
Az ígéret szép szó…

Örömmel számolhatunk be róla, hogy 
ígéretünkhöz híven a következő, sokak 
által régóta vágyott beruházásaink a 
befejezéshez közelegnek, néhány e 
sorok megjelenésekor talán már át-
adásra is kerül.
A Káli úti járda az Iskola utca és a Tán-
csics utca közötti szakasza az utolsó 
simításoknál tart. A további, temetőig 
terjedő szakasz, mely a csapadékvíz 
elvezetési rendszert is magában fog-
lalja, már a tervezési szakasz vége felé 
jár. Remélhetőleg egy év múlva már 
legalább a katolikus templom bejára-
táig elkészül. 
A Császtai strand előtti vasúti gyalogos 
átjárók megszépültek, és egyben aka-
dály mentesítve lettek. Ez különösen 
nagy eredmény, hiszen egy évvel ez-
előtt még az egyik megszüntetése ellen 
küzdöttünk.  

A Császtai strandon elkészült a mozgáskorlátozott vizesblokk, 
mely egyben pelenkázó funkciót is betölt. Ezt a kabint térburko-
lattal összekötöttük a vízparttal, ahol június közepe körül beépí-
tésre kerül a pályázaton nyert mozgáskorlátozott lift. (A Szigeti 
strandon szintén.) A régi, szűk kabinokat háromszorosára nagyob-
bítottuk, berendezésüket komfortosabbá tettük.
A Káli út és a 71.sz. út csomópontjában akadálymentesített gyalo-
gos átjáró épült, mely egy 
esztétikus kis tér kialakítását 
is magában foglalja, virágos 
szigetekkel, növényekkel.
Elkészült, és próba üzem alatt 
van a térfigyelő kamera rend-
szerünk, mely jelentős mér-
tékben növeli Révfülöp köz-
biztonságát. A kamerák éjjel 
is „látnak” és rendszámok, 
arcok felismerését is lehetővé 
teszik, ezzel - természetesen 
nagyon szigorú adatkezelési követelményeknek megfelelve - kön-
nyítik meg a rendőrség munkáját.
Pünkösdre világítani fognak a kandeláberek a Tóparti Galériától 
egészen a Császtai strandig, beleértve a Rózsakertet és a játszó-
teret is. A legkorszerűbb LED-es technológiával készült a rendszer, 
mely nagyon takarékos üzemeltetésű.
Folyik a Milleniumi kilátó idő előtt nagy mértékben tönkrement 
faszerkezetének rekonstrukciója, ez június végére elkészül. 

Fotó  Művelődés

Épül a várva - várt járda a Káli úton

A Káli út és a 71. sz. út átalakuló csomópontja

Megújult, akadálymentesített gyalogos vasúti átjáró



22

XXIV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM  
2014. ÁPRILIS - MÁJUS

Kisebb kaliberű változás, de sokaknak örömet szerez, 
hogy eltűntek a közterületekről a régi típusú beton 
vályúk, és helyettük dekoratív, gyöngykavics borítású 
virágtartókat telepítettünk.
Nem csak építettünk, romboltunk is. Sokéves huza-
vona után ügyvédi közreműködéssel lebontattuk a 
Halász utca szégyenletes épület torzóját a Szigeti 
strand mellett.

Ami még az idén megvalósul:
Az óvoda külső hőszigetelése és festése, 
nyílászáróinak cseréje augusztus hónapban 
következik.

Terveink szerint augusztus 20 után az iskola 
tornaterme kap külső ajtókat, ezzel lehetővé 
téve nagyobb rendezvények megtartását. 
Az építkezés magában foglalja az épület 
külső akadálymentesítését is.

Ősszel a Halász utcai központ térburkolása 
következik, reményeink szerint 3000 m² 
térkővel varázsoljuk reprezentatív térré a 
jelenleg töredezett aszfaltburkolatú zsák-
utcát. A fejlesztés magában foglalja a Rózsa-
kert kavicsos útjainak térkövezését is.

Az ígéret szép szó…
Hát „röviden” egyelőre itt tartunk. 
Ha minden évben ennyi értéket hozzá tudunk tenni 
szeretett településünkhöz, nem kell attól tartanunk, 
hogy várossá minősítésünk után - amit természete-
sen újra kezdeményezünk – ránk is azt mondják 
humoros ellendrukkereink, hogy „ez a falu város.”  
Köszönjük mindenkinek az építkezések során tanú-
sított türelmet, együttműködő segítséget.  

Kondor Géza polgármester

Elkészült a 2014-es nyári szezonra a Révfülöp Kártya.  
A szobakiadók az elmúlt évekhez hasonlóan  ingyen 
elvihetik a Tourinform Irodából az aktivált Kártyákat, 
s az idegenforgalmi adó befizetése ellenében adhat-
ják oda vendégeiknek (18-70 év közötti vendégeknek).
A Révfülöp Kártya használata magyar, német és angol 
nyelven is olvasható a Kártyához tartozó kiadványon, 
valamint honlapunkon is.   
www.revfulop.hu/Turizmus/RévfülöpKártya 

Révfülöpi állandó lakosok részére (lakcímkártyával 
kell igazolni) a strandbelépőket idén is a strandokon 
kell érvényesíttetni, 1 000,-Ft befizetésével.
Ha még nincs „Révfülöpi strandfürdők látogatására 
jogosító I g a z o l v á n y” az Ön birtokában, akkor 
fáradjon el a Tourinform Irodába, hozzon egy igazol-
vány méretű fényképet, lakcímkártyát, s kiállítjuk 
Önnek is az állandó belépőt.

Tourinform hírek

8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8/b.
Tel.: 87/463-194 Tel./Fax: 87/463-092

E-mail: revfulop@tourinform.hu 
www.tourinform.hu , www.revfulop.hu

 

Június 15 – től  augusztus 31-ig 
az Iroda nyitva tartása

Hétfő- péntek:         9.00 - 18.00 óráig
Szombat-vasárnap: 9.00 – 13.00 óráig

Szívesen állunk az Önök rendelkezésére 
egész évben.

Fotó  Művelődés

Lebontásra került a Szigeti strand melletti épület

Strandjaink várják a vendégeket
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Közbiztonsági fórum
2014. május 14-én a Tapolcai Rendőrkapitányság munka-
társai -  Rausz István r. ezredes, kapitányságvezető, 
Pálinkásné Herczeg Henriett r. őrn., őrsparancsnok,
Bódis István r. zls., körzeti megbízott – nyújtottak tájé-
koztatást az érdeklődőknek településünk közbiztonsá-
gának, közrendjének időszerű kérdéseiről a Könyvtárban. 
Mint megtudhattuk, a Rendőrkapitányság és Révfülöp 
Nagyközség Önkormányzata fontos feladatának tekinti 
Révfülöp közbiztonságának szinten tartását és javítását, 
tudva azt, hogy a közterületek, közösségi életterek rendje 
meghatározó jelentőségű az itt élők, itt nyaralók bizton-
ságának és biztonságérzetének szavatolásában. Minde-
nekelőtt az eseményekre történő reagáló képesség 
minőségének és gyorsaságának javítását célozzák meg, 
kulturált szakszerű intézkedések végrehajtásával. Elhang-
zott, hogy a település bűnügyileg - az üdülőhely jellege 
miatt – a közepesen fertőzött települések közé sorolható, 
a jelenlegi helyzetet figyelembe véve azonban a közbiz-
tonság helyzete megfelelőnek mondható. Tényként kell 
kezelni, hogy az elkövetett bűncselekmények száma - akár 
a személy elleni-, közlekedési-, közrend elleni-, vagyon 
elleni bűncselekményeket nézzük - folyamatosan jelentős 
mértékű csökkenést mutat. (2011-ben 72 db történt, míg 
2012-ben 51 db, 2013-ban 20 db.). A KMB csoport tagjai 
igyekeznek minél többször megjelenni a településen, az 
idegenforgalmi szezonban egyéb idevezényelt egységek 
is segítik a munkájukat. Kiemelt figyelmet fordítanak az 
egyedül élő idős személyekre, az Önkormányzat vezeté-
sének kérésére pedig a községben lakó és szórakozó 
fiatalokat is rendszeresen figyelemmel kísérik a szolgá-
latok során, így a jogsértések, illetve azon magatartási 
formák, melyek a lakosság szubjektív biztonságérzetet 
negatívan befolyásolnák, megszűnnek. Rausz István 
kapitányságvezető elmondta, hogy munkatársaival együtt 
– a lehetőségekhez mérten – törekszenek a lakosság 
széleskörű megismerésére, a velük való kapcsolatterem-
tésre, a kommunikáció javítására, valamint a helyi prob-
lémák megismerésére. Bűnmegelőzési tevékenységünket 

