfülöp, Oláh Tiborné Éva Révfülöp, Tóthné Bőczi Ildikó Révfülöp
Virányiné Horváth Anna csoportvezető

Fotó Foltvarrók

„Tűbarátok” foltvarró műhely

Védőnői elismerés

2013. június 13-án 6. alkalommal került megszervezésre a Védőnők Napja. (1915-ben ezen a napon alakult meg az anyaés csecsemővédelem szervezésére az Országos Stefánia Szövetség.) A rendezvény célja a védőnői hivatás, a prevenció
feladatainak és eredményeinek bemutatása, továbbá az 50, 60, 65, 70 éve diplomát szerzett védőnők köszöntése, valamint az ellátás területén kimagasló eredményt elért védőnők munkájának elismerése.
Ezúton is gratulálunk Zsifkovics Szilvia révfülöpi védőnőnek, aki szakmai elhivatottságának és színvonalas munkájának
köszönhetően 2013-ban, a Védőnők Napja országos rendezvényén az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott miniszteri elismerő oklevelet vehetett át.
A védőnői hivatás hungarikumnak számít, ilyen jellegű szervezett szolgálat Európában csak Magyarországon létezik.
-sz-

90. születésnap

Müller Jánosnét 90. születésnapja alkalmából otthonában,
családja körében köszöntötte Kondor Géza polgármester,
Tóthné Titz Éva aljegyző asszony és Fodor Júlia Ágnes,
a Szociális Szolgálat vezetője.
Jó egészséget és további boldog éveket!
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Fotó Internet

Fotó Kovács Péter

Kitüntetést kapott Szarvason Fekete Péter

Szarvas Város Napján, 2013. július 23-án, az Evangélikus
Ótemplomban – több más kitüntetett mellett – Fekete Péter
a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója – a Szarvasi Vízi Színház
beindításáért, és a hazai és nemzetközi színházi világba való
gyors és hatékony bevezetésért – Közművelődésért Díjat
vett át Babák Mihály polgármestertől.
Fekete Péter hosszú időn keresztül aktívan vett részt településünk közéletében, több éven át a Révfülöpi Vízi Sport
Egyesület elnökeként tevékenykedett.
Gratulálunk a díjhoz!
-sz-
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Egy falat Tündérmező – könyvbemutató a Könyvtárban
szellemét, a történelmet formáló erőket. A Kárpát-medence
középkori egyházának egyik legcsodálatosabb örökségét
őrzi Tündérmező, amely megmenekült a tatár, a török
hordák pusztításától és az Alföldön egyedülálló módon
páratlan szépségükben maradhattak fent az utókor számára.
Mindemellett Tündérmező megőrizte évszázados legendáit,
hagyományait, tradícióit, amelyek ma is mélyen gyökereznek
az itt élő emberek szívében és lelkében.
Ezzel a világgal ismerkedhettek az érdeklődők Csutkai Csaba
nagyszerű előadásán.
-m-

Fotó Kovács Péter

Az idei, 84. Ünnepi Könyvhét alkalmából került
bemutatásra a közönségnek az Egy falat Tündérmező: vándorúton Szabolcstól Szatmárig című
könyv (írta Deák Attila, Szép Jankó István, Kinál
Márta), melynek a fotóit Csutkai Csaba fotóművész
készítette. A könyv vetített képes előadással egybekötött bemutatójára július 12-én került sor könyvtárunkban.
Mit jelent a Tündérmező Szabolcs-Szatmár-Bereg
vonatkozásában? Egyrészt fémjelzi a megye kiemelt
helyét a magyar irodalomtörténetben és a kultúrában. Másrészt érzékelteti a térség turisztikai
kínálatát, hiszen ha az ékszerdobozhoz hasonló kis
templomokra, érintetlen és páratlan természeti
kincsekre, a könnyező kegyképhez kapcsolódó
csodára, vagy a Túr partján álló kis vízimalomra
gondolunk, könnyen a mesék világában érezhetjük
magunkat. A megyének ezt a páratlan örökségét
fejezi ki a Móricztól származó Tündérmező: „Az
országnak ez a legtávolabbi része, az egész ország
legcsodálatosabb darabja: a történelmi Magyarországnak utolsó tündéri mezeje.”
Átlépve a megye határait, belépve Tündérmező
kapuján kitárul előttünk egy világ, ahol a természet
és a történelem oltalmában évezredek alatt megszületett az az örökség, amely megmenekült a
viharos századok pusztításaitól és páratlan értéke
lett a világnak. A holtágak között a múlt monumentumai nőnek az ég felé,ahol még érezni a hely
„Tündérmező minden tája saját gasztronómiai kultúrával, sajátos ízvilággal rendelkezik. A magyarok,
tirpákok, románok, ukránok, svábok hagyományainak, ízeinek keveredésével, a helyi mezőgazdasági
kultúrával és adottságokkal történő találkozásából
született meg az a sokszínű gasztronómiai kultúra,
amelynek híre és helye van a világban. A történelem
olvasztótengelye így vált ezen a vidéken a gasztronómia olvasztótengelyévé egyaránt.”
Gasztronómiai ajánlatunk a térségből:

