
Biztosan Önök is tapasztalták, dolgozzanak akár a ven-
déglátásban, kereskedelemben, idegenforgalomban, 
vagy legyenek  akár szoba kiadók, életünk alapvetően a 
nyár 3 hónapja körül forog. Ilyenkor augusztus végén a 
legelhivatottabb vállalkozó, alkalmazott is verejtékező 
homlokát törölgetve számolgatja, meddig is kell még 
kitartani, hány nehéz nap, hétvége vár még ránk? Aztán 
fogadkozunk, hogy csak legyen egyszer vége, hónapokig 
még csak nem is gondolunk a munkára. De aztán eltelik 
az első nyugalmas hónap, és kezdjük nem találni a helyün-
ket. És ilyenkor születnek a tervek, hogyan is tudnánk 
jövőre még szebbé, jobbá tenni üzleteinket, környeze-
tünket.
Általában tett követi az elhatározást, átépülnek, szépül-
nek a szálláshelyek, kerthelyiségek, új ötletek születnek, 
és egyszer csak azt vesszük észre, hogy itt a tavasz. És 
ekkor újra számolgatjuk a napokat, alig várjuk, hogy az 
első vendégek észrevegyék a változásokat, és egy-egy 
kedves szóval méltassák fáradozásunkat. 
Aztán újra három hónap taposómalom következik, éle-
tünk homokóráján ismét leszaladt egy év…
Nagyjából így zajlik ez a folyamat az önkormányzatnál is.
Az elmúlt télen, kora tavasszal még csak a fejünkben 
láttuk a változásokat. Aztán március végétől, amikor az 
utolsó várva várt pecsét is rákerült az engedélyekre, fel-
pörögtek az események. 
Júniusra elkészült a járdánk erre az évre tervezett sza-
kasza, birtokba vehettük az akadálymentes csomópontot 
a Káli út - Badacsonyi út elágazójánál, az utolsó pillanatra, 
de elkészült a Császtai strand mozgáskorlátozottak szá-
mára épített vizesblokkja, és megnagyobbodtak a kabinok. 
A köztéri virágágyásaink gyökeresen megújultak, életre 
kelt a térfigyelő kamerarendszerünk, mely azóta már 
volt hiteles tanúja közlekedési balesetnek, vandalizmus-
nak. Jelenleg a Császtai strandon történt rongálás felde-
rítésében nyújt segítséget a rendőrségnek. Biztos vagyok 
benne, hogy a bűnözők, magukról megfeledkezett randa-
lírozók rövidesen megtapasztalják, hogy nem dísznek 
szereltettük fel a kamerákat, Révfülöp biztonságát, nyu-
galmát megőrizzük, jobban teszik a nem kívánt elemek, 
ha elkerülnek minket. Talán a leglátványosabb fejlesztés 
a Rózsakert- és a Császtai strand közötti kandeláber sor 
telepítése volt. Pünkösdre terveztük az átadását, ez szinte 
az utolsó pillanatban, de sikerült. Igaz, hogy csak ideiglenes 
oszlopok lettek telepítve, melyeket mire ezen sorok meg-
jelennek, az eredetileg tervezettekre cserélnek.

Búcsúzik a nyár
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Szintén az utolsó pillanatban adta át a MÁV a két 
gyalogos átjárót, melyek közül az egyik akadálymen-
tesítése az ősszel kerül befejezésre. Júliusra sikerült 
felújítani és szebbé, biztonságosabbá tenni a Fülöp-
hegyi kilátónkat.
Nyár végére telepítették a Szigeti strandra a moz-
gáskorlátozottak részére épített vízi bejárót, melyet 
az idén sajnos még csak épp, hogy megmutatni tu-
dunk, de jövőre már a szezon kezdetétől rendelke-
zésre áll. 
Nem az idegenforgalommal kapcsolatos, de folya-
matban van az óvoda hőszigetelése, festése, nyílás-
záróinak, kazánjának cseréje, az iskola tornatermé-
nek átalakítása.

Látható, elég sok frontot nyitottunk, de lépésről 
lépésre a végére értünk, és most talán mi is egy 
kicsit úgy érezzük, hogy de jó lenne hátradőlni, né-
hány hónapig megpihenni.
De nem lehet, folyamatosan dolgozni kell az új elkép-
zelések megvalósításán, a következő járdaszakasz 
előkészítésén, a strandok jövő évi homokozásának 
szervezésén, a 71. számú gyalogátkelők megvalósí-
tásán, a közvilágítás bővítésén és korszerűsítésén, 
utcák aszfaltozásának tervezésén, és még sorolhatnám…
Köszönet mindenkinek, aki kitartott ebben a nehéz, 
embert próbáló időszakban, kívánom, hogy mindenki 
pihenje ki a szezon fáradalmait, és jövőre újult erővel 
valósítsa meg álmait.

Kondor Géza polgármester

Búcsúzik a nyár

Révről elszármazottak találkozója

A Révfülöpi Képek előző számában utalást tettünk 
néhány beruházásra, amelyek még ebben az évben 
megvalósulnak. Örömmel számolhatunk be arról, 
hogy elkezdődött az óvoda külső hőszigetelése, nyí-
lászáróinak cseréje. Ezzel a beruházással, mely teljes 
egészében önerőből valósul meg, nemcsak külsejé-
ben újul meg az épület. Egy új, korszerűbb kazán is 
szerepel a felújítási listán, amely gazdaságosabb és 
hatékonyabb fűtést biztosít az intézménynek. Sze-
retnénk, ha ez a folyamat  jövőre is folytatódna, és 
az óvoda belseje is megújulhatna.
Az iskolánál is, a terveknek megfelelően, a napokban 
elkezdődik a tornaterem külső ajtóinak kialakítása, valamint a bejárati oldal akadálymentesítése. Az elké-
szült  beruházásokról a következő lapszámban fogjuk tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot.

Szabó Sándor

szép rendezvényen, amit Rév község önkormányzata és 
a helyi Református Egyházközség hívott életre. Révfü-
löp mellett Székkutas és Révleányvár küldöttsége kép-
viseltette magát. Vendéglátóink idén is gazdag progra-
mot állítottak össze, melynek fénypontja a vadvízi eve-
zés volt a Körösön. A gyönyörű Körös-völgyben a kb. két 
órás evezés páratlan élményt nyújtott. A központi ün-
nepség a Református templomban került megrende-
zésre vasárnap délelőtt. Rév község polgármestere, al-
polgármestere majd a református lelkész úr köszöntője
után a meghívott települések képviselői mondták el üd-
vözlő szavaikat. A programot Szarvas város fúvószene-
kara, valamint a helyi kórus műsora színesítette. Köszö-
net révi barátainknak, hogy meghívást kaptunk erre a 
sokszínű rendezvényre, köszönet a kiváló vendéglátá-
sért. Reméljük, hogy az idei két személyes találkozás el-
indít egy olyan szoros kapcsolatot településeink között, 
amely a jövőben akár testvértelepülés kialakításához ve-
zethet. Szeretnénk, ha a két település lakossága minél 
nagyobb számban megismerhetné egymás gyönyörű 
földrajzi környezetét, gasztronómiáját és baráti vendég-
szeretetét. Eitner József

Augusztus 8-9-10-én immár kilencedik alkalom-
mal rendezték meg a Révről elszármazottak 
falutalálkozóját, amelyre meghívást kapott te-
lepülésünk is. Másodjára vettünk részt ezen a

Elkezdődött az óvoda felújítása

A Körösrévi - vízesés
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Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásáról

Tisztelt Választópolgárok!
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választására 

2014. október 12. napján kerül sor.

Választójog: 

ŘMinden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgár-
   mesterek választásán választó és választható legyen. 
ŘAz Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga 
   van, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.
ŘMagyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek 
   joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.
ŘNem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága 
   miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi 
   lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy ható-
   sági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából. 

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15. napján a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nem-
zeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítő a 
választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2014. augusztus 25. napjáig kerül megküldésre.  
A Helyi Választási Iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe tör-
tént felvételéről azt a választópolgárt, aki 2014. augusztus 15. napját követően kerül a település szavazóköri 
névjegyzékébe.