próbáljuk újszerű ötletekkel, gondolatokkal még 
színesebbé tenni, szorgalmazzuk az Önkormány-
zat, a lakosság, a Polgárőrség, a lehető legtöbb 
civil szervezet és a média stb. bevonásával a 
bűnmegelőzési munka társadalmasítását – mond-
ta.  Köszönetét fejezte ki a jól működő, munkáját 
felelősséggel végző Polgárőrség újjáalakulása 
miatt, melynek kezdeményezésében nagy szere-
pe volt a helyi lakosságnak, Révfülöp Nagyközség 
Önkormányzatának és Kondor Géza polgármester 
úrnak, aki a Polgárőrség kezdeti szakaszában is 
megadott minden támogatást. Nagyon pozitívan 
értékelte az Önkormányzat által saját forrásból 
történt közterületi térfigyelő kamerarendszer 
kiépítését, mely a közbiztonság megerősítése 
érdekében történt. Véleménye szerint a tele-
pülést átfogó kamerarendszer komoly vissza-
tartó erővel bír a közbiztonság érdekében, segíti 
a jogsértő tevékenységek elkerülését, hiszen - 
indokolt esetben - rögzített adataikhoz akár egy 
év múlva is hozzáférhetnek az arra jogszabályi 
rendelkezések alapján jogosultak. A tájékoztató 
után a fórum résztvevőinek lehetősége nyílt 
akár többeket érintő, akár saját problémák, 
kérdések felvetésére, melyekre a Kapitányság 
munkatársai minden esetben kimerítő választ 
tudtak adni. 
Zárszóként a rendőrség munkatársai felhívták 
a figyelmet elérhetőségeikre.
Segélyhívó: 107, 112
Tapolcai Rendőrkapitányság: 06-87-412-322
Bódis István r. zls, körzeti megbízott: 06-30-630-81-11   

SS édünkédünkésészolgálunkzolgálunk VV

Fotó  Művelődés
A közbiztonsági fórum résztvevői

Bódis István r. zls., körzeti megbízott, 
Pálinkásné Herczeg Henriett r. őrn., őrsparancsnok

P.Zs.
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Balatonboglár Képviselő-testülete 2014. 
április 19-én 11.00 órára közös ünneplés-
re hívta Révfülöp Nagyközség képviselő-
testületét, valamint civil szervezeteinek 
képviselőit a balatonboglári kikötőbe a 
Balaton Csavargőzös Műemlékhajóhoz, 
mely 141 éve, márciusban kezdte meg 
menetrend szerinti járatát Balatonboglár 
és Révfülöp között.  A révfülöpi delegá-
ció a Balaton egyik legnagyobb vitorlás 
hajójának, a Phoenixnek a fedélzetén 
juthatott át a túlsó partra. A Műemlék-
hajónál Kopasz Árpád, a Műemlékhajót 
üzemeltető alapítvány elnöke nyitotta 
meg a rendezvényt. Ezt követően Vadas-
falvi János, Balatonboglár turisztikai 
tanácsnoka, majd Kondor Géza, Révfülöp 
Nagyközség polgármestere, utána pedig 
minden magyar „Parti Testvér” nevében 
Kintzly Péter, a „Parti Testvérek” nem-
zeti kapitánya köszöntötte a megjelen-
teket. 
A balatoni gőzhajózás eszméjét elsőként 
Kossuth Lajos vetette fel 1842-ben:
„Szép ez a Balaton…, mégis az embernek 
szíve fáj, midőn e roppant vízre tekint… 
Húsz mérföldnyi sima út, nagyobb mint 
némely vármegye. S rajta mégis egyetlen 
hajó sem libeg. Volna csak másutt e tó, 
amarra nyugat felé, s virító városok körí-
tenék, s fürge gőzösök ünnepelnék az 
emberész diadalát…” 
         (Kossuth Lajos: Füredi fürdőlevél)

A Balaton Csavargőzös szezonnyitója

A Balaton a tó második gőzhajója, és első csavargőzöse. 1872-ben 
a Zala-Somogyi Gőzhajózási Társulat számára épült. 1873. március 
2-től 1876-ig Révfülöp, Badacsony és Boglár között közlekedett, 
postát is szállított. A gőzgép lapátkerék helyett az akkor legkor-
szerűbb technikának számító egyenes kihajtású hajócsavart 
mozgatta (ezért lett csavargőzös). Az 50 fő befogadására képes 
utasszállítót "Zala-Somogy" néven rögzítették, de a legelső hír-
adásokban is Balaton néven említették. Sok tulajdonosa volt a 
Balatonnak, így többször is átkeresztelték. Alexandra, Mohács 
és Irma után méltatlanul FK-312 lett, ezzel a névvel hajóztak vele 
utoljára. A balatoni évek után átkerült a Dunára, majd ismét 
visszatért a tóra, de már nem állt szolgálatba. A Csavargőzöst 
is utolérte élete során a kényszerű technikai fejlesztés, a gőzgé-
pet dízelmotorra cserélték, majd az is kikerült belőle. Átélt egy 
árverezést, leégett, majd végül újjászületett. 2012-ben Műemlék 
Hajó lett Balatonbogláron, azóta méltó környezetben, felújítva 
ismerteti meg az oda látogatókkal a saját- és a balatoni gőzha-
józás történetét.

Május közepén tették vízre a Baja nevű hadihajót. 
A Magyar Honvédség tűzszerész és hadihajós ezredének 
járőrnaszádja Balatonkenesén állomásozik és a téli hó-
napok kivételével most már a tavon teljesít szolgálatot. 

A hajót a hatvanas években építették, nyolc éve 
pedig teljesen felújították. A naszád vízre téte-
lével a Balatonon is megkezdődik hadihajósok 
és tűzszerészbúvárok kiképzése. A tóra helye-
zésére azért is volt szükség, mert a tűzszerészek 
az elmúlt években több bejelentést is kaptak a 
Balaton környékéről, és az elmúlt időszakban 
robbanószerkezetek is előkerültek a mederből. 
Így a hajó a kiképzési feladatok mellett tűzszeré-
szeti mentesítésben is fog segíteni. Az ide tele-
pített hajó 250 kilogrammos tömegig tud rob-
banótestet kiemelni, körülbelül 60 km/ órás se-
bességet tud elérni és egy tankolással a Balaton 
teljes hosszát oda – vissza meg tudja tenni. 
A honvédség hadihajói eddig csak folyóvízen, a 
Dunán szolgáltak, így ez a szolgálat az eddigiektől 
eltérő kiképzési feladatot jelent a hadihajós, illet-
ve a búvár tűzszerész állomány számára. 

Hadihajó a Balatonon

Fotó  Internet
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A Balaton Csavargőzös Műemlékhajó

A Baja nevű hadihajó a Balatonon

-i-
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A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 25 éves lett. 
Egy negyedszázad elmúlt. Meghívót kaptunk a jubi-
leumi ünnepre. A meghívást elfogadtuk és el is men-
tünk öten a KÉSZ Révfülöpi Csoportja képviseletében 
május 17-én - elnökünk Dr. Németh Csaba jóvoltából 
Gödöllőre -, Rádóczy Kálmánné titkárunkkal, két kül-
dött és jómagam. A gyönyörűen felújított királyi 
kastélyban rendezték az ünnepi ülést. Az éjszakai 
zápor után ragyogó friss reggel volt, bár még néhány-
szor végigszaladt napközben egy-egy zápor, de az 
nem zavarta a 25 esztendő végigtekintését. Hálaadó 
szentmisével kezdtük, amelyben megköszöntük a 
megélt negyed évszázadot. 
A misét Beer Miklós váci megyéspüspök mutatta be, 
s vele együtt szolgált Osztie Zoltán, a KÉSZ elnöke, s 
még néhány pap Kassáról, Délvidékről.