Fotó Csutkai Csaba

Szabolcsi töltött káposzta

1 nagyobb fej édeskáposzta, ½ kg darált hús, 20 dkg füstölt hús, 25 dkg rizs, 2 fej hagyma, fokhagyma, só, bors,
ételízesítő, pirospaprika, paradicsomlé (kb. 1 liter)

Egy nagyobb fazékba vizet teszünk forrni. Az édes
káposztát a torzsája mentén bevágjuk rézsútosan,
a közepébe egy húsvillát szúrunk, és beletesszük a
forró vízbe. Ahogy fő a káposzta, a vágás mentén
válnak le a levelek, ezeket kivesszük a vízből. A húsvilla abban segít, hogy könnyebben tudjuk ezt a
műveletet megoldani. Közben kevés olajon üvegesre
pirítjuk a rizst, majd két evőkanál ételízesítővel megszórjuk, és annyi vizet öntünk rá, hogy elfedje. Kb.
10 percig még főzzük, míg beszívja magába a vizet.
A hagymákat apróra vágjuk, majd megfonnyasztjuk
és pirospaprikát szórunk rá, de nem a tűzön, mert
megkeseredik. Ezután a darált hússal a hagymát, a
fokhagymát, rizst összekeverjük, ízesítjük sóval,
borssal, pirospaprikával, ízlés szerint, ki milyen erősen
szereti. Önteni kell hozzá annyi paradicsomlevet,
amennyit a massza felvesz. A megmaradt káposztalevelekből apróra vágva még két-három maréknyit
beleszórhatunk a töltelékbe. Utána el lehet kezdeni
a leveleket megtölteni. A leveleken lévő vastagabb
részt le kell vágni, és ha nagyobb a levél, inkább
kettévágva kell tölteni. A torzsát és a megmaradt
leveleket a fazék aljára tesszük, rápakoljuk szépen
sorban a töltött káposztát és a füstölt húst. A fazekat
felöntjük félig vízzel, félig paradicsomlével, aki paradicsomosabban szereti, tehet bele több paradicsomlét.
Fedőt teszünk a tetejére és készre főzzük.
Egy falat Tündérmező c. könyvből
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Saját termés az Óvodában
Gyermekeink jó étvággyal fogyasztották (és folyamatosan fogyasztják, ahogy érik) azokat a terméseket, amelyeket együtt veteményeztünk a Föld napján. Minden nap figyeltük fejlődésüket. A „mi”
paradicsomunk sokkal ízletesebb, a hagymánk nem is olyan erős,
és a patiszonunknál és tököcskénknél nincs finomabb.
Ahogy egyik „kislányunk” mondta: Isteni ez a rántott patiszon!
A panírozást is gyermekeink végezték, hiszen mindenki ki akarta
próbálni ezt az érdekes ételkészítési technikát. (Ha tudnák az anyukák, milyen ügyesen paníroztak a gyerekek, a vasárnapi ebédnél
biztos kevesebb dolguk lenne.) Már csak a sárgarépát nem kóstoltuk, de naponta figyeljük, hogy mikor lesz már olyan „kövér”, hogy
ebből az ízletes és egészséges zöldségből is ehessünk.

Hurrá kirándulunk!