A választópolgár lakóhelyén vagy - ha lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig 
(2014. június 23.) tartózkodási helyet is létesített - bejelentett tartózkodási helyén választhat.
A választópolgár bármely választókerületben választható.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán nem választható, aki jogerős ítélet alapján 
szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek:

2014. január 1. napjától a központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár 
kérheti a Helyi Választási Irodától, hogy a központi névjegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy 
Řa nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti valamely nemzetiséghez tartozik;
Řfogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát;
Řa központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja
Řaz Európai Unió más tagállamának állampolgára a fentieken kívül azt is kérheti, hogy az EP-választásokra is 
   kiterjedjen a névjegyzékbe vétele. 

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet
Řszemélyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához vagy
Řlevélben, az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján keresztül a lakcíme szerinti helyi választási 
   irodához nyújthatja be.

A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket bármikor be lehet nyújtani. A nemzetiségi regisztráció azon-
ban csak akkor kerül átvezetésre a szavazóköri névjegyzéken, ha legkésőbb 2014. szeptember 26. napján beér-
kezik a kérelem az illetékes Helyi Választási Irodához.
A fenti névjegyzéki bejegyzés törlését a választópolgár bármikor kérheti a Helyi Választási Irodától.

Annak érdekében, hogy a szavazóköri névjegyzék mindig naprakész legyen, az informatikai rendszer a központi 
névjegyzékben bekövetkezett minden változást (pl. lakcímváltozás, névváltozás, választójog elvesztése vagy 
megszerzése) átvezet a szavazóköri névjegyzéken.
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A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatban az alábbi kérelmek nyújthatók be:

Átjelentkezési kérelem:
Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be, akinek a választás kitűzését megelőzően lega-
lább harminc nappal (2014. június 23. napjáig) létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás 
napjáig (2014. október 12. napjáig) tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek, illetve az átjelentkezésre irá-
nyuló kérelem visszavonásának legkésőbb 2014. október 10. napján 16.00 óráig meg kell érkeznie a Helyi 
Választási Irodához.
A Helyi Választási Iroda vezetője a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör név-
jegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe. A választópolgárt 
vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha - legkésőbb a szavazást megelőző második 
napon - tartózkodási helyét megszünteti.

Mozgóurna iránti kérelem:
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzéken szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve 
fogva tartása miatt mozgásában gátolt, ezért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, 
mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző második napon, 2014. ok-
tóber 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzé-
kében szerepel vagy a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Bizottsághoz.

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a választópolgár benyújthatja a Helyi Választási Irodánál személyesen, 
levélben, ügyfélkapun, valamint a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu).
A kérelemnyomtatványok beszerezhetőek a Helyi Választási Irodánál, valamint letölthetőek a www.valasztas.hu 
oldalról.

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

Helyi Választási Iroda Vezetője: Dr. Szabó Tímea
Cím: 8254 Kővágóörs, Petőfi Sándor utca 2.

Telefon: 87/464-017
e-mail: jegyzo@kovagoors.hu

Jelöltajánlás
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a válas ztáson a választókerületben 
választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosí-
tóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg alá-
írja. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, 
a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy fel-
tünteti nevét és aláírását.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választó-
polgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.
Nem gyűjthető ajánlás:
Řaz ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre 
irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
Řa Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a 
szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
Řtömegközlekedési eszközön,
Řállami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
Řfelsőoktatási és köznevelési intézményben,
Řegészségügyi szolgáltató helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár 
az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. Érvénytelen az az ajánlás, 
amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. 
A választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 
megfelelő jelöltet - legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz.

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásáról

XXIV. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM  
2014. JÚNIUS - AUGUSZTUS



Egyéni listás választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a 
jelöltnek ajánlott.

Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a 
jelöltnek ajánlott.

Szavazás
A választópolgár 2014. október 12. napján 6.00 óra és 19.00 óra között lakóhelyén, vagy – ha lakóhelye mellett 
legkésőbb 2014. június 23. napjáig tartózkodási helyet létesített – bejelentett tartózkodási helyén lévő szavazó-
helyiségben személyesen, illetve a mozgásában gátolt személy mozgóurnával szavazhat.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. 
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel 
vagy vezetői engedéllyel, valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját. 

Helyi Választási Iroda 
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Huszonnégy kamerából álló biztonsági rendszer kezdte meg a műkö-
dését a nyár folyamán Révfülöpön. A Tapolcai Rendőrkapitányság veze-
tője szerint a bűncselekmények megakadályozásában és felderítésében 
hatalmas szolgálatot tesz a fejlesztés.  Abban bízunk, hogy településünk 
közbiztonságát tovább stabilizálja a kamerarendszer – mondta el a 
település polgármestere. Kondor Géza ismertette, egyelőre 11 megfi-
gyelőhelyen 24 kamera kezdte meg működését, melyek közül néhány 
webkameraként is működik, vagyis online lehet követni a település 
életét. Az Önkormányzat önerőből hozta létre a fokozott biztonságot 
és nyomozást segítő fejlesztést, melynek összértéke nem éri el a hárommillió forintot. Megjegyezte, a la-
kosság biztonságának szolgálata mellett az illegális szemétlerakások is megszűnhetnek a településen. 
Szabó Károly, a kivitelező cég munkatársa ismertette, hogy a biztonsági kamerákat úgy osztották el, hogy 
egy bűncselekmény esetén legalább öt helyszínen rögzítik az elkövető útját, mire az elhagyja a települést. 
A törvénynek megfelelően 14 napig őrzik a felvételeket, majd ezek automatikusan felülíródnak. A felvételek 
megtekintéséhez a rendőrség külön belépési kódot kapott. Rausz István rendőr alezredes arról számolt 
be, hogy amely településeken kamerarendszert alakítottak ki, érzékelhetően pozitív irányba mozdult a 
közbiztonság. Az ilyen jellegű fejlesztések nemcsak a bűncselekmények megelőzésében és felderítésében 
nyújtanak segítséget, de a közlekedés biztonságára is hatással bírnak. Dícséretre méltó, hogy egy önkor-
mányzat mindent megtesz azért, hogy maximálisan szolgálja a közbiztonságot – fogalmazott a T apolcai 
Rendőrkapitányság vezetője. Kitért arra is, hogy a felvételeket az adatvédelmi szabályok teljes betartásával 
kezelik, vagyis azok illetéktelen személyek kezébe nem kerülhetnek. Rausz István szerint Révfülöp úttörő 
szerepet vállalt a rendszer kiépítésével, hiszen a településen történt eseményeket megfelelő minőségben, 
megfelelő helyen és megfelelő mennyiségű kamerával rögzítik, teljes mértékben segítve a rendőrség mun-
káját. Az alezredes abban bízik, hogy számos környező település követi Révfülöp példáját. 

Mizsei Bernadett

Biztonsági kamerák üzembe helyezése 

Az idén 27 balatoni és egy Velencei-tavi strand, továbbá 4 balatoni kikötő nyerte el a Balatoni Szövetség 
által koordinált Kék hullám minősítést, az ezt tanúsító okleveleket és zászlókat június 25-én adták át az 
üzemeltetőknek Alsóörsön.  A minősítés szempontok között szerepelt  a szolgáltatások színvonala, a víz-
minőség, a vízi mentés, a sportolási, szórakozási lehetőségek, játszóterek stb. Basa István, a Balatoni Für-
dőegyesületek Szövetségének elnöke, a bírálóbizottság vezetője elmondta, az idén sajátos körülmények 
között zajlott le a minősítés, mivel komoly, fákat kidöntő viharok dúltak a térségben, így több strandon ép-
pen a viharkárok felszámolásán dolgoztak. Hozzátette, az elmúlt évek bejárásai során azt tapasztalta, min-
den évben vannak újabb fejlesztések, az üzemeltető önkormányzatok, vállalkozások igyekeznek egyedivé 
tenni fürdőhelyeiket, kikötőiket. Révfülöp képviseletében Kondor Géza polgármester vette át a Szigeti és
a Császtai strandnak is megítélt Kék hullám zászlót.