Végigtekintettünk a KÉSZ szervezeti létén a kezde-
tektől máig. Meghallgattuk Jókai Anna írónő lélek-
mozgató előadását a keresztény ember felelőssé-
géről. Megismerkedtünk a Délvidék magyarjainak 
testvérszervezete, a KÉK (Keresztény Értelmiségi 
Kör) munkájával, törekvéseivel, céljaival.  Nagyon 
tanulságos volt a határon átnyúló kézfogás tényéről 
is ismereteket szerezni. Ezután ebéd következett, 
s az étkezést követő szünetben módunk volt elbe-
szélgetni a más városokból, községekből jött küldöt-
tekkel, gondolatokat cserélni, ötleteket kapni a to-
vábbi munkáinkhoz, ténykedésünkhöz. Közel három-
százan voltunk. Délután a vidéki csoportok előadói 
mondták el rövid beszámolóikat, többek között, 
hogyan születtek, s születnek országszerte új cso-
portok, vagy milyen új módozatokat találnak, pró-
bálnak ki a keresztényi élet alapja az evangélium, 
az örömhír megismertetésére (virágvasárnapi villám-
csődület szamárral). 
Több nagyszerű előadást is hallhattunk, csak kettőt 
emelnék ki: Hegedűs Andrást, az esztergomi prímási 
levéltárost, aki Szent Pál szavaival címében „… nincs 
mód nem menni, ahová te (Isten) küldtél”, valamint 
Lukács Katalint, aki „Tanulságtételünk gyümölcse” 
címmel beszélt.
A zárszót a KÉSZ társelnöke, Csorba Gábor mondta. 
Feltöltődve, újult lélekkel, gondolatokkal indultunk 
Csaba doktorral hazafelé. 
Köszönet neki azért, hogy önfeláldozó módon szívén 
viseli a KÉSZ-nek, mint Révfülöp egyik jelentős civil 
szervezetének ügyét!

Kristó Judit
KÉSZ tag

KÉSZ 25

Megrendülve értesültünk halálodról, bár tudtuk, 
hogy a küzdelem, amit már hosszú ideje nap, 
mint nap vívsz, örökké nem folytatható. Nem 
tudjuk, hogy bevégeztél-e mindent, amit elter-
veztél, nem tudjuk, hogy a rendelkezésre álló 
70 év elegendőnek bizonyult-e számodra. 
Generációd tagjaként friss diplomával sokakkal 
együtt érkeztél az akkor dinamikusan épülő 
Zalaegerszegre. Devecseri, majd pápai gyermek 
és diákévek után e várost választottad lakhe-
lyeddé, otthonoddá, majd lettél ismert és elis-
mert polgára, építésze. A mi szakmánkban az 
ember munkásságával sok helyhez kapcsolód-
hat, épületei számos városban megvalósulhatnak, de mindig az otthona lesz az a hely, amelyet szeretve és 
féltékenyen figyel, ahol mindig jelen akar lenni, ahol épületeivel nyomot akar hagyni. 

In Memoriam Pelényi Gyula
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A KÉSZ küldöttség Gödöllőn

Pelényi Gyula Fekete György társaságában
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In Memoriam Pelényi Gyula
Te ilyen sikeres ember voltál büszkén és meggyőződés-
sel vállalva épületeidet, munkásságodat, tudásodat és 
szakmai értékítéletedet. Generációd és saját magad 
munkásságának része a város legdinamikusabban fejlődő 
időszakához, a 70-es, 80-as évek nagy építési korszakához 
kapcsolódik. Számos épület, köztük jó néhány középület 
és közterület tervezése fűződik hozzád. A kor kötöttségei 
ellenére mindig tudtál létrehozni, mely képességednek, 
rendkívüli érzékenységednek volt köszönhető. Ezt az 
érzékenységet megtartva alkottál életed utolsó szaka-
szában is kiteljesítve a részletek finomságát, kialakítva 
letisztult sajátos stílusodat, eszközrendszeredet. Nem 
csak az épületeiddel, hanem érzékeny és egyedi építészeti 
grafikáiddal és felmutattad gondolatod teljességét. 
Közéletiséged fontos momentuma, hogy terveidet, grafi-
kádat kiállítás alá rendezted és bemutattad, hogy a szak-
mai közélet formálásában segíts. Tőled tanulhattuk a 
mérnöki fegyelmet és az alkotó ember felelősségét. 
Annak tudatát, hogy felkészültnek, tájékozottnak kell 
lennünk, és elleshettük mind emellett az alkotás örömét 
és a szabadságát, az érzékenységet. Azt, hogy kudarcok, 
a meg nem valósult álmok ellenére is őrizzük naivitásun-
kat, alkotói odaadásunkat. Azon kollégák közé tartoztál, 
akik nem csak kritikai véleményt, hanem segítő javasla-
tot is tudtak fogalmazni. Tevékenységed a szakma, az építészet és ezzel együtt a város hosszú távú érde-
keit vette figyelembe, nem mérlegeltél aktuális érdekek, kompromisszumok mentén.
Értékítéletedre, gondolataidra a szakma és a mindenkori városvezetés is igényt tartott. Az utóbbi évek 
visszavonultsága ellenére is közéleti személyiség maradtál. Munkásságodat a szakmai „Zala megye építé-
szetéért” díjjal, a közélet pedig Zala megyei Príma Díjjal és Zalaegerszegért Emlékplakettel jutalmazta.
Mesterünktől fájó szívvel, megrendelten búcsúzunk. Nyugodj békében abban a csodálatos temetőben, 
melyet a te gondolatod hozott létre.

Kocsárdi István, Agg Ferenc és a Zala Megyei Építész Kamara Elnöksége

Pelényi Gyula építész segítőm, barátom és tanácsadóm volt Révfülöp építészeti arculatának formálásában, 
településünk rendezésében. Nevéhez fűződnek az Ibolya, a Tóparti Galéria, a Könyvtár, a Honismereti 
Gyűjtemény tervei. Révfülöp nagyközség központjának az arculatterve, épületek építészeti tervei: a Köz-
ségháza, a Fogorvosi rendelő, a Háziorvosi rendelő, a Császtai strand épületegyüttese, a Milleniumi kilátó, 
a Temetőkápolna építészeti kiviteli tervek. Osztom és megerősítem építész kollégáinak a gyászjelentésben 
megfogalmazott véleményét: A kor kötöttségei ellenére Pelényi Gyula mindig tudott újat létrehozni, 
mely képességeinek, rendkívüli érzékenységének volt köszönhető.
Hitem és reményeim szerint Révfülöp polgárai - velem együtt - nagyra értékelik Pelényi Gyula építész 
Révfülöpön végzett termékeny és színvonalas alkotó építészeti munkásságát.
Pelényi Gyula nyugodjál békében.

Dr. Mihovics István Révfülöp nyugalmazott polgármestere

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete által a alkotott rendeletek 
4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelet: Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről 
                          szóló 2/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról
5/2014. (V.8.) önkormányzati rendelet: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról
6/2014. (V.8.) önkormányzati rendelet: A Révfülöp Nagyközség Önkormányzata szervezeti és működési 
                          szabályzatáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelete módosításáról 

2014. április 28-i ülésen 

Az önkormányzati rendeletek a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltségén minden 
érdeklődő számára rendelkezésre állnak és olvashatóak a település honlapján (www.revfulop.hu) is.

Önkormányzati rendelet kihirdetése

Dr. Szabó Tímea  jegyző
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A Pelényi Gyula által tervezett Milleniumi kilátó
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Egyik kiemelkedő ünnepünk a Húsvét, ami a keresztény 
egyházakban Krisztus feltámadásának ünnepe, egyben 
a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is.
Hagyományos Húsvéti játszóházunkba április 19-én invitál-
tuk a családokat. Kicsik és nagyok egyaránt változatos 
tevékenységek közül választhattak a délután folyamán.  
Az ügyes kezű látogatóknak lehetett többek között tojást 
festeni, papír nyuszit és tojástartót készíteni, bárányt 
varrni.  A kreatív foglalkozás során Molnár Lászlóné, 
Molnár Júlia és Tóthné Bőczi Ildikó ötletei alapján és segít-
ségével készültek az alkotások. 
A legkisebbeket mini trambulin, mini csúszda, játszósá-
tor és egyéb játékok várták. 
Peti bohóc minden résztvevő gyermeknek lufiból hajto-
gatott figurát ajándékozott.