Május 28-án felkerekedtünk és
elutaztunk Keszthelyre . A résztvevő gyermekek és felnőttek
nagyon jól érezték magukat,

hiszen a sok látni való mindenkit
lenyűgözött. Megtekintettük a Hüllő
és lepke múzeumot, ahol a világ
minden részéről való csodálatosabbnál- csodálatosabb pillangókat
láthattunk. A vadászati kiállításon
trófeákat, különböző vadon élő
állattokat, vadászathoz szükséges
eszközöket ismertünk meg. A vasútmodell kiállítás is nagy élményt
nyújtott óvodásainknak, akik csillogó
szemmel figyelték a közlekedő
vonatok útját. A program végén
utazhattak kisvasúton, melyről
boldogan integettek az arra járóknak.
Sok-sok élménnyel gazdagodva
tértünk haza.

Látogatás a szódaüzemben
A nyár folyamán is érdekes programokat szervezünk óvodásainknak,
ilyen volt Tóth Száva, és Zsombor óvodásaink szüleihez való látogatás
a szódaüzembe. Kicsik és nagyok nagy érdeklődéssel figyelték Zsombor
és Anyukája szakszerű előadását a szódakészítés folyamatáról. Köszönjük
a finom szódát, a kis ajándékokat, és az élményt a szóda készítéséről,
valamint a múlt században készített gyönyörű szódásüvegek gyűjteményéről.

Madarász ovi

Véget ért a Madarász ovi program.
A gyermekek sok hasznos ismeretre,
tudásra tettek szert Éva néni foglalkozásain. A terepprogramon most
például tücsköt-bogarat fogtak,
ismerkedtek mezei növényekkel,
megtudták mi a különbség tövis és
tüske között? A rózsának tövise,
vagy tüskéje van? Na, ki tudja?
Igen-igen, tüskéje.
Szeretnénk, ha a jövő nevelési
évben is részt vehetnénk ezen a
jó Madarász ovi programon.

Évzáró Ballagás
A 2012/2013-as nevelési év hagyományos évzáró ünnepélyét június 2-án tartottuk óvodánkban. Az ünnepély keretében
gyermekeink ízelítőt adtak az év közben megszerzett
tudásukból. A kiscsoportosok a rájuk jellemző kedvességgel mutatták be körjátékaikat, mondták el verseiket, mondókáikat és vidáman énekelték kedvenc dalaikat. Műsorukat
a kicsik két kis aranyos mesejátékkal zárták. A nagyobbak
közül mindenki szerepet kapott „ A Holle anyó” című
mese dramatizálásában. A szorgos és a lusta lány történetét a darabba illő dalokkal, versekkel, táncokkal színesítették a gyermekek. Az évzáró következő részében a szeptember óta tanult népi játékokból és néptáncokból adtak
elő egy csokorra valót óvodásaink. Az ünnepély zárásaként 8 búcsúzó gyermek köszönt el versekkel, dalokkal
az óvodától, óvó néniktől, dajka néniktől és az ott maradó gyerekektől. Az iskolába menő gyerekek a középsősöktől vehették át a ballagó tarisznyát, és egy-két bátorító szó kíséretében ajándékot is kaptak Révfülöp
polgármesterétől. Utolsó emlékként vihette magával mindenki a Mesevilág című dalra összeállított fényképsorozatot. A jelenlevők könnyeikkel küszködve, kissé szomorú szívvel, de mégis büszkén ölelték át gyermekeiket.
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„Én iskolám, köszönöm most neked…”
A Révfülöpi Általános Iskola 45 éve végzett diákjainak találkozója
Aztán visszaballagtunk az új iskolába, ahol falatozás
közben folytatódott a beszélgetés, az emlékezés.
Mindannyian arra gondoltunk, hogy jó volt találkozni,
de már 45 évet nem várhatunk! Talán öt év múlva
sikerül újra összejönnünk! A szándék megvan!
Köszönjük Klári néninek és Zsuzsa néninek, hogy
velünk töltötték ezt a napot, segítettek az emlékek
felidézésében, és valamennyi kedves Tanárunk helyett
Nekik köszönjük meg, hogy olyan útravalót kaptunk
a révfülöpi iskolában 1960-1964-1968. között eltelt
tanévekben, hogy mindannyian becsülettel éltünk és
helyt tudtunk állni minden élethelyzetben. Ha nem is
tudatosult mindig bennünk, de Ady szavai valahol ott
mélyen mindannyiunk lelkében jelen voltak, vannak
és reméljük, lesznek is:

E sorok írója köszöni minden diáktársnak, aki a találkozón megjelent, és ezzel kifejezte ragaszkodását,
szeretetét, megbecsülését Tanáraink és iskolánk iránt.
Köszönöm Kuczogi Zsuzsannának, hogy a szervezés
hosszú és tekervényes útjain segítőkész diáktársam
volt. Borbély Ferenc Laci Tikinek(!) és feleségének
Erzsikének, Molnár László Csimbinek(!) és feleségének
Julikának a találkozó előkészítésében, lebonyolításában nyújtott segítségét!
„Öt év múlva Veletek ugyanitt!”
Iván Katalin

Fotó Iván Katalin

2013. június 15-én a tanítás befejeződése ellenére
vidám, örömteli hangok verték fel az iskolaépület
csendjét. Senki ne gondoljon kiabálásra, hangoskodásra, csupán évtizedek óta nem találkozó, egymást
üdvözlő öregdiákok örömteli hangjaira.
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen még
tanáraink képviseletében velünk volt Bedics Józsefné
Klári néni, a hajdani 8. b. osztályfőnöke, és Rádóczy
Kálmánné Zsuzsa néni, a 8. a. osztály magyar nyelv
és irodalom tanára. Vezetésükkel rendhagyó osztályfőnöki órát tartottunk, ahol mindenki elmondta, mi
történt vele az elmúlt, majdnem fél évszázad alatt.
Az idő nem múlt el nyomtalanul, a változások ellenére
egymásra ismertünk, és újra egymásra találtunk.
Énekeltünk, mókáztunk, úgy, mint régen. Megsárgult,
megfakult, féltve őrzött képek segítségével idéztük
fel a múltat, és színes fotókon gyönyörködtünk az
osztálytársak gyermekeiben, unokáiban. A rendhagyó
osztályfőnöki óra után Borbély Ferenc és Rákóczi
Sámuel segítségével elültettük a hársfát az iskola
parkjában, melyet Fülöp László osztálytársunk hozott.
A fára a szalagot Sogán Valéria és Molnár László
kötötték fel.
Aztán ellátogattunk az Evangélikus Oktatási Központba, a mi hajdani „felső” iskolánkba. A csodálatos
előadóteremben mi véltük felfedezni az olajos padló,
a nagy, tojásbrikettel fűtött vaskályhák „illatát”, és
a sok hangulatos, vagy éppen drukkal teli tanóra
emlékét. Az udvaron is megtaláltuk emlékeinket,
vagy emlékeink helyét, az udvar közepén a kutat, a
gyakorlati műhelyt, a gyakorló kertet, a jégvermet,
a nagy fenyőfát, és az épület keleti oldalán színes
padok helyét, ahol délutánonként üldögéltünk…

„Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt hozzám mindig víg üzeneted…
S én vén diák, szívem fölemelem,
S így üdvözlöm a mindig újakat:
Föl, föl fiúk, csak semmi félelem.”

Révfülöpi Képek - Révfülöp Nagyközség közéleti lapja
Felelős szerkesztő: Pintér Zsuzsa · Kreatív szerkesztő: Kovács Péter · Szerkeszti: IKSZT Média Csoport
Kiadja: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata · Szerkesztőség: IKSZT, 8253 Révfülöp Káli ú. 17.
E-mail: ujsag@revfulop.hu · Tel.: 06-30-471-461-4
Nyomda: Tradeorg Nyomda Kft. Fűzfőgyártelep · Felelős vezető: Tóth Zoltán
Lapzárta: 2013. szeptember 13.
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Gyereknap a Révfülöpi Általános Iskolában
Június 7-én, pénteken tartottuk
iskolánkban a gyereknapot. Közel
a tanév végéhez, felszabadultan,
önfeledten játszhattak a gyerekek.
A 8. és 7. osztályosok segítségével
kinyitott a Tőzsde!
Különböző feladatokat kellett a
tanulóknak a felsőbb éves diákok
irányítása mellett elvégezniük:
volt liszt-piramis, tükör-labirintus,

kosárra dobás, ping-pong, gyertyaoltás vizipisztollyal, illatfelismerés,
kúszólabirintus. Ezekért zsetonokat nyerhettek, amelyeken puzzledarabokat vásárolhattak. Az így
összegyűjtött puzzlékból csapatonként egy-egy képet tudtak kirakni
a gyerekek. A játékok között
Bódis István rendőr tartott bemutatót két rendőrkutyával, ahol

nemcsak megismerhették a tanulók a rendőrkutyák tanítását, hanem különböző óvó-védő felszereléseket is kipróbálhattak, felvehettek. A játékok végén az ebéd
sem maradhatott el: főétel-pizza,
a desszert-jégkrém.
Hajdu Gabriella