Kékhullám Zászlót kaptak a kiváló strandok és kikötők
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32. Balaton-átúszás

Kétszeri halasztás után, kiváló időjárási viszonyok 
között, július 19-én szombaton került megrendezésre 
a 32. Pek – Snack Balaton – átúszás, amely évtizedek 
óta az egyik legfontosabb rendezvény a tó partján. 
Sokan évről évre visszatérnek, míg mások csak egy-
szer vesznek részt a megmérettetésen. Az idei év-
ben 7258-an vállalkoztak arra, hogy teljesítsék az 
5200 méteres távot. Az első úszók negyed kilenc 
körül mehettek a vízbe. Délelőtt tíz órakor már há-

romezren úsztak, dél körül már átlépték a hatezres 
létszámot. Délután kettő óráig indulhattak a részt-
vevők. A táv teljesítése közben 20-30 méterenként 
álló hajók, motorcsónakok gondoskodtak az úszók 
biztonságáról. A célba érkezést követően az idén is 
mindenki átvehette a verseny egyedi pólóját. Külön-
legességként a Magyar Honvédség I. Honvéd Tűz-
szerész és Hadihajós Ezred, valamint a 37. II. Rákóczi 
Ferenc Műszaki Ezred nehézbúvárai sétáltak át a tó 
fenekén, akik másfél órás váltásban merültek a víz 
alá. 
A legfiatalabb női úszó 9 éves, míg a legidősebb 
80 éves volt, a legfiatalabb férfi úszó 8 éves, a leg-
idősebb pedig 83 éves volt. 2014-ben a legjobb női 
idő 1.12.42, a legjobb férfi idő 1.01.40, az átlagos 
úszási idő pedig 2.50.41 volt. 
Gratulálunk minden résztvevőnek, külön kiemelve 
révfülöpi úszóinkat: Czuczor Gergely, Csekő Zoltán, 
Gadácsi Miklós, Gelencsér Gergő, Molnár Zoltán, 
Müller Márton, Nyári Zsuzsanna, Szegi Vince, 
Zémann Kiss Mátyás. 

24. Nemzetközi Ifjúsági Tábor Sodankyläben

Július 25-én indultunk Budapest 
Ferihegyre, ahonnan Helsinkibe, 
majd Rovaniemibe repültünk. 
Ottani idő szerint 22 órakor érkez-
tünk meg, háromórás buszozás 
után Tankawaara-ra, az „arany 
városba”, 230 km-re északra az 
Északi Sarkkörtől, ahol ilyenkor 
nyáron nem nyugszik le a Nap. 
Öt napot töltöttünk itt, szinte a 
világtól elzárva, egy filmdíszlet-
nek készült western városban. 
Megismerkedtünk az aranymosás
múltjával és jelenével, az Urho 
Kekkonen Nemzeti Park termé-
szeti szépségeivel, s közben mi is
 jószerével úgy éltünk, mint az 
aranymosók évszázadokon keresz-
tül. Napközben sok ismeretet sze-
reztünk, mindenki kimosta a maga
gombostűhegynyi aranyát, este 
tábortűz és véget nem érő játék 
volt a program a táborlakóknak, 
no meg hadakozás a mérhetetlen 
sok szúnyoggal. 30-án Luostoba 
költöztünk át, útközben megláto-
gattunk egy réz- és nikkelbányát.
Két órát töltöttünk Sodankyläben.

Luostoban kényelmes faházak, 
finom ételek, wellness várt minket. 
Éjszaka másztuk meg az 514 m 
magas Ukko Luosto hegyet, elő-
adást hallgattunk az ametiszt bá-
nyászatról, esténként itt is tábor-
tűz, játék. Augusztus 2-án hajnali 
3 órakor, teljes világosságban in-
dultunk haza, 10.50-kor landoltunk
Budapesten. A tábort 24 éve ren-
dezik meg, a különböző országok-
ban lévő testvérvárosok ifjainak 
részvételével, minden évben más
országban, más tematikával, a kö-
zös nyelv az angol. Az idén a bányá-
szat és a természet- és környezet-
védelem egyensúlya volt a téma.
A révfülöpi fiatalok képviselték 
Magyarországot a táborban. 
A rendkívül fegyelmezett, intelli-
gens, jókedvű gyerekek nagyon 
szépen szerepeltek a különböző 
versenyeken úgy az ismeretanyag
elsajátításában, mint a sportvetél-
kedőkön 2. helyezést értünk el. 
Minden ifjú sokat fejlődött az an-
gol nyelv használatában, mely 
kezdetben nehezebben ment, 

de Pál Kata vezető, valamint Szegi 
Vince és Szegi Mátyás segítségével
 mindenki minden információt meg-
kapott. Nagyon jól éreztük magun-
kat, sok külföldi barátot szerez-
tünk, gyarapodtunk ismeretanyag-
ban, nyelvtudásban. Köszönjük a
gyerekek szüleinek és a Magyar-
Finn Baráti Társaságnak a lehető-
séget, az önkormányzat támoga-
tását.

Piri Katalin 
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A működésének 21. évébe lépett közhasznú egye-
sület éves közgyűlésére május 16-án került sor a 
helyi múzeumban. A félszáz tag közel fele megje-
lent és érdeklődéssel hallgatta az egyesület elnöké-
nek, Miklós Tamásnak tartalmi, a könyvelő cég pénz-
ügyi, illetve a közhasznúsági beszámolókat, amelye-
ket végül a közgyűlés egyhangú szavazással foga-
dott el. 
Mivel Nagy Antal tagtársunk a közelmúltban elhunyt, 
új tagot kellett választanunk egyesületünk felügyelő 
bizottságába. Bizalmat egyhangú szavazással vitéz 
Cserhalmi Pál kapott. Sokan hozzászóltak az egye-
sület ez évi programtervéhez is. 
Mint ismert már erre az évre áthúzódott az „Ottho-
nunk Révfülöp!” Települési identitás erősítése a 
Balaton középvidékén” c. programsorozat megva-
lósítása, de emellett kiadványbörzét, író-olvasó talál-
kozót, honismereti sétát, kiadványok megjelenteté-
sét is tervezi a honismereti egyesület. 

Eredményes pályázatokkal értékeink megtartásáért!
Tudósítás a Honismereti Egyesület közgyűléséről

 A programok megvalósítását nagyban segíti, hogy 
a NEA (Nemzeti Együttműködési Alap) 2014. évi 
működési pályázatán 300.000,-Ft támogatást nyert 
az egyesület. Ezzel lehetővé válik, hogy saját projek-
tort, legális szoftvert, nyomtatókellékeket, iroda-
szereket vásároljunk, illetve kiadványaink nyomda-
költségéhez részben fedezetünk legyen. (A pályá-
zati összeg nem szabad felhasználású, forintra pon-
tosan a NEA által meghatározott célra lehet elköl-
teni, vagy vissza kell fizetni!) Egyesületünk a rendez-
vények, programok mellett az önkormányzati fenn-
tartású helyi múzeum kiállításának felújítását, látvá-
nyosabbá tételét is fontosnak tartja, abban is kez-
deményezőként lép fel. Ezekről az éves program 
elfogadása után, már pogácsa és egy kis szomjoltó 
bor mellett, a kiállításunk képeit nézegetve beszél-
gettünk.

Miklós Tamás

A Révfülöpi Honismereti Egyesület 2013 nyarán a 
Balassi Intézet (Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal) 
„Települési identitás és népművészeti tevékenység” 
címmel meghirdetett programjára „Otthonunk Rév-
fülöp!” címmel nyújtott be pályázatot. A kidolgozott 
program megvalósítására 100.000,-Ft támogatást 
nyert, amelyet szigorú elszámolás mellett csak 
dologi költségekre (nyomtató patron, fotópapír, 
nyomdai költség, stb.) lehetett felhasználni. 
Idén és a múlt esztendőben a Révfülöpi Általános 
Iskola vezetése és tanárai támogatásával rendhagyó 
múzeumi tárlatvezetéseket és előadásokat szervez-
tünk nemzeti ünnepünk (március 15.) és gyásznapunk 
(október 6.) alkalmával a Révfülöpi Honismereti 
Gyűjteményben. Czigány Károly írásaival „ünnepeltük” 
a Magyar Kultúra Napját a Közösségi Házban (IKSZT). 

Fél év - 6 program!
Befejeződött a „Települési identitás erősítése a Balaton 
középvidékén” honismereti programsorozat!