Húsvéti játszóház a Tóparti Galériában

Megemlékezés a Magyar Költészet Napja alkalmából     
„Költő vagyok - mit érdekelne engem a költészet maga?” - kezdte 
Ars poetica Német Andornak című versét József Attila, aki nem 
tudhatta, hogy születésének napja egykoron a költészet napjává, 
s egyben a magyar irodalom ünnepévé válik majd, amely jelenleg 
már mintegy fél évszázados hagyományra tekint vissza.
A magyar költészet napját először 1964-ben ünnepelték meg és 
azóta is minden év április 11-én előadások, felolvasások és vers-
mondó versenyek keretében emlékeznek meg országszerte a 
poétikáról, s egyik legnagyobb költőnkről, József Attiláról. 
Nincs jelentős költő, író, akire nem hatott volna alakja, költészete. 
Tény, hogy mint oly sok más zseninek, neki is meg kellett halnia 
ahhoz, hogy az irodalomtörténet és az olvasók megfelelő helyen 
kezeljék költészetét, így lett halálának napja egyben az újjászüle-
tésé, hiszen ettől kezdve vált egyre elismertebb költővé. 

Községi megemlékezésünket április 11-én tartottuk a Könyvtárban, 
ahol szebbnél szebb versek hangzottak el – természetesen nem 
csak József Attilától, hiszen ezen a napon minden költőre emlé-
kezünk - az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjainak, valamint Általános 
Iskolánk tanulóinak előadásában. 

Fotó  Művelődés
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Kisbárány készül Tóthné Bőczi Ildikóval

Molnár Lászlóné és Molnár Júlia segítette az alkotások megszületését A Tóparti Galéria majdnem kicsinek bizonyult… 

Benéné Müller Mária

P.Zs.
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Megemlékezés a Magyar Költészet Napja alkalmából     

A műsorban részt vettek: Benéné Müller Mária, Bódis Lászlóné, Szekeres Béláné, Szijártó Ferencné, 
valamint Boros Szandra, Czakó Luca, Dalmai Kamilla, György Anna Sára, Juhász Judit, Kirnbauer Boglárka, 
Sárvári Nóra, Sebő Eszter és Szabó Friderika. 
Köszönet a közreműködőknek és mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket!

A Magyar Foltvarró Céh 1989-től működik bejegyzett egyesületként, jelenleg 8 régióban 60 csoport tevé-
kenykedik. A céh életének szerves részét képző régiók önálló egységek, évente egy-két alkalommal ren-

Révfülöpi Tűbarátok - Varrjunk a szabadban!

deznek szakmai-baráti összejöveteleket, hogy ta-
pasztalataikat kicseréljék és megmutassák egymás-
nak legújabb alkotásaikat, vagy jótékonysági célra 
varrjanak. A Magyar Foltvarró Céh 2014. június 14-re 
Varrjunk a szabadban országos programot  hirdet, 
melyhez a Révfülöpi Tűbarátok varrókör is csatla-
kozik. 
Ezen a napon (június 14-én, szombaton) a varrókör 
tagjai közös varrásra várnak minden kedves érdek-
lődőt 14.00 órától 18.00 óráig a Tóparti Galéria előtt!

Fotó  Művelődés
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Szabó Friderika Szekeres Béláné Kirnbauer Boglárka

Bódis Lászlóné György Anna Sára Szijártó Ferencné

A „Tűbarátok” heti rendszerességgel tartanak összejövetelt az IKSZT épületében

P.Zs.

-m-
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Anyák napja

Minden évben van egy csodálatos nap, amiről soha-
sem feledkezhetünk meg. Május első vasárnapján 
az édesanyákat ünnepeltük. Ezen a napon soha nem 
lehet szebb feladatunk annál, hogy köszöntsük lélek-
ben és valóságban édesanyánkat, minden édesanyát. 
Édesanyánk határozza meg életünk kezdetét. Tőle 
kapjuk az első szavakat, az első dalokat, meséket, 
illatokat és ízeket. Ő élteti hagyományainkat, nevel 
erkölcsre, szokásokra, szemléletre. Hatalmas fele-
lősség nyugszik a vállán, s gyermekeitől, a világtól 
gyakran mégsem kap kellő tiszteletet. 

A gyermekek és a felnőttek szívében az édesanya 
különleges helyet foglal el.  Ő az, aki számára kortól 
függetlenül mindig mi, a gyermekei vagyunk a leg-
fontosabbak, az, akivel örömünket, bánatunkat 
mindig megoszthatjuk, akiben mindig bízhatunk. 
Ő az, aki minden körülmények között képes össze-
tartani a családot, akinek jelenléte, gondoskodása 
életünk fontos része, aki aggódik miattunk, aki 
szívből örül sikereinknek, és akihez mindig vissza-
térhetünk. Az édesanyák szeretete egy életen át 
végigkísér minden embert. Ez a szeretet az, amely 
nem szab feltételeket, nem követel, nem kételkedik. 
Ez a szeretet az, amely úgy tart meg magának, hogy 
közben el tud engedni. Akár mellettünk van, akár 
távol tőlünk, folyamatos aggódás az élete, minden 
percben félt és óv, dicsér és megszid, ha kell, támogat 
vagy megtilt, de bármit is tesz, szeretetből teszi és 
azért, mert nem akarja, hogy fájdalom, vagy csalódás 
érjen bennünket.
Örkény István írta  az anyai szeretetről: „Szeretetük 
átlát a hegyeken, hétmérföldes csizmával lépked a 
szeretetük, s egy léghajót elkormányoznak a szeretet 
erejével, ha rajta utazik a gyermekük.”
Minden nap hálát kell adnunk az édesanyánkért, 
mert talán a legtöbbet neki köszönhetünk. Az év 
minden napján érezze szeretetünket és azt, hogy 
mennyire fontos nekünk!

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért 
akció ma hazánk legnagyobb önkéntes környezet-
védelmi mozgalma, idén  negyedik alkalommal szer-
vezte meg a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízá-
sából az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 
Nonprofit Kft. (OHÜ Nonprofit Kft.). 
A szemétgyűjtési akció keretében szerte az ország-
ban „tavaszi nagytakarítottak” a TeSzedd! önkéntesei. 
Azért kerül megszervezésre ez a mozgalom minden 
évben, hogy közösen megtisztításra kerüljön szűkebb-
tágabb környezetünk, hogy minél több ember kife-
jezésre is juttassa a benne rejlő igényt a tisztaságra 
és felhagyjon a szemeteléssel. 

TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért

Magyarország legnagyobb önkéntes megmozdulásán 
május 9-11. között – az utolsó napot kivéve kellemes 
időjárási körülmények között – az elmúlt évek legtöbb 
önkéntese vett részt. A több mint 1800 helyszínen 
becslések szerint 180-200 ezer ember szedhetett 
szemetet. 

Kitett magért az ország, mintegy másfél milliárd forint 
értékű munkát végeztek el az akció résztvevői három 
nap alatt. Az OHÜ ügyvezetője, Vámosi Oszkár szerint 
a TeSzedd! alapvetően nem verseny, nem egymást 
kell túlszárnyalni az összegyűjtött szemétmennyiség 
vonatkozásában, hanem azért kell a lehető legtöbbet 
megtenni, hogy minél többen gondolkodjanak kör-
nyezettudatosan. 

Révfülöpön a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igaz-
gatóság a Révfülöpi Önkormányzattal és a Gázló 
Környezet – és Természetvédő Egyesülettel együtt-
működve várt mindenkit az akcióra 2014.05.11-én a 
parti területeknek, a nádas széleknek, a közutak 
árkainak és az erdőszéleknek a tisztábbá tételére. 
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Úszásoktatás
Gyermekeink 10 alkalommal vettek részt Ajkán úszásoktatáson. Az utolsó bemutató órán a szülők is meg-
tekinthették, hogy gyermekük mennyit fejlődött. A vidám hangulatban telt foglalkozások alatt - sok egyéb 
mellett -  a siklást, delfinugrást, sőt még a mell és hátúszás alapjait is elsajátították.

Eseménydús tavasz az óvodában

A víz világnapján a parton megfigyeltük a vízi világot, 
megbeszéltük, hogyan óvjuk vizeink tisztaságát. 
Az óvodában elkészítettük a Balaton kicsinyített 
mását, ahol a gyerekek horgászhattak, majd közösen 
egy játék akváriumot készítettünk. Az egész hét a 
környezetvédelem és a víz kapcsolatának témakö-
rében telt el.