„A gyermekeknek biztonságra, védelemre, szeretetre és megbecsülésre van szükségük. Arra, hogy engedjük
őket létezni, és gyönyörködjünk abban, ahogy személyiségük kibontakozik. Aki jót akar tenni valaki mással,
apró részletekben kell tennie”
William Blake

„Papucsmotorosok” a révfülöpi kikötőben
Immár tízedik alkalommal szelték
a vizet az iskolás modellezők hajói
június 13-án.
Az ünnepélyes vízre tételnek az iskola
minden tanulója résztvevője volt.
Először a hagyományoknak megfelelően minden kishajót a készítője
vízre bocsátott, „futottak” egy tiszteletkört a móló melletti szélcsendes
vízen. Majd gyorsasági versengés
következett, a kis motorosok orra
kiemelkedett a vízből, az apró hajó-

csavarok keltette „nyomdokvíz”
megfodrozta a Balaton vizét. Egy-egy
gyorsabb hajót lelkesen megtapsoltak a mólón ülő gyerekek. Aztán
ügyességi verseny következett, a kis
kormányosok ügyesen kerülgették
a bójákat, senki sem ütközött, egyetlen hajó sem szenvedett sérülést.
A legügyesebben manőverezők bőven
kaptak az elismerő felkiáltásokból
és tapsokból. Végül még az akkumulátorok energiatartalékával köröztek

néhányat a vízen. Jó volt együtt látni
a színes, kecses kis hajókat.
Gratulálunk a hajók építőinek: Filep
Katának, Jobbágyi Józsefnek, Piros
Sándornak, Réti Boldizsárnak, Sebő
Bálintnak és Szabó Dömötörnek!
Köszönjük Biczók József, Dodi bácsinak, hogy évről évre, csak a szépre
emlékezve, újra és újra összefogja
a hajók iránt érdeklődő gyerekeket!
Iván Katalin

„Kicsi a bors, de erős” – mondta mindig édesanyám,
hogy vigasztaljon. Nagyon egyszerűnek és talán
semmit mondónak tűnik ez a mondat, de számomra
mégis olyan erőt és kitartást ad, s megtanít arra,
hogy mindent, ami szép és jó, ami nemes, meg lehet
valósítani, csak akarni kell! Ha egy összeszedett, jól
felépített tudásrendszer a gyerekeknek az élő idegen
nyelvet átláthatóvá és könnyen befogadhatóvá teszi,
és a gyerekek ezt játékos könnyedséggel vissza is
tudják adni, akkor van siker és az ember nagyon tud
örülni. Így az elmúlt tanévekhez hasonlóan az idén is
büszkélkedhettek a „ révfülöpi” gyerekek. A Kenguru
német nyelvi megyei verseny első helyezése Réti
Kincsővel, az idegen nyelvi meseszínpad megyei
vetélkedőjén elért két első helyezés a negyedik osztályosok (György Anna, Piros Laura, Sarkanti Virág,
Sebő Eszter, Török Teodóra, Réti Boldizsár, Sárvári
Nóra és Muzsi Marci) szereplésével és a nyolcadik osztályosok (Réti Kincső, Szász Klaudia, Török Julianna
és Sümegi Rebeka) részvételével országos sikerekhez is vezette a diákokat. A D.D.D. országos német
tehetségkutató nyelvi versenyen Sebő Eszter és György Anna (4.o.) első helyezést, Sárvári Nóra (4.o.) nyolcadik helyezést, a nagyok kategóriájában, ugyanebben a versenyben Török Julianna (8.o.) első helyezést,
Sümegi Rebeka (8.o.) második helyezést értek el. És talán a legnehezebb országos levelező versenynek
mondható a Spiel und Gewinn nyelvi és ország ismereti verseny, több ezer diák részvételével. Aki játszik
benne, az tudja, hogy a feladatok nem csak a gyerekek nyelvi tudására épülnek, hanem sokszor a legaprólékosabb részletekig kell egy –egy adott témakörben elmerülni, búvárkodni a neten, könyvtárban, az idén
még külföldön is gyűjtögettek anyagot a gyerekek. A munka eredménye meg is született, Réti Kincső, Szász
Klaudia és Török Julianna 8. osztályos tanulók csapatmunkában országos második helyezést értek el.
Török Teodóra 4. osztályos tanuló egyéniben a 15. helyen végzett.
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Kevesen vannak, de aratnak - ők a Révfülöpi Általános Iskola német nyelvet tanuló diákjai
A negyedikesek most kezdték a német nyelv tanulását, ezért különösen nagy öröm az ő sikerük, a nyolcadikosok pedig hozták eddigi formájukat és az idén a versenyeken kívűl Réti Kincső és Szász Klaudia sikeres
Junior Nyelvvizsgát is tettek, melyen az írásbeli, szóbeli (beszélgetés, képleírás) és a hallás utáni szövegértésük (labor) alapján egyaránt megmérettettek. A gyerekek szorgalmas, kitartó munkájához nagyon gratulálunk, és a továbbiakban is hasonló sikereket kívánunk, az elballagott diákjainknak már az új iskolájukban!
Felkészítő tanár és a cikk írója: Török Péterné