Az egyesület két évtizedes működését bemutató kamara-kiállítás 
megnyitása március 7-én

Miklós Tamás elnök összegzi az elmúlt év honismereti tevé-
kenységét

Egy kicsit fiatalabban – képeket nézegetve régi 
rendezvényeinkről
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Képvetítéssel egybekötött előadásokat tartottunk a Balaton régmúltjáról, 20 éves fennállásunk tevékeny-
ségét összegző fotó-kiállítást rendeztünk, honismereti kitüntetést vettünk át. A nyilvános és több helyen 
is meghirdetett program megvalósult elemei voltak:
Ünnepi megemlékezések a Révfülöpi Honismereti Gyűjteményben
   ·2013. október 4. Aradi vértanuk emléknapja – Nemzeti gyásznap. „Pöltenberg Ernő aradi vértanú tábor-
    nok emlékei Révfülöpi Honismereti Gyűjteményben” előadás.
   ·2014. március 14. „1848. március 15-i forradalom relikviái a helyi múzeumban.” Előadás és tárlatvezetés.
Előadások vidékünkről
   ·2013. november 21. „Mit kell(ene) tudnunk a Balatonról?!” Ismeretterjesztő zánkai képes előadás.
   ·2014. január 24. A „településteremtő” fiskális író. Czigány Károly emlékezete. (Magyar Kultúra Napja)
„A KÖZÖSSÉG SZOLGÁLATÁBAN” A Révfülöpi Honismereti Egyesület 20 éve.
   ·2014. március 7. Kamara-kiállítás Révfülöpi Honismereti Gyűjteményben.
   ·2014. március 15. Villa Filip jubileumi lapszám kiadása.

A programon kívül 2014. május 29-én került sor 
A Káli-medence és Köveskál történetéből c. előadás-
ra Köveskálon a helyi nyugdíjasklub meghívására.
Illik megjegyezni, hogy a programsorozat megvaló-
sítását a Balassi Intézet, illetve a pályázat bonyolí-
tását időközben átvevő Közigazgatási és Igazság-
ügyi Hivatal támogatása, és a programban részt 
vevők önzetlen munkája tette lehetővé. 

P. Miklós Tamás

Fél év - 6 program!

Az iskola felső tagozatos diákjai a múzeum 1848/49-es 
relikviáival ismerkednek

Megjelent a Révfülöpi Honismereti Egyesület VILLA FILIP honismereti 
közlönyének legfrissebb száma. 
A 48 oldalas, immár 23. lapszám tartalmából:
 ·Az őszi és a téli Balaton világa
 ·Az Eötvös-inga és a Balaton és Révfülöp
 ·A Balatoni és a révfülöpi halászat története a kezdetektől a 20. századig
 ·Forrásközlés – 1775-ös révfülöpi halászati pereskedés, stb.
Czigány Károly, Cholnoky Jenő, Miklós Tamás, Móricz Béla, Nagy Lajos 
írásai az egyesületi életről, Révfülöpről és a Balatonról. 
A közlöny megjelentetését a Balassi Itézet (KIH), Révfülöp Nagyközség Önkormányzata, támogatóink 
1%-os felajánlása és önzetlen munkája tette lehetővé. 
A révfülöpi kiadvány megvásárolható: 
RévART Galéria, Tourinform Iroda (Révfülöp). Egyesületi tagoknak ingyenes!

VILLA FILIP - 23. - Jubileumi szám.

Lapzárta: 2014. szeptember 15.
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A „Villa Filip” régi számait nézegetem, gyönyörködöm 
a képekben, olvasom a sok-sok értékes tanulmányt. 
A révfülöpi otthon-érzés része a múlt, az ottani gyö-
kerek megismerése. Talán azért is lettem a tagja a 
Honismereti Egyesületnek. 
El nem feledhető emlékem, amikor még a gyűjtemény 
a Káli úti első kanyarban volt, befelé menve az udva-
ron, és ott állt hívogatóan a gyűjtemény megálmo-
dója Benke László.  Hálás vagyok a sorsnak, hogy az 
ő  szavait hallgathattam először a révfülöpi múltról. 
Igen, ő erősítette meg bennem, bennünk, hogy 
Révfülöp "a világ egyik legszebb tája ..."
Olvasom, hogy 20 éves a Honismereti Egyesület, 
próbálom kiszámolni, mikor is volt az első  idegen-
vezetés abban a kis, ma már csak emlékekben őrzött 
faházban (fabódéban?).  Nosztalgiáztunk is a dolgon, 
hogy lehet egy fabódéban is a világot megmutatni. 
És mennyi szív kell valaminek a beindításához, hogy 
mindig kellenek lelkes, tenni akarók, akik hittel hiszik, 
hogy érdemes a jövőért cselekedni.

„Otthonunk Révfülöp” 
Sok nevet fel lehetne sorolni, akik tettek, tesznek, 
hogy tovább éljen a gyűjtemény, megjelenjen a Villa 
Filip. Nem feledkezhetünk meg azokról, akik tovább 
vitték Benke Laci bácsi álmát. Lehet Mihovits István 
nem örül, hogy ide írom a nevét, de hát az, hogy a 
Tóparti Galéria szomszédságában be lehet térni a 
nyaralónak, az arra sétálónak, az őslakosnak akár 
esti órákban is merengeni a múltról, abban azért ő 
nagyon benne volt. Emlékezzünk meg a tervezőre is…
MM a csendesen tevékenykedő, nem is merek mást 
írni, mint  monogramot, gyűjtő is, cselekvő titkár…de 
ennyit le kellett írnom. Miklós Tamás kiváló helytör-
ténész munkái, ahogy írja a jubileumi lapszámban, 
segítik a jövőben is Révfülöp történelmének, kiváló 
személyiségeinek megismerésével, hogy egymásra 
találjunk jobban közeli vagy távoli közösségeinkben. 
Jelzés akar lenni ez a pár sor arra is, hogy vagyunk, 
akik mint azt már jeleztük többször is közös meg-
beszéléseken: tenni szeretnénk Révfülöpünkért…..

lux 

Kertész András Tibor DLA egyetemi docens, Ybl díjas 
építész Vizek, fények, színek című kiállítása július 
12-től augusztus 3-ig volt megtekinthető a Tóparti 
Galériában. Az alkotó készít akvarelleket, krétaraj-
zokat és tollrajzokat, a révfülöpi kiállításra a Balaton 
környékén készült pasztellképeiből válogatta össze 
az anyagot.  Saját elmondása alapján képzőművé-
szetére az alábbi mesterek voltak nagy hatással: 
Id. Benedek Jenő festőművész, Nagy Attiláné rajz-
tanár, Luzsicza Lajosné rajztanár, Luzsicza Lajos 
festőművész, Nyerges Pál festőművész- rajztanár, 
Nemcsics Antal festőművész – rajztanár, Méhes 
Balázs építész- festőművész – rajztanár. 
A kiállítást Szenes István belsőépítész, tiszteletbeli 
egyetemi tanár, Ybl és Európa Nostra díjas érdemes 
művész nyitotta meg. 