A víz világnapja

Várjuk a sulit
Április elején az iskolai nyílt napon a gyerekek meg-
nézhették a hüllő- és ásványkiállítást, majd a bátrab-
bak kezükbe is foghattak egy érdekes kígyót.

Olvasgattunk
A költészet napján elvittük a gyerekeket a helyi 
könyvtárba, ahol megismerkedhettek a könyvköl-
csönzés szabályaival, majd ők is választhattak a szép 
színes mesekönyvek közül. Reméljük ezzel  hozzá-
járultunk gyermekeink későbbi olvasóvá válásához.

Anyu, Apu az oviban
Április közepén a szülőket egy nyílt napra invitáltuk, 
ahol betekintést nyerhettek az óvodai élet minden-
napjaiba, tevékenységeibe. Megnézhették a minden-
napos testnevelést, mesedramatizálást és egy ma-
tematika foglalkozást. A játékidőben a húsvéti téma-
kör jegyében gyönyörű, színes gipsz tojásokat fes-
tettek gyermekeink..

Kertészkedtünk
A „Föld napja” alkalmából az idén is, a már kialakított 
kiskertünkbe zöldségeket ültettünk (sárgarépát, 
hagymát, csemege kukoricát, paradicsomot). 
Ezeket a finomságokat az egészséges életmód je-
gyében majd nyáron el is fogyasztják a gyerekek.

A „Madarak és fák” napját a nagyok a Fülöp-hegyi 
kilátóban, a kisebbek a Császtai strandon tartották. 
Ezzel a kirándulással zártuk az egész hetet végig-
kísérő témakört.

Madarak és fák napja

Úszásoktatás Ajkán

Könyvtárlátogatáson az ovisok

Szorgos kertészek az óvodában
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Nyuszi ül a fűben
A tavaszi szünet után a gyerekek nagy örömére az 
óvodába is megérkezett a nyuszi, aki sok finomságot 
hozott a gyerekeknek. A Süni csoport meglepetés-
ként Zelk Zoltán: A három nyúl című meséjét adta 
elő a  kisebbeknek, a Katica csoportnak

Bábszínház
Az idei utolsó bábszínházi előadáson az Óz a nagy 
varázsló című mesét nézhettük meg a gyerekekkel, 
melyet az előzőekhez hasonlóan nagyon élveztek.

Anyukák és nagymamák megha-
tottan, könnyeiket törölgetve 
nézték gyermekeiket, unokáikat 
az óvodai anyák napi ünnepélyen, 
ahol szép versekkel, énekekkel és 
kis kezükkel készített ajándékokkal 
köszöntötték őket. 
A műsor végén saját készítésű 
süteménnyel is megkínálták a 
meglepett  szülőket.

Anyák napja

Gyermeknap az oviban

Vidám programok voltak az oviban a gyermeknapon is, köszönjük a szülők segítségét. Köszönjük minden 
óvoda támogatónak a segítséget, Erzsi néninek a vetítővásznat, Éva néninek a ruhákat, a Tom Market üz-
letnek az ajándékokat.

Fotó  Óvoda

Óvó nénik

Húsvéti ajándékkeresés a kertben

Az Anyák napi ünnepségen sok anyuka, nagymama vett részt 
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Társadalmi munkát szervezett a szülői munkaközösség márciusban, hogy szépítsük iskolánk környékét és 
újabb játékokkal biztosítsuk gyermekeink szabadidős tevékenységének hasznos és vidám eltöltését. 
Két lengőteke, egy óriás malomjáték és egy óriás sakktábla gazdagította a játékparkot az iskolaudvaron. 
A kerti padok, asztalok, hinta és mászóka is új színt kaptak és a virágoskertek is megszépültek. A gyerekek 
örömmel és élvezettel használják az új játékokat. 
Nagyon köszönjük azoknak a kedves szülőknek és gyerekeknek a munkáját, akik részt vettek ebben a 
közösségi munkában!

Tavaszi versenyek, sikerek és programok iskolánkban

Karaoké versenyt szervezett a diákönkormányzat április 15-én, mely, mint a „helyi X-Faktor”, óriási sikert 
aratott. Napokon át lelkesen készültek és próbáltak a gyerekek, alaposan ügyelve arra, hogy a közönség 
majd jól érezze magát. Nem is hiányzott a jókedv s a nevetés, és reméljük kedvet kaptak most azok a gye-
rekek is hozzá, akik az idén még csak a nézők soraiban ültek. 

Csapatban I. helyezést ért el: Juhász 
Judit, Molnár Dóra, Muzsi Ferenc, 
Csombó Raul, Kovács Balázs és Smid-
hoffer Adrienn 3. osztályosok csapata. 
II. helyezést értek el: Czakó Luca, Né-
meth Dalma, Dalmai Kamilla és Pálffy 
Bianka 4. osztályos tanulók.
A III. helyezett Raduly Bálint és Sifter 
Botond páros lett.
Egyéniben: I. Balog Gergő (4.o.)
                      II. Török Annamária (2.o.)
                      III. Török Teodóra (5.o.)
Köszönjük a szereplést, a rááldozott 
munkát és a szórakoztatást!

Művészeti sikerek
A IV. Országos Makett-, Papírtárgykészítő és Fém-
műves Versenyen Sárvári Nóra (5.o.) II. helyezést 
ért el, Piros Laura, Sebő Eszter (5.o.) és Veress Luca 
(8.o.) különdíjban részesültek.

A Város és Faluvédők Szövetsége által meghirdetett 

„Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért” 
országos versenyen iskolánkból: György Anna (5.o.) 
és Pálffy Anna (1.o.) II., Török Teodóra (5.o.) 
III. helyezést értek el vegyes technikával, Viszt Vivien 
(8.o.) pedig különdíjban részesült. 

Gratulálunk lányok!
Felkészítő tanárok: Szabó Zsuzsanna és Baranyai Tímea

Zene
A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola által Tapolcán megrendezett Mária-napok dalver-
senyen az alsósok közül Juhász Judit (3.o.) II., a felsősök közül Török Teodóra (5.o.) szintén II. helyezést 
szerzett.
Felkészítő tanár: Kálmán Katalin

A Balatonparti Iskolák Kamarafesztiválján Török Teodóra (5.o.) és Tompos András (6.o.) zongorajátékukkal 
ezüst minősítésben részesültek.
Felkészítő tanár: Óriás Imréné 
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Angol nyelv
Epres Tamás (6.o.) a Székesfehérváron megrende-
zett Mozaik  Angol Versenyen elért eredményével 
bejutott az országos döntőbe! 

Tompos András a London Bridge Angol Nyelvi 
Verseny országos döntőjén 7. helyezést ért el, na-
gyon gratulálunk a szép teljesítményhez!
Felkészítő tanár: Pető Mária

Német nyelv
A TITOK német nyelvi országos versenyen Réti 
Boldizsár és Muzsi Márton 5. osztályos tanulók 
nyelvtani és különböző fejtörő feladatok megol-
dásával csapatban I. helyezést értek el.

A „Spiel und Gewinn” német nyelvi és országis-
mereti országos versenyen György Anna Sára, 
Sebő Eszter és Török Teodóra 5.osztályos tanulók 
szintén csapatban indulva a 60 csapatból I. helyen 
végeztek. Ez a verseny minden évben nemcsak a 
gyerekek nyelvi tudására alapoz, hanem széles 
látókört igényel a biológia, földrajz, sport, ország-
ismeret és zene területén is. Sokat kellett fürkész-
niük a lányoknak az interneten, de bújták a köny-
veket is, hogy a helyes válaszra bukkanjanak. 
Ezzel az eredménnyel bejutottak a szóbeli döntőre, 
mely június 12-én Gödöllőn kerül megrendezésre. 
Felkészítő tanár: Török Péterné

Sport
A Szombathelyen megrendezett 
X. Dési Grand Prix Sakkversenyen 
Réti Boldizsár (5.o.) III. , Janzsó 
Patrik (7.o.) a legjobb 14 év alatti 
versenyző különdíjasa lett.
Felkészítő: Paréj József

Kézilabda 
A Kisiskolák Bajnokságán Sárvári Nóra, Sebő Eszter ( 5.o.), Kovács 
Cintia, Filep Kata (6.o.), Bódis Barbara(7.o), Horváth Fanni, Kirnbauer 
Fanni, Szabó Friderika, Veress Luca és Viszt Vivien (8.o.) II. helyezést 
értek el.    Felkészítő tanár: Molnár Lajos