Egy újabb tanév fejeződött be tanítványaink számára.
A nyolcadik osztályosok hagyományos búcsúzásával
kezdődött az idei tanévzáró ünnepély is. Az utolsó csengőszó után a három kis elsős (Németh Réka, Török Anika
és Somogyi Matyi) vezette a ballagó nagylányok, nagyfiúk
sorát, mintegy visszaidézve a tanévkezdést, amikor az
elsősöket a 8. osztályosok köszöntötték és kísérték be
a tantermükbe. A hetedik osztályosok nevében Horvát
Fanni és Szabó Friderika köszönt el a „nagyoktól”, felemlítve az együtt töltött napok többnyire kedves és vidám
emlékeit. A nyolcadikosok nevében Réti Kincső, Szász
Klaudia, Török Julianna köszönt el, majd a nyolcadikosok
közösen is énekeltek. A hagyományos szalagkötés és
zászlóátadás után Németh Lászlós igazgató úr búcsúztatta a ballagókat. Elsősorban helytállásra bíztatta őket,
és arra, hogy szorgalmukkal, igyekezetükkel vívjanak ki
maguknak elismerést. A ballagók első útja az általuk
ültetett a kis páfrányfenyőhöz vezetett, ahol Bárány Bálint mondott verset, majd felkötötte a szalagot az emlékfára. Énekelve, csendesen beszélgetve végigjárták a szokásos ballagó útvonalat, majd visszaérkezésük után megkezdődött az évzáró. Az ünnepélyen vendégeink voltak Baranyai Zoltánné Asszony, a Balaton-felvidéki Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatója, Juhászné Bakos Viktória Asszony, a Szülői Munkaközösség elnöke, Révfülöp Nagyközség Önkormányzatát is képviselve (nemcsak szülőként!) Török Péter úr, alpolgármester és Szegi János úr,
önkormányzati képviselő, akik az önkormányzat búcsúajándékát is átadták a 8. osztályosoknak. Németh László
igazgató úr ünnepi beszéde után ismét sok díjazott tanulóra lehettek büszkék Szüleik, Tanáraik és diáktársaik.
Büszkék vagyunk Tanítványainkra, de Kollégáinkra is, akik az eredmények eléréséhez hozzásegítették a gyerekeket!
Kiválóan megfelelt eredménnyel fejezték be a tanévet a következő első osztályos tanulók: Németh Réka és
Szabó Levente. A 2. osztályban kitűnő bizonyítványt kapott: Árokszállási Ramóna, Dencs Nándor, Juhász Judit,
Muzsi Balázs Ferenc, Smidhoffer Adrienn, Tóth Ivett. A 4. osztályban: Muzsi Márton László, Pálfalvi Klaudia,
Sebő Eszter Fanni, Török Teodóra, az 5. osztályban: Németh Bence, a 6. osztályban: Kovács Rebeka, a 7. osztályban:
Benkő Alexandra, Horváth Fanni.
Mint minden évben, ebben a tanévben is megszavazta a tantestület azt a 8. osztályos búcsúzó diákot, aki az
iskolában töltött évei alatt tanulmányi munkájával, közösségi munkájával, példamutató magatartásával iskoladíjat
kapjon. A 2012/13. tanév Révfülöpi Általános Iskola Iskoladíját Réti Kincső kapta.
Iván Katalin

Fotó Iskola

Ballagás és tanévzáró 2013. június 16.