Kertész András Vizek, fények, színek című kiállítása

Mint mondta: Én igenis boldog és megtisztelt vagyok, 
hogy Kertész András barátom és kollégám rám bízta 
ennek a kivételes ünnepnek a bevezető mondatait. 
Összeszorult a gyomrom, amikor felkért erre a fela-
datra, mert ismerve őt és sok jelenlévő kollégát 
felmértem, hogy komoly a tét. Igen felelősségteljes 
a feladat, hiszen az ő életében is egy kivételes nap, 
amikor feltárhatja belső kapuit, megmutathatja azt 
az oldalát, amelyet szándékosan, néha kényszerű-
ségből zárva tart, vagy legalábbis elrejt. …
Bevallom, volt bennem egy kis irigység, nem az igazi 
tehetségről árulkodó rajzok miatt, hiszen azok ön-
magukért beszélnek. Inkább azért a bátorságért, 
hogy hagyta, hogy a megszületett vágy utat törjön 
magának, és hogy képes volt a magára öltött, az élet 
feladataiból szőtt munkaruhát levéve megmutatni 
egy rejtett oldalát. … Számomra fontos és egyben 
boldogító, hogy a napjainkban oly kevéssé megbe-
csült hivatásunk művelői között igenis bizonyíthatóan 
ott van az ősi művészeti kifejezésmód, tehetség és 
tudás, amelynek minősége párhuzamba állítható a 
már megszületett, vagy még megszületőben lévő 
építészeti alkotásokkal. Kertész András univerzális 
művész, olyan, aki bizonyítja, hogy egyre jobban 
kibontakozó tehetsége, szerteágazóan megnyilvá-
nuló közlési vágya nem csupán önmaga felszabadí-
tására, hanem mások örömének a megteremtésére 
is alkalmas. Isten tartsa meg őt ebben a kegyes 
állapotban – zárta gondolatait. 
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Május a Szűz Anya hónapja, a tavasz legszebb ideje. 
Költők több százszor megénekelték a májust, így 
Balassi Bálint is, akinek nyomában is jártunk a Felvi-
déken: 
„Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókat könnyebbítő szele…”
Mi a hosszú utat ugyan már nem lóháton, hanem 
megsokszorozott lóerőkkel jártuk, de lelkünk érezte 
a könnyebbítő szél édes fuvallatát. Zarándoklatunk 
Czestochowába vitt, a Fényes Hegyre (Jasna Góra) 
Máriához, Jézus és minden ember égi édesanyjához, 
akit mi magyarok Nagyasszonyunknak, Boldogasszo-
nyunknak, lengyel testvéreink pedig Királynőjüknek 
(Królowa Polska) hívnak. A Jasna Górai kegyhely pálos 
alapítású kolostorrend. Miután Boldog Özséb eszter-
gomi főpap összegyűjtötte a Pilis-hegységben szét-
szórtan élő remetéket Remete Szent Pál kegyelmébe, 
és védelmébe ajánlotta imádkozó rendjét. Csopor-
tunkat Marián atya fogadta, és bár nem magyar szü-
letésű, magyarul ismertette a kegyhely történetét 
és mai életét, állapotát, a templomegyüttest, kegy-
kápolnát, lovagtermet stb., amelyben nem egy király, 
híresség fordult meg imádkozva a hosszú évszázadok 
folyamán. A kegykép bizánci eredetű ikon, a „Fekete 
Mária”. Előtte nap, mint nap több százan, ünnepeken 
több ezren kérik a Szűz Anya segítségét. A hatalmas 
bazilikába átmenve, annak egyik oldalkápolnájában, 
a Remete Szent Pál kápolnában lelki vezetőnk Csiz-
mazia Sándor atya szentmisét mutatott be. Énekel-
tünk is szép magyar egyházi énekeket. Sokan hall-
gatták egyéb helyről jött zarándokok is. 

Körbe jártunk a szép kincstárban, a pápai szabadtéri 
miséző helyen, ahol II. János Pál misézett. Onnan 
buszoztunk visszafelé szállásunkhoz, a szlovákiai 
Trstena városkáig. Közben elhaladtunk a nagy szilé-
ziai iparvidék mellett. Buszbeli idegenvezetőnk fel-
hívta figyelmünket, hogy hol tért le az út a hírhedt 
auschwitzi haláltáborhoz, aztán Krakkó mellett is 
elhaladtunk.
Zarándok utunk első napján híres felvidéki, ma szlo-
vákiai bányavárosokban jártunk: Selmecbánya, Kör-
möcbánya, Besztercebánya. E városok szinte minden 
köve történelmünkhöz, hozzánk is kötődik, úgy is 
jártuk az utcáikat. Selmecbányáról a Mária Terézia 
alapította bányászati akadémia Trianon után Sop-
ronba került, de épülete megvan - első ilyen intéz-
mény volt. Körmöcbánya arany-ezüstjéről volt híres 
hosszú évszázadokon át.  Pénzverdéjét 700 éven át 
használták. Ma is megvan, muzeális érték. Károly 
Róbert királyunk veretett itt először aranypénzt 
1325-ben, amelyet Florenusnak (forint) nevezett. 
A várhegyen épült Szent Katalin templom viharos 
évszázadai után ma kedvelt házasságkötő hely és 
turisztikai központ. Miután fáradtan felértünk a 
hegyre, a többszörösen átépített gótikus templom-
ban énekes ájtatosságot tartottunk, megcsodáltuk 
a panorámát, majd indultunk Besztercebányára. 
Ez a város is rengeteg történelmi emléket őriz. Régi 
korok gótikus és reneszánsz építészeti emlékei közül 
sokat helyreállítottak. A török időkben, amikor a mai 
Magyarországon szinte semmi sem maradt, itt őrző-
dött meg a Felvidéken a mai Szlovákiában. 

A KÉSZ Révfülöpi Csoportjának zarándok útja 2014 májusában
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A KÉSZ Révfülöpi Csoportjának zarándok útja 2014 májusában

Lengyelországi zarándokutunkról hazafelé jövet 
Árva várát látogattuk meg. Árva a történelem folya-
mán fontos hely volt, a lengyel föld felé vezető ke-
reskedelmi útvonalat védte. Régi magyar főúri csa-
ládok birtokolták, Balassák, Thurzók, Zichyek, Eszter-
házyak. A háromszintes vár egy sziklabércen kedvelt 
turista célpont. Árva vára alatt pedig ott árválkodik 
egy eléggé elhanyagolt körforgalmú szigetke, közé-
pen „Pavol O. Hviezdoslav” moha lepte kőzakójában 
szoborként. Szó sem esett róla. Országh Pálként 
született 1849-ben. Költő volt és műfordító. Ő fordí-
totta Madách „Az ember tragédiájá”-t szlovák, azaz 
akkor még tót nyelvre. Ő a modern szlovák irodalmi 
nyelv atyja, a Hviezdoslav a költői neve volt. Hazafelé 
indulván még meglátogattuk Trencsén városát és 
várát. Ez a vár is ezer szállal kötődik történelmünk-
höz. Majd Nyitrán is megálltunk egy rövid időre, szét-
néztünk a várban, de a székesegyház és a püspökség 
már aludt. A hagyomány szerint a történelmi Magya-
rország területén az volt az egyik legrégebbi püspök-
ség székhelye. 

Búcsút mondtunk Nyitrának és Metódnak, aki még 
a magyar egyház létrejötte előtt ezen a tájon igye-
kezett keresztény hitre juttatni az őslakos szlávokat. 
Szép volt, testi fáradság, lelki épülés, sok megemész-
teni való látott-hallott dolog. 
Szívet-lelket felüdítő zarándoklás, a kegyhelyek külön 
életre szóló élményt jelentenek minden résztvevő-
nek, a több éves hagyománynak megfelelően a 
„keresztényi összetartozás” nagyszerű példája. 
Településünkön az összefogásra törekszünk a jó ügy 
érdekében, szeretetben való munkálkodásra, a hit-
ben való ökumenikus szolgálatra. A KÉSZ Révfülöpi 
Csoportja 2004 óta évente szervez zarándok utakat, 
dr. Németh Csaba elnök úrnak köszönet a fáradozá-
sáért, és minden segítő tagnak.
Ezeken a zarándokutakon az ég felé tekintés, a lelki 
és szellemi épülés, a szeretet a jellemző. A zarándok-
úton éreztük Isten jelenlétét, és „áldását” kérjük a 
KÉSZ Révfülöpi Csoportja további munkájára.

Kristó Judit

Itt állunk szomorúan és meglepődve, hogy csendesen és váratlanul 
átölelt az Isten. Szent Pál apostol után elmondhatod: „ A jó harcot meg-
harcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam.” Megvívtad 
harcodat a hatalom képviselőivel, megvallottad hitedet, hiába fenye-
gettek, nem tudtak ellehetetleníteni. Mesélted mennyi atrocitás, mellő-
zés ért ezért. Tizenkét éve megalakult szervezetünk, a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége  Révfülöpi Csoportjának titkára voltál. Ebbéli 
szerepedben is ugyanazt nyújtottad, mint  családanyaként, pedagó-
gusként, nyugdíjas klub vezetőségi tagként, presbiterként. Önzetlen, 
szeretetteli segítőkészséged a biblia szerinti szeretetből fakadt. Emlé-
kezzünk, milyen lelkesedéssel, mennyi energiával szervezted összejö-
veteleinket, zarándokútjainkat, mennyit aggódtál azok sikeréért. Mind-
ezt az ökumené jegyében tetted, mert Jézus Krisztus mindnyájunké.
Küldöttértekezleteink, kongresszusaink, előadásaink állandó krónikása 
voltál. Ezért is hála, hogy értékes írásos krónika maradt utánad. Sokan 
köszönik, hogy voltál nekünk, én a KÉSZ nevében külön is köszönöm. 
Egyre fogyunk, de ígérjük neked, hogy visszük a zászlót, folytatjuk Istennek valószínűleg kedves küldeté-
sünket, az evangelizációs tevékenységet.
Saint-Exupéri gondolatával búcsúzom: „...nem kell siránkoznunk sem a szenvedésen, sem Isten kebelébe 
való megtérésünkön, sem szeretteink távoztán. Mert ha tiszteljük emlékét, az eltávozott jobban jelen van 
és hatalmasabb az élőnél.”
Isten veled.    