Matematika tantárgyból Muzsi Balázs Ferenc ( 3.o.) 
Tapolcán a Kazinczy napok keretében megrendezett 
tantárgyi versenyen 3. helyezést ért el, és a Kenguru 
matematika versenyen megyei VII. helyezésével 
iskolánk legjobbjaként végzett.
Felkészítő tanár: Kissné Hajdu Gabriella

A Balatonfüreden megrendezett Alapműveleti 
Matematika Versenyen az 5. osztályból Sebő Eszter III., 
Török Teodóra VI., a 6. osztályból Tompos András II., 
Veress Noé IV., a 7. osztályból Janzsó Patrik IV., 
Kovács Rebeka V., a 8. osztályosok közül pedig 
Horváth Fanni IV. és Benkő Alexandra VI. helyezést 
értek el. Nagyon gratulálunk az észforgató mun-
kához!  Felkészítő tanár: Székelyné Burgyán Rita 
és Németh László

A 3. és 4. osztályosok a Tapolcán megrendezett Batsányi Kupán 
I. helyezést értek el, melynek ügyes résztvevői: Juhász Judit, Molnár 
Dóra, Smidhoffer Adrienn, Dalmai Kamilla, Németh Dalma és Czakó 
Luca voltak. Tapolca két csapatát és Badacsonytomajt is legyőzve 
gyönyörű kupával tértek haza.    Felkészítő tanár: Eitner József
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XXIV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM  
2014. ÁPRILIS - MÁJUS

Matematika tantárgyból is szép eredményeket értek el tanulóink

Janzsó Patrik és Réti Boldizsár

A 3. és 4. osztályosok I. helyezett csapata



1414

Kosárlabda 
A Városi-Körzeti Bajnokságon az alsó tagozatosok 
remek csapata aranyérmet hozott haza, melynek 
tagjai: Horváth Bence, Szabó Levente, Tátrai Levente 
és Török Annamária a 2. osztályból, Csombó Raul, 
Pászti-Nagy Richárd, Sárvári Márk és Sirsom Olivér 
a 3. osztályból, Bakos Balázs, Dalmai Kamilla, Németh 
Dalma és Pálffy Bianka a 4. osztályból. 
Felkészítő tanár: Molnár Lajos

Atlétikában is remek teljesítményt nyújtottak tanu-
lóink! 
A II. korcsoportban a fiúk és lányok csapata  egyaránt 
III. helyen végzett, mint ahogy Dalmai Kamilla is 
egyéni összetettben.

A III. korcsoportban 60 m-en Janzsó Patrik (7.o.) II., 
Veress Noé (6.o.) III., távolugrásban Veress Noé I., 

Janzsó Patrik III., kislabda hajításban Epres Tamás 
(6.o.) III., 600 m-en és egyéni összetettben  Veress 
Noé I. helyezést ért el. Révfülöp csapata ezzel a II. 
helyen végzett.

A IV. korcsoportban 100 m-en Veress Luca (8.o.) I., 
távolugrásban II., Horváth Fanni (8.o.) távolugrásban 
III., kislabda hajításban I., súlylökésben és egyéni 
összetettben III., Bódis Barbara (7.o.) súlylökésben II. 
és Kirnbauer Tamás (8.o.) kislabda hajításban II. he-
lyezést ért el. Nagyszerű sportteljesítmények szület-
tek, gratulálunk!
Felkészítő tanár: Molnár Lajos

Magasugrásban kiemelkedő teljesítményt nyújtott 
Veress Noé (6.o.), aki megyei I. helyezésével bejutott 
az országos döntőbe!

A Kisiskolák Sportversenyén fiú svédváltóban II. he-
lyen végzett Muzsi Márton, Janzsó Patrik, Veress 
Noé és Kiss Richárd csapata. A lány svédváltóban 
III. hely született Dalmai Kamilla, Sárvári Nóra, 
Sebő Eszter és Veress Luca részvételével. 600 m-en 
Veress Noé II., Kirnbauer Tamás szintén II. , és a 
800 m-es futásban Horváth Fanni III. helyen végeztek.
A fiú csapatverseny eredménye: I. hely. Csapattagok. 
Bakos Balázs, Muzsi Márton, Janzsó Patrik, Veress 
Noé, Barabás Levente és Kirnbauer Tamás.
A lányok csapatversenyben III. helyen végeztek. 
Csapattagok: Juhász Judit, Dalmai Kamilla, Sárvári 
Nóra, Sebő Eszter, Veress Luca és Horváth Fanni.

A Kisiskolák Diákolimpiáján Veress Noé 600 m-en I. 
helyezést ért el a megyében, s ezzel az eredménnyel 
részt vehet a június 19. és 22-e között Gyulán meg-
rendezésre kerülő országos döntőn.

Játékos vetélkedőt tartottunk május 10-én Eitner Ági néni vezetésével a madarak és fák napján. A Balaton 
parton 10 csapatnak 10 állomáson kellett tudását megmérettetnie. Állatokkal  kapcsolatos közmondásokat 
kellett kitalálni, szabadban hallható hangokat felismerni és hozzá kitalált történetet kapcsolni, de volt 
logikai fejtörő, lábszámtan, akadálypálya és kérdőív is az irodalom és  természet kapcsolatáról. A gyerekek 
élvezettel töltötték ezt a játékos, de mégis tanulságos és egyben szórakoztató időtartamot a szabadban.

Természetismeret
A Kisfürkészek csapatai is sikert arattak országos versenyen. A Menő Manók csapata: Bódis Attila, Raduly 
Bálint, Sifter Botond és Balog Gergő II. helyezettek, a Vadmacskák csapata Pálffy Bianka, Czakó Luca, 
Dalmai Kamilla, Németh Dalma és Boross Szandra részvételével  III. helyezettek lettek. A legjobban teljesített 
Menő Manók május 24-én Somoskőújfalun újabb országos versenyen vettek részt.
Felkészítő tanár: Eitnerné Rózsa Ágnes

Azt hiszem, mondhatjuk, hogy ebben a tanévben kiváló eredményeket értek el tanulóink és igazi „ Aranyeső” 
hullott a Révfülöpi Általános Iskolára!

Török Péterné

Fotó  Iskola
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A Wass Albert Könyvtár és Múzeum által
a „Természetről, madarakról” címmel meghirdetett 
olvasópályázat 2. osztályosoknak rendezett vetél-
kedőjén, 2014. március 17-én a „Jómadarak” csapat 
tagjai, Somogyi Mátyás és Szabó Levente III. helye-
zést értek el.

A 3. osztályosoknak megrendezett vetélkedőn, 
2014. március 19-én a „Jégmadár fiókák” csapat tagjai,
Molnár Dóra és Simon Rebeka III. helyezést értek el.

Az 5. osztályosoknak rendezett vetélkedőn, 2014. 
március 21-én a „Tesók” csapat tagjai, Galler Boglárka 
és Galler Marcell XI. helyezést értek el.

A csapatok tagjai az ábrahámhegyi Községi Könyv-
tárban készültek fel a vetélkedőre, Szabóné Berki 
Szilvia könyvtáros segítségével.

A vesenyzőknek ezúton is gratulálunk!

Iskolánkat Ajkán, a március 22-én megrendezett 
(nem igazolt) versenyzők részére kiírt megyei diák-
olimpiai döntőn 5 fő képviselte.
Juhász Gábor (1.o.), Szabó Levente (2.o.), Réti Bol-
dizsár (5.o.), Csík Hunor (2.o.) és Scheller Kornél (1.o.) 
5 fordulós versenyen mérték össze tudásukat a 
megye más iskoláinak sakkozóival. Az 1., és 2. osztá-
lyos tanítványaink közül Kornél, Gábor és Levente 
szép győzelmeket aratva, a felkészítő tanár Paréj 
József sakkoktató megelégedésére zárták a versenyt.
Csík Hunor, aki a verseny hetében „igazolt át” a mi iskolánkba Badacsonytomajról, II. helyezettként ve-
hette át az ezüstérmet. Réti Boldizsár 5. osztályos tanulónk a III. korcsoportban 5-ből 5 győzelemmel uta-
sította maga mögé ellenfeleit, így hibátlanul nyerte meg a megyei döntőt, és vehette át az I. helyezettnek 
járó jutalmakat. Boldizsár ezzel a győzelmével képviseli iskolánkat a késő tavasszal Budapesten megren-
dezésre kerülő Országos Sakk Egyéni Diákolimpiai Döntőn.
Gratulálunk a diákoknak, ill. felkészítőjüknek, sok sikert kívánva a további versenyekhez.