Óriásbatikok, illetve a Művészetek Völgye nagyméretű tekercsképeken
A Szín-Vonal Alapfokú Művészeti
Iskola idei első nyári alkotótáborában, a középiskolás korosztályú
művészeti iskolások a Tehetséghidak projekt „Gazdagító programpárok” programján belül, a kisebb
társaik bevonásával négy óriási és
több kisebb batikolt textilképet
készítettek.
A második alkotótáborban a
N e m z e t i Te h e t s é g P r o g r a m
(NTP-AMI) támogatásával egy
óriási tekercskép készült, mely
Kapolcs, Taliándörögd, Vigántpetend, Monostorapáti községek,
azaz a Művészetek Völgye értékeinek bemutatását segíti.

Az intézmény diákjai a projekt megvalósítása során társadalmilag
hasznos és példamutató tevékenységgel kívánták felhívni a figyelmet
a völgy szépségeire, turisztikai és
idegenforgalmi szempontból fontos értékeire, remélve, hogy az így
elkészült a 6 darabból álló közel
20 méter hosszú pannó jövőbeni
turista látványosságként szolgál
majd, és hozzájárul az idegenforgalom növekedéséhez.
A révfülöpi diákok Szabó Zsuzsanna
tanárnő vezetésével Vigántpetendet
mutatták be.
Az alkotó tevékenységet különféle
pihenési lehetőségek, lazító,

kreativitásfejlesztő programok
tarkították. Egész napos kirándulást
tettek a Badacsonyi-tanösvényen,
képzőművészeti kiállítást tekintettek meg az Egry József Emlékmúzeumban, Monostorapátiban
Gyetvai Zsuzsanna emlékkiállítását,
és a Falumúzeumot látogatták meg.
Táncházban, vetélkedőkön vettek
részt.
A nagyméretű körkép és a textilek
a záró rendezvény keretében kerültek bemutatásra, melyen az érdeklődők, szülők, hozzátartozók szép
számmal jelentek meg.
Baranyai Zoltánné
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Szezonzáró programok
Szerencsésen alakult az idei augusztus huszadikai hétvége, négy nap
állt a pihenni, szórakozni vágyók
rendelkezésére. A Halász utcában
16-án utcabálban, 17-én retro discoban, 18-án ismét utcabálban vehettek
részt az érdeklődők. Szombaton
tartotta a Révfülöpi Fürdőegyesület
hagyományos vízi sport napját a
Császtai strandon, ahol úszóversenyeken és vízipóló mérkőzéseken
vehettek részt a jelentkezők. Ezen
a napon nyitotta meg dr. Eisler
János, a Szépművészeti Múzeum
művészettörténésze Eros Gianini
képzőművész emlékkiállítását a
Tóparti Galériában. Az est folyamán
zajlott a Balaton Hangja című tehetségkutató dalverseny döntője, ahol
Kondor Géza polgármester is a zsűri
Boban Markovic Orkestar
tagja volt. 19-én koncertet adott a
Komáromi Egressy Fúvószenekar, műsorukban fúvószenei klasszikusokat
és világsláger feldolgozásokat hallgathatott a közönség.
Az est zárásaként a Starfactory című musicalből hangzottak el részletek
a Galéria előtt felállított színpadon. Augusztus 20-án Szent István
napi ünnepi megemlékezésre került sor a Fülöp-kertben. Este a sportpályán felállított színpadon koncertet adott a Boban Markovic Orkestar.
Augusztus 24-én a Fülöp-kertben koncertezett a Retro Voice
zenekar - melynek tagja Zömbik Iván révfülöpi gitáros -, ízelítőt nyújtva
a '60-as, '70-es, '80-as évek magyar slágereiből.
-szKomáromi Egressy Fúvószenekar

Vízi sport nap a Császtai Strandon

Fotó Zömbik lilla

Kondor Géza a Balaton hangja zsűrijében

Zömbik Iván és a Retro Voice zenekar
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Eros Gianini emlékkiállítása
Fotó Kovács Péter