Elhangzott  Rádóczy Kálmánné Jávor Zsuzsanna temetésén 2014. augusztus 2-án Révfülöpön.

Dr. Németh Csaba

Drága Zsuzsa!
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Augusztus 7-én a Tres Hombres Band nyitotta a programot. 
A 2011. novemberében alakult klasszikus rock- és blues zenét ját-
szó trió nevét a  ZZ TOP 1973-as nagylemezének címéből kölcsö-
nözte. A névválasztás egyfelől  tisztelgés egy mára már élő legen-
dának számító zenekar munkássága előtt,  másrészt utalás arra 
a zenei világra és életérzésre, amelyet a zenekar  repertoárján 
keresztül közvetíteni kíván a közönség felé. A Tres Hombres  mű-
sora gyakorlatilag egy zenei időutazást valósított meg a műfaj 
keretein belül a ’60-as évek végétől egészen napjainkig terjedő 
időszak nagy előadóinak  szerzeményei által. A repertoár jellem-
zően feldolgozásokból állt,  mely feldolgozások megszólaltatására 
az eredetihez nagyon közelálló  hangzásvilág és előadásmód volt 
jellemző. A színpadon a Takáts Tamás Blues Band követte őket.

VII. Révfülöpi Zenei Napok – Révfülöp Blues
Az idei évben augusztus 7 és 10 között került meg-rendezésre a mind az előadók, mind a közönség körében 
egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Révfülöp Blues rendezvénysorozat. 

Az 1990-ben alakult csapat hamarosan nagy népszerűségre tett szert, folyamatosan koncerteznek az or-
szágban, minden jelentős blues-fesztiválon fellépnek. Takáts Tamás a dalok közti konferálásával, ironikus 
humorával gyorsan megtalálta a hangot a közönséggel. 

Pénteken a Tenderfoot zenekar lépett 
először a színpadra. A 2005-ben ala-
kult csapat hű maradt Willie Dixon 
örökbecsű alapvetéséhez, miszerint 
„A blues a gyökér, a többi zene pedig 
a gyümölcs”. Kilencéves fennállásuk 
alatt, számtalan fellépésen ápolták 
úgy a blues gyökerét, hogy nem fe-
ledkeztek meg a belőle táplálkozó 
műfajokról sem, egyedi hangra talál-
va a magyar blues életben. 

Tres Hombres Band
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Tenderfoot zenekar

Fotó  Manfred Kannacher
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A Tenderfoot zenekar honlapján olvasható: 
„A blues akkor születik, amikor a néger szomorú, mikor távol van otthonától, anyjától, vagy a kedvesétől. 
Ekkor felötlik benne egy motívum, vagy egy kedvelt ritmus, előveszi pozanját, hegedűjét, bendzsóját, kla-
rinétját, dobját, vagy énekel, eset-
leg egyszerűen táncol. És a válasz-
tott motívumon át behatol kép-
zeletének mélyébe. Ettől elmúlik 
szomorúsága – és ez a blues.”

A péntek este következő fellépője 
a Tóth János Rudolf (Bergendy 
Együttes, Magyar Atom, HBB) ne-
vével jól jellemezhető Meeting 
Point Band volt. A kiváló zenészek 
műsorukban a '60-as '70-es évek 
blues-rock világát máig meghatá-
rozó előadók, zenekarok dalaiból 
válogattak. Meeting Point Band

Fekete Jenő
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A záró koncertet adó Harakyru Band  2007-ben alakult, de mivel kis ország vagyunk, már mindenki zenélt 
mindenkivel korábban különböző formációkban. A barátság, az együtt muzsikálás jó érzése, a közös zenei 
gondolkodás hívta életre a csapatot a sokat próbált zenészekből. Koncertjük zárásaként, néhány szám ere-
jéig a színpadra hívták a zseniális gitárost, Fekete Jenőt, búcsúzóul a közönség igazi örömzenét hallhatott.

Fekete Jenő blues énekes, gitáros, dalszerző a hazai 
blues élet meghatározó alakja (Palermo Boogie Band, 
Muddy Shoes zenekar). A nyolcvanas évektől kezdve 
népszerűsíti az amerikai népzene gyökereit, ősi hagyo-
mányait rejtő blues zenét. Horváth Misi szájharmonikás-
sal igazi, felszabadult örömzenét játszottak vasárnap 
este. 

Fotó  Manfred Kannacher

P.Zs.
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Néha talán megérthetetlen ma-
kacssággal igyekszem iskolánk 
hagyományait felemlegetve, nyug-
díjas kollégáink tetteit idézve, a 
múltra irányítani a figyelmet. Aki 
nagyon fiatal, vagy legalábbis ná-
lam fiatalabb, annak ez sokszor 
megérthetetlen.
Igen, mert el kell érnie az ember-
nek egy bizonyos életkort, hogy 
a visszatekintés is benne legyen 
a mindennapjaiban. Kellenek ter-
vek, előre kell nézni, de valami 
mégis ösztönöz a visszafelé pillant-
gatásra is.
Sokkal szívet melengetőbb és kelle-
mesebb beszélni valakiről, amikor 
még van, él, mosolyog, közöttünk 
jár, mint töprengve, talán néha lel-
kiismeretünket vallatva, „sírva-írva!”, 
búcsúzni Valakitől!
Zsuzsa néni váratlanul ment el. 
Úgy gondolom mindannyiunkat 
felkészületlenül ért távozása.
Nekem első pillanatban az 1977-
78-as év fordulója jutott az eszem-
be. A szilveszter estét baráti kör-
ben a zánkai kultúrházban töltöttük. 
Révfülöpről is érkeztek néhányan 
az esti vonattal, és azt a szörnyű 
hírt hozták, hogy a Rádóczy tanár 
nénit Badacsonyban elgázolta a 
vonat. 