Németh László

Sakk megyei egyéni diákolimpiai döntő

A tavaszi megyei diákolimpia második helyezésével 

a Révfülöpi Általános Iskola csapata bejutott az or-

szágos döntőbe, amit május 17-18-án rendeztek 

Szombathelyen a Haladás VSE sportcsarnokában. 

Iskolánkat az 1. táblán Janzsó Patrik (7.o.), 2. táblán 

Bakos Balázs (4.o.), a 3. táblán Juhász Judit (3.o.) 

és a 4.táblán Réti Boldizsár (5.o.) képviselte a felsős 

fiúk kategóriájában. Itt kell megjegyeznem, hogy 

a felsős fiúk korosztályában két alsó tagozatossal 

indultunk, ami elsőre talán  túlzott bátorságnak 

tűnik, de a végeredmény azt  igazolta, hogy helye 

van csapatunknak ebben a korcsoportban. A nyolc-

fordulós versenyben csak a későbbi győztes szegedi 

iskolától, illetve egy budapesti iskolától szenvedtünk 

vereséget. Nagy küzdelemben diákjaink 18,5 pontot 

szereztek, amivel a holtversenyes 3- 4. helyen végeztek a 28 csapatból álló mezőnyben. Bízom benne, hogy 

ez az eredmény még további sikereket jelenthet a további diákolimpiákra nézve, hiszen ezek a gyerekek 

még évekig játszhatnak ebben a korosztályban. Gratulálunk!

Csapatsiker az országos sakk diákolimpián!

-bv-

Lapzárta: 2014. június 30.
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A 2013/2014-es tanév katasztrófavédelmi ifjúsági 
versenyének első, internetes fordulója március 27-én 
lezárult. Az elért eredmények alapján a Révfülöpi Ált. 
Iskola fiú csapata részt vehet a kirendeltségi, gya-
korlati versenyen. 
Iskolánk 2 négyfős csapattal nevezett a versenyre. 
51 csapat vetélkedett az internetes fordulón, ahol 
az elméleti tudásukról adtak tanúbizonyságot a 
diákok. 
A lányok  ”Tigrisszem” csapata  (Filep Kata, Kovács 
Rebeka, Pálfalvi Nikolett, Halász Evelin, póttag Nagy 
Barbara) a középmezőnyben végzett.
A fiúk „Lánglovagok” csapata (Hajba Roland, Janzsó 
Patrik, Németh Bence, Smidhoffer Martin) 8.- ként 
bejutott a területi versenyre, aminek mindannyian 
nagyon örülünk.

Pálné Rácz Rita

Katasztrófavédelmi verseny

A sok kulturális és sportrendezvény közt idén sikerült április 11-én, József Attila születésnapján megtartani 
iskolánkban a hagyományos versmondó versenyt. 19 alsós és 15 felsős diák jutott át az első szűrőn, ők álltak 
ki péntek délután a széles nagyközönség elé. Az előző években zsűri „ítélkezett” a produkciók fölött, most 
rendhagyó módon maguk az iskolás tanulók és tanáraik szavazhattak az általuk legszebbnek, leghatáso-
sabbnak tartott versre és előadójára. Meglepően szoros eredmény született mindkét korcsoportban:

Révfülöp, 2014. 04. 11. Költészet napja az iskolában

Alsós helyezettek:
1. Török Annamária 2.o.
2. Balog Szonja 1.o.
3. Balog Gergő 4.o.
4. Juhász Judit 3.o.
5. Sárkány Násfa 2.o.

Felsős helyezettek:
1. Sárvári Nóra 5.o.
    Veress Noé 6.o.
2. Török Teodóra 5.o.
3. Szabó Friderika 8.o.
4. Benkő Alexandra 8.o.
5. Németh András 8.o.

A versmondók oklevelet és csokit, a helyezettek jutalomkönyvet 
is kaptak.

Gratulálunk a résztvevőknek, és köszönjük a szép délutánt.

Miklósné Szabó Erzsébet

Az idei tanévben harmadik alkalommal vettünk részt az Angol - Német Megyei Mesevetélkedőn Veszprém-
ben a Kossuth Lajos Általános Iskolában. Az iskolát már jól ismerjük. Mindig ugyanaz a terem van kijelölve 
számunkra, az ajtón nagy betűkkel: RÉVFÜLÖP. Nagyon jó érzés, hogy itt már várnak bennünket. Az izgalom 
a és lelkesedés most talán még nagyobb volt, mint eddig, hiszen a címvédés titkon mindig ott rejlik az ember 
szívében. 

Német nyelv – megyei és országos első helyezés

Fotó  Iskola

A verseny résztvevői a badacsonytomaji tűzoltóságnál

Török Annamária

Bíbor Hanna
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Német nyelv – megyei és országos első helyezés

Eddig csak első helyezést értünk el ezen a versenyen. 
A kérdés talán mindenkiben felvetődött, de kimondani 
senki sem merte: Vajon sikerül az idén is?

A színdarabra való sikeres felkészülés sok munkát 
rejt maga mögött. Úgy alakítottuk a mesét, hogy a 
darab jól előadhatóvá váljék. Kellő figyelmet fordí-
tottunk a díszletekre, kellékekre, a megfelelő szerep-
osztásra, a ruházatra és a színpadi elrendezésre. 

Nagyon sokat próbáltunk, melyek legtöbbször neve-
tésbe torkolltak. A jó hangulat is fontos, mert így 
magunkénak érezzük a közös feladatot, s élvezet 
nélkül nincs is igazi siker.  A jókedv mellé azonban 
ügyesen beférkőzött a megfelelő szigor is, hogy a 
munkánknak értelme legyen. Helyes legyen a kiejtés, 
a hangsúly, a mozgás, a hangerő, a beleélés, a cselek-
vés és a beszéd összhangban legyen, és belefűztünk 
egy kis humort is, hogy az előadás a nézők számára 
igazán élvezetessé váljon. Az idén az 5. osztályos né-
metesek a Jancsi és Juliska című klasszikus Grimm 
mesével arattak sikert. A mesélők  György Anna Sára 
és Pálfalvi Klaudia voltak, a mostohaanyát  Sebő Eszter, 
az apát  Réti Boldizsár, Jancsit Muzsi Márton, Juliskát 
Török Teodóra és a nagyszerű boszit pedig Sárvári 
Nóra alakította. Végül a lelkes szereplők az idén is ki-
vívták maguknak az első helyezést. Most először kü-
löndíj is kiosztásra került, melyet Török Teodóra 
érdemelt ki a sok versenyző közül. Esetében a zsűri a 
jó kiejtést és az elragadó színpadi szereplést értékelte. 
Az öröm fagyizással folytatódott Veszprémben, majd 
megérkezéskor egy közös eperpartival zártuk az 
ünneplést. Ugyanezzel a mesével egy Országos Idegen 
nyelvű Színjátszó és Prózamondó versenyen is részt 
vettünk Budapesten az Amerikai Alapítványi Iskolában, 
ahol nemzetiségi iskolát is megelőzve, szintén elsők 
lettünk. A gyerekek ujjongtak és tomboltak hazafelé, 
hiszen az öröm szinte felhőtlen volt. A Révfülöpi 
Általános Iskola, egy Balaton parti kis településről  
megérkezik a fővárosba, és nagy hírű városi iskolákat is 
legyőzve, első helyen végez. 

Felkészítő tanár: Török Péterné

Vesd bele magad!
A Vesd bele magad program az Agrya Fiatal Gazdák Magyarországi 
Szövetségének kezdeményezése. A program során több mint 20.000 
ezer általános iskolás és óvódás gyerek magányszemélyek adománya-
iból összeállított vetőmagcsomagot kapott azért, hogy a gyerekek 
minél előbb megismerkedhessenek a kerti veteményesekkel, a háztáji 
mezőgazdasággal. A gyerekek faladata nemcsak az, hogy elültessék a 
magokat, és gondozzák őket, hanem a növények fejlődéséről rajzol-
janak, fotózzanak, naplót vezessenek.

Fotó  Iskola

Ennek Laci bácsi is nagyon örült és az egész csapatot 
meghívta fagyizni. Az idei évben hátra van még néhány 
idegen nyelvű verseny eredményének kihirdetése, 
aztán jöhet a megérdemelt szünet. 

A gyerekek szorgalma és szép teljesítménye megnyug-
tatóan zárja majd a tanévet. A jó hírek végén nem 
utolsó sorban köszönjük Biczók József és Réti apuka 
segítségét is az igényes díszletek elkészítésében, 
Török Péternek a szállítást, a kollégáknak és gyerekek-
nek pedig a sok kedves szurkolást és az örömteli fo-
gadtatást, mely nélkül nem is lenne kerek a mesénk!
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Vesd bele magad! A Révfülöpi Ált. Iskola már a 2012/13-as tanévben is 
részt vett a „Vesd bele magad” programban, ennek 
köszönhetően abban a szerencsében részesült, hogy 
az idén a 2013/14-es tanévben is jelentkezhetett, mivel 
új tagot már nem fogadtak a szervezők.
61 db vesd bele csomagot kapott iskolánk. A csoma-
gok egy részét a felső tagozatos diákok az iskola-
kertben veteményeztek el. A többi csomagot az 
alsósok vihették haza a kitöltött átvételi papír elle-
nében. Ez a program az elmúlt évhez hasonlóan az 
idén is nagyon népszerű iskolánkban. Alig várták a 
tanulók, hogy megkapják a magokat. Boldogan bon-
togatták a csomagokat, és bizony rácsodálkoztak 
az apró magokra. A kis kertészek alig várták, hogy 
a retek, és a cukorborsó kidugja fejét a földből. 
A diákok gondosan locsolják az iskolában az ágyá-
sukat, remélve, hogy az ő veteményük szebb lesz, 
mint a másik osztályé.

Pálné Rácz Rita

Révfülöp Nagyközség Képviselő – testülete tisztelettel meghívja Önt, családját 
és barátait az Aranyhíd Találkozóra. 

10.55  Menetrend szerinti hajó indulása Balatonboglárról
11.20  Balatonboglári vendégek fogadása a révfülöpi kikötőben
11.30  Ünnepi köszöntők, üdvözlések
               Kondor Géza, Révfülöp polgármestere
               Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere
            A tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola tanárainak műsora 
            Fekete István: Nádas – Sárvári Nóra szavalata
            Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub dalcsokra
12.15   Az Emlékrelief megkoszorúzása
15.00  Csengei Ágota Fényeim című fotókiállításának megnyitója a Tóparti Galériában
            A kiállítást megnyitja Vértes Erzsébet, közreműködik a Balaton Kamarakórus 
16.00  Menetrend szerinti hajó indulása Balatonboglárra
19.00  Zenés – táncos nyár - esti party a Retro Voice Zenekarral           

Az idei évben Révfülöp lesz a házi-
gazdája az Aranyhíd Barátság talál-
kozónak, mely 1997. június 7-én 
került először megrendezésre a 
balatonboglári nyugdíjas klub ak-
kori vezetőjének kezdeményezé-
sére. A kezdeményezést az Önkor-
mányzatunk és az akkori szociális 
szolgálatunk is támogatta, többek 
között ennek köszönhetően ala-
kult meg a révfülöpi Őszirózsa 
Nyugdíjas Klub. A rendezvény 
elnevezése utal az északi és a déli 
partot összekötő természeti jelen-
ségre az „aranyhídra”, ugyanakkor arra a baráti kötődésre is, mely a települések lakosságát, civil szerve-
zeteit összeköti.

Aranyhíd Barátság Találkozó 2014. június 15. vasárnap

Meghívó

Fotó  Művelődés
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Gondos kiskertészek iskolánkban
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Zenés – táncos nyár - esti party a Retro Voice Zenekarral 
június 15-én, vasárnap 19.00 órától a Fülöp-kertben!

A 2013-as év elején alakult jelenlegi felállásával a Retro Voice zenekar. 
A zenekar, ahogyan a neve is utal 
rá, a régebbi stílusú, de ma is nép-
szerű dalokból állítja össze reper-
toárját. 
A hetvenes, nyolcvanas évek nagy 
slágereit játsszák, de műsorukban 
elhangzanak slágerek a kilencvenes 
évekből is. A közönség többek kö-
zött LGT, Illés, Beatrice, Első emelet 
számokat, Koncz Zsuzsa szerze-
ményeket  hallhat. A zenekarnak 
öt tagja van: Gimesi Tamás basszus-
gitár, Gyurácz Zsolt billentyű, Korc 
Péter dob, vokál ( zenekarvezető), 
Szabó Krisztián ének és a  révfülöpi 
Zömbik Iván gitár, vokál. 

Csengei Ágota fotókiállítása a Tóparti Galériában

Csengei Ágota
„A természet iránti rajongásom kialakulásában része volt nagya-
pámnak, aki sokat mesélt az erdőről - mezőről, manókról, állatok-
ról. Gyermekkorom évei ezen emlékekkel együtt Balatonlelléhez 
kötődnek. Az időt legszívesebben mindig a Balatonban és a berek-
ben töltöttem. Madarakat lestem, növényeket gyűjtöttem. Az első 
fény-gépemet, a Smenát 14 évesen kaptam. A fotózás, mint szere-
lem akkor kezdődött, és tart azóta.” 

„Napot, ki égbe emel, sohasem tikkadhat el.
Hajszolja, űzi fényteli álma, mátkája
a tavasz, a kikelet, s a világ a virága.”

Mészáros Ferenc

Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2014. június 15-én (vasárnap) 
15.00 órára a révfülöpi Tóparti Galériába Csengei Ágota Fényeim 
című fotókiállításának megnyitójára. A kiállítást megnyitja Vértes 
Erzsébet, közreműködik a Balaton Kamarakórus. 

A kiállítás megtekinthető 

2014. július 6-ig, 
hétfő kivételével 
naponta 
16.00 – 22.00 óráig.  

Fotó  Csengei Ágota
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Főzőverseny Révfülöpön A megmérettetés során baráti társaságok és civil 
szervezetek mérték össze gasztronómiai tudásukat. 
A különféle alapanyagokból készült pörköltek, pör-
költkülönlegességek (kakas, marha, dámvad) mellett 
készültek káposztás egytálételek, halászlé és egyéb 
ínyencségek.
A zsűrinek felszolgált 
kóstoló után hamaro-
san kiürültek a bográ-
csok, ami a legjobb 
bizonyítéka volt annak,
hogy minden étel na-
gyon ízletesre sikerült. 
Éppen ezért – mint 
minden hasonló alka-
lommal –, nagyon ne-
héz feladat volt dön-
tést hozni a zsűrinek, 
melynek elnöke Vadászi 
Lajos, tagjai pedig 
Eitner József és Simon 
László voltak.

A gyermekek szórakoztatásáról Peti bohóc gondos-
kodott műsorával, valamint különféle szabadtéri 
játékok telepítésével. A gyerekek körében különösen 
népszerűek voltak az általa hajtogatott lufifigurák, 
melyet mindenkinek saját kérése alapján készített el. 
A délután folyamán az idén is Kovács Péter gondos-
kodott a jó zenékről, melyet a Révfülöp Rádió magyar 
zenei anyagából válogatott az összegyűlteknek.
Köszönet a résztvevőknek, egy év múlva főzzünk 
ismét együtt!   

Az eredmények: 
I. helyezett: RVSE, Kakaspörkölt 
II. helyezett: MA-FI-BA-TÁR, Kapros káposztavariáció
III. helyezett: Fedor János, Vörösboros dámvadpörkölt
Különdíj: Burgundi betyárok, Burgundi marha

Az idei évben május elsején került megrendezésre 
a településünkön hagyományosnak számító főző-
verseny. Az eső és a fenyegető időjárás miatt első-
ként csak a bátrabbak érkeztek meg a vitorláskikö-
tőhöz, de aztán meggyúltak a tüzek és elkezdődött 
a verseny.

Az emléklapokat, a díjazottaknak járó okleveleket, 
ajándékkosarakat, valamint a különdíjat a zsűri elnö-
kétől vehették át a csapatok. 

Fotó  Herczeg Zoltán
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Főzőverseny a Vitorlás kikötőnél

A MA-FI-BA-TÁR képviseletében Slemmer József 

 Csizmazia Mária az RVSE elnökével, Tóth Csabával

Bigosz – főzők csapata

Peti bohóc a gyermekek körében Szorgoskodik a Tízen Túliak Társasága

P.Zs.
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