Megint elment Valaki!
Búcsú Rádóczy Kálmánné Jávor Zsuzsannától

Telefonálni az ünnepek alatt akkor csak protekciósan lehetett, így a 
szünet utáni első tanítási napig Zsuzsa nénit és az itt maradt két kisfiút 
sirattam… aztán az első tanítási napon Zsuzsa néni jött velem szembe 
a folyosón, és tudatta velem Várkony Magdi néni halálhírét. Névcsere 
történt! Zsuzsa néni nem értette, miért borulok zokogva a nyakába, 
miért mondom: Hát Te élsz?!
Most is vártam, hogy egyszercsak szembejön velem… Sajnos nem jött. 
Elment, csak kedves emlékét, színes egyéniségét, derűs mosolyát hagy-
ta itt nekünk.
Képesítés nélküli nevelőként kezdte a köveskáli iskolában, sokat mesélt 
a kedves idős kollégákról, legtöbbet Kiss Gizka néniről, kortársainkról 
Piri Katáról, Pintér Boriról, a kalandos buszozásokról, amikor télen a 
havas időben néha gyalogolni is kellett, mert a busz késett vagy nem jött.
1963. augusztus 1-jétől lett a révfülöpi iskola nevelőtestületének tagja 
és itt tanított egészen 1994. december 30-ig, nyugdíjba vonulásáig. 
Hűséges természet volt, ez mind hivatására, mind pedig magánéletére 
igaz. 
Gyermekkorát Kővágóörsön töltötte, szeretettel emlegette diáktársait, 
a Vicispán utca nevét is Tőle hallottam először. Édesanyját fiatalon el-
vesztette, de sokszor emlegette a szép történelmi nevet (Ferenczy Ida) 
viselő Édesanyát, aki mindig fiatalon maradt meg emlékezetében. Sok 
derűs történetet mesélt gimnáziumi éveiről, ahol Ágh István költő is 
évfolyamtársa volt, de még nála is fontosabb személyiséggel találkozott 
a gimnáziumban, későbbi férjével, Kálmán bácsival.  Fiait aggódó szere-
tetettel, büszkeséggel emlegette. Kálmán, aki már babaként a főiskolai 
vizsgákra is „kísérője” volt az Édesapjával együtt. Péter születése pedig 
a Nagyapa betegségével esett egybe, és megint csak nagyon össze 
kellett tartania a családnak. A szeretet, egymás megértése minden ne-
hézségen átsegítette őket. Elkészült a családi ház, helyszíne a felfrissü-
lésnek, a napról napra szükséges megújulásnak. 
És Zsuzsa néni közben lelkesen tanított, magyar nyelv és irodalmat, és 
a diákok által nem éppen kedvelt orosz nyelvet. Nemcsak a kötelező 
tananyagot „adta le”, igyekezett a kor technikai eszközei segítségével 
bakelitlemezről, később magnószalagról, kazettáról orosz dalokat, 
verseket hallgatni a gyerekekkel. Az orosz nyelv tanórán kívüli gyakor-
lására levelező partnereket ajánlott tanítványainak, a Képes Nyelvmes-
ter folyóiratot is hozzáférhetővé tette számukra, hogy meseszövegeket, 
tréfákat, verseket olvassanak, fordítsanak, fejtsenek rejtvényeket szó-
kincsük, kifejezőkészségük fejlesztésére. Az akkori tanulmányi verse-
nyeken tanítványai szép eredményeket értek el. Az orosz nyelvi munka-
közösség vezetését is több éven keresztül ellátta, aprólékos, precíz 
munkáját nemcsak a mindenkori iskolavezetés, de kollégái is elismerték.
Pedagógiai munkáján túl több évtizedes szakszervezeti munkásságát 
is meg kell említeni, lehetetlennek tűnő esetben is tudott üdülőjegyet 
szerezni, a szakszervezeti segélyre szorulókat mindig megelőzte, hogy 
kérni ne kelljen, elébe ment a problémának. Beteg, idős, egyedülálló 
kollégáinkat felkereste, sőt minket is mindig megszólított, nem kísér-
nénk-e el, ha valahol kisbaba született, vagy haláleset történt, vagy 
egy tartósan beteg hozzátartozó volt valamelyik tagtársunk családjában.
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Nyugdíjasként is aktívan vett részt a közéletben, 
továbbra is megtartotta tisztségét a Pedagógusok 
Szakszervezetében IB tagként, nyugdíjastagozat-
vezetőként dolgozott, helyben is a Nyugdíjas Klub 
tevékeny tagja volt, a KÉSZ helyi szervezete is szá-
míthatott rá, mint ahogy a Kővágóörs-Révfülöp-
Kapolcs Evangélikus Egyházközség révfülöpi társ-
egyházának jegyzője volt. Több éven keresztül tagja 
volt a Révfülöpi Képek szerkesztő bizottságának.
Nyugdíjba vonulása alkalmából elnyerte a Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet, majd 2005-ben a helyi közéleti 
munka rangos elismerését, a Villa Filip Érdemrendet, 

Megint elment Valaki!
Búcsú Rádóczy Kálmánné Jávor Zsuzsannától szakszervezeti munkájáért pedig 2008-ban az Eötvös 

József Emlékérmet.
És végül sok-sok, ma már a névtelenség homályába 
vesző tanítvány köszönetét, szeretetét, a szülők, a 
felnőtt társadalom megbecsülését.
Vekerdi László így fogalmaz: „A szakmai tudás egy 
bizonyos szintjén túl a dicséret egyenesen bántó 
lehet, az elismeréshez elegendő egy kollegiális kéz-
szorítás.”
Legyen ez a gondolatsor egy jelképes kézszorítás 
Rádóczy Kálmánné Jávor Zsuzsanna tanár néninek, 
kollégának emberségéért, szeretetéért!
Nyugodjék békében!

Iván Katalin

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még…” 
Juhász Gyula

Az elmúlt hetekben gyakran vettük fel a telefont egymásnak adva a megmásíthatatlan hírt, ismét egy 
kedves klubtárssal lettünk kevesebben. 
Akik közülünk égi útjukra tértek, kivétel nélkül közösségünk éltető, mértékadó személyiségei voltak. 
A fenti Juhász Gyula sorok szellemében kedves, vidám arcotok emlékét megőrizzük.
Örülünk, hogy ismerhettünk benneteket!
Nyugodjatok békében: Tálas Zoltán
                                             Balogh Károly
                                             Szabó Lajos
                                             Bíró Gyuláné Pannikánk
                                             Rádóczy Kálmánné Zsuzsa, drága emlékű krónikásunk.

Nyugdíjas Klub tagsága

Búcsúzunk…..!

A Tapolcai Rendőrkapitányság számára kiemelten 
fontos az Önök településén élők és az ott nyaralók 
biztonsága. Erre nagy figyelmet fordítunk az év min-
den szakában, így az idegenforgalmi szezonban is. 
Annak érdekében, hogy az állampolgárok nyugalma 
és szubjektív biztonságérzete továbbra is zavartalan
legyen, Kapitányságunk további feladatok végrehaj-
tását tűzte ki céljául. A nyári idegenforgalmi idény-
ben jelentősen megnő a települések lakosainak 
száma átmenetileg, sok a kiránduló, az ideiglenesen 
a településre látogató, illetve az átutazó. Tapaszta-
lataink szerint ez a helyzet a „trükkös”tolvajok szá-
mára a szükséges óvintézkedések megtétele nélkül 

A Tapolcai Rendőrkapitányság felhívása

ideális körülményeket nyújt az esetleges bűncselek-
mények elkövetéséhez. Ennek megelőzése céljából 
hívjuk fel szíves figyelmüket a fokozott veszélyez-
tetettségre. Fontos, hogy az idegenekkel szemben 
kellő óvatossággal éljenek, házalókat ne fogadjanak! 
A gyanús, idegen gépjárművek rendszámát, típusát 
jegyezzék fel. Bármilyen bizalmatlanságra okot adó 
körülmény, személy/ek felbukkanása esetén értesít-
sék a rendőrséget! A település lakosai egymás iránti 
éberségükkel, figyelmükkel szintén sokat tehetnek 
a megelőzés érdekében. 
Köszönjük együttműködését!

Rausz István r. alezredes kapitányságvezető
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Augusztus 9 óta látható Schmidt Péter Kontraszt 
című fotókiállítása a Tóparti Galériában. A kiállítást 
dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
parlamenti államtitkára nyitotta meg. 
„Minden művészeti ág valamilyen formában a körü-
löttünk lévő valóságra igyekszik reflektálni. A fotog-
ráfia éppenséggel úgy, hogy egy-egy képnyi kivágatot 
tár elénk a valóságból. Nem pusztán leképezi, szol-
gaian másolja a valóságot, hisze n éppen abban áll 
a művészet, hogy az alkotói intenció meddig engedi 
terjeszkedni e képkivágat kereteit. A jó művész tudja, 
hogy egy képnek hol kell kezdődnie és hol kell befe-
jeződnie. Ehhez pedig egyéni látásmódra, technikai 
kiválóságra és jó ösztönökre van szükség. Úgy vélem, 
Schmidt Péter rendelkezik ezekkel a kvalitásokkal. Péter meg van áldva a művészi látás képességével. Biztos 
szemmel azonosítja a valóságból mindazt, ami kiemelésre, külön figyelemre érdemes, és azáltal, hogy elénk 
tárja – most éppen e kiállítás keretei között –, minket is látni tanít.
Képein a természeti és az épített tájak – kevés kivételtől eltekintve – aszimmetrikusan, finom disszonanci-
ával jelennek meg, ez a disszonancia valahogy mégsem nyugtalanító. Inkább dinamizmust és szépséget 
hordoz magában. Találkozhatunk persze a harmónia képeivel is: ezek többnyire a Balatonhoz kötődnek. 
Talán nem véletlen, hogy e páratlanul szép természeti kincsünk oly sok képzőművészt ihletett meg koráb-
ban is Szinyei Merse Páltól Egry Józsefen át egészen Borsos Miklósig. Hálásak lehetünk, hogy gyermekkori 
élményei még ma is ilyen erősen kötik Pétert a Magyar Tengerhez. Így alkalmunk adódik az ő objektívén 
keresztül újra és újra rácsodálkozni a Balaton és a Káli-medence csodálatos világára. De Péter más tájakra 
is elkalauzol bennünket: eljuthatunk képein keresztül Chicagóba, a bécsi Praterbe, Budapestre vagy éppen 
Pécsre is. A helyszínek sokfélesége jól rímel Péter életútjára, hiszen ahogy önéletrajzában is fogalmaz: 
„a globalizálódó világ fiatal generációjának tagjaként az európai polgárt testesíti meg” – hangzott el be-
szédében. 

A kiállítás szeptember 7-ig tekinthető meg, hétfő kivételével naponta 16.00 – 22.00 óráig. 

Schmidt Péter Kontraszt című fotókiállítása 

Amíg tavaly az augusztus 20-i nemzeti ünnep körüli 
napokra korlátozódott a Nagyon Balaton kínálata, 
addig idén júniustól október közepéig tart a II. Na-
gyon Balaton rendezvénysorozat, amely az alapítók 
szándéka szerint a Balaton Régió legizgalmasabb, 
legnívósabb programjait tömöríti, számukra kíván 
a jelenleginél jóval nagyobb nyilvánosságot bizto-
sítani. Ennek keretében Révfülöpön augusztus 9-én 
került megrendezésre a Nagy Csobbanás nevet vi-
selő családi strandfesztivál a Szigeti Strandon és a 
Sportpályán. 
Reggeltől estig bohóclakás, kézműves foglalkozások, 
baba játszóház, óriás csúszdás ugrálóvár, ping-pong, 
csocsó, röplabda, felfújható vízijátékok várták az 
érdeklődőket. 
A nap során fellépett az Alma zenekar, Rutkai Bori 
és a Hébe – Hóba Banda, Kardos – Horváth Janó és 
a Hahó együttes, Szabó Balázs Bandája, az estet az 
Ocho Macho zenekar koncertje zárta. 

Nagyon Balaton – a Balaton ünnepe 
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Schmidt Péter kiállítását dr. Fónagy János nyitotta meg 

Szabó Balázs Bandája
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Könyvbemutató a Tóparti Galériában
Wilhelm Ottó: És a te lelked?

Dr. Wilhelm Ottó Kaposváron született, az Orvos-
tudományi Egyetemet Pécsett végezte el.  A dom-
bóvári Kórház Gyermek Osztályon kezdte gyermek-
orvosi pályáját, 1977 óta Székesfehérváron házi 
gyermekorvosként dolgozik. 1980 óta vezeti a fejlő-
dési rendellenességgel élők gondozását, humánge-
netikusi szakképesítést 1995-ben szerzett. Speciális 
működési területe a szindromológia, azaz a fejlődési 
hibával élők betegségének meghatározása, diagnosz-
tizálása. Nyarai jó részét már 30 éve tölti Révfülöpön
Első, „ A szeretet gyakorlata – gyűlölni könnyű, sze-
retni nehéz” című könyve 2003-ban jelent meg, eddig 
két kiadásban. Ezt a „Csakazért is tánc” című kötet 
követte, melyet nem saját neve alatt adott ki. 
Jelenlegi, harmadik, ismeretösszegző könyve „És 
a te lelked?” címmel jelent meg 2013. novemberében. 

Idézet a könyvajánlóból: 
„A lélekről beszélni manapság sok helyütt szinte 
kellemetlen. A férfiak jelentős része az érzelgősség-
gel, nyafkasággal kapcsolja össze ezt a fogalmat, 
márpedig gyengédséggel, gyengeséggel egyetlen 
hímnemű sem szeret kérkedni. Ilyen a korszellem, 
mondhatnánk. De kár mentegetőzni. 
Ezt a könyvet a szerző iránytűnek szánta. Minden-
kinek szól, akit nem csak a haszonszerzés, az élős-
ködés és hatalomvágy hajt. Mert szeretni, örülni, 
bízni, boldognak lenni és hinni: ezek az igazi értékek. 
Ehhez kell minél több jó lélek érvényesülése. És a te 
lelkedé is.”
A szerző ajánlja ezt a könyvet mindazoknak, akiknek 
az élet nem csak evést-ivást jelent, akiknek a szelle-
mi és erkölcsi értékek fontosak, továbbá a hit, a szak-
ralitás és spiritualitás életük és jellemük meghatározói.

Krizsán András DLA Ybl – díjas építész könyvének 
bemutatójára július 25-én került sor településünkön. 
A megjelenteket köszöntötte Kondor Géza polgár-
mester. Ezt követően a könyvet – vetített képes 
anyagot is prezentálva – bemutatta a szerző, Krizsán 
András, Noll Tamás Ybl-díjas építész, a Magyar Épí-
tész Kamara volt elnöke, akinek javaslatára a kiad-
vány elkészült, valamint Kerner Gábor, műemlékvé-
delmi szakmérnök, a könyv szakmai lektora. Mint a 
könyv bevezetőjében olvashatjuk, az útmutató segít 
felfedezni és megismerni a Balaton felvidék sokszínű 
építészeti értékeit, hagyományait, éghajlati, földrajzi 
sajátosságait, rokokóba hajló vakolathímes paraszt-
házainak igazi szépségét. Jól áttekinthető, közért-
hető rajzok segítségével illusztrálja a követendő 
példákat, de kitér a kerülendő formák bemutatására 
is. Elsősorban hagyományos épületek példáin mutatja be a tájegység építészeti karakterét, de mai funkciójú 
házak esetében is szolgálhat tanulságokkal. Az útmutató nem tartalmazza és helyettesíti a vonatkozó sza-
bályokat és törvényi előírásokat, a tervezés során mindig figyelembe kell venni a helyi építési rendeleteket, 
településrendezési terveket, valamint a helyi építésügyi hatóságok állásfoglalását. Mint a szerző írja, az 
természetes, hogy a megfigyelt szabályosságok nem jelentenek kőbe vésett szabályokat, de remélhetőleg 
sokan elgondolkodnak a felhozott példákon, eseteken és az útmutatót lapozgatva minél többen felismerik 
a Balaton- felvidék építészet értékeit és követendő példáit. Mert a jó épület nem csak ízlés kérdése. Vannak 
jól meghatározható technikák, eljárások, amelyek alkalmazásával a hagyományos építészeti karakterhez 
és az egységes faluképhez jobban igazodó, arányosabb és esztétikusabb épület építhető. Ez az útmutató 
ezen módszereket, szempontokat igyekszik körvonalazni, mindenki számára közérthető módon, sok kép-
pel és illusztrációval. Noll Tamás ajánlójában írja: Figyelmébe ajánlom ezt a kiadványt a Balaton – felvidéken 
élőknek, a közösségek vezetőinek, az építkezni szándékozóknak, a tervező építészeknek és az építésügy-
ben dolgozó szakembereknek. Kívánom, hogy használják, tanuljanak belőle és érezzék át munkájuk során 
azt a hangulatot, amely a könyvből árad. Az általuk végzett munka ennek legyen folytatása, és akkor talán 
újra egy olyan környezet születik, amely mindnyájunk hasznára és örömére válik. 
Krizsán Andrásnak köszönhetően a könyvbemutató végén a résztvevők a könyv egy-egy ajándék példányá-
val térhettek haza.  

Krizsán András: Balaton – felvidéki építészeti útmutató
Könyvbemutató a Tóparti Galériában
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Eitnerné Rózsa Ágnes, „az Ági néni” a 2013/2014.
tanév végén úgy döntött, nyugdíjba vonul. Megért-
jük, kicsit talán irigyeljük is. Hiányozni fog, szokatlan 
lesz nélküle, de mondják, ez az élet rendje. Életútja, 
mint minden emberé egyszeri és megismételhetetlen, 
de ezentúl gazdag és tartalmas is.
1955. január 15-én született Tapolcán. Általános iskolai 
tanulmányait szülőfalujában, Kővágóörsön végezte, 
majd 1973-ban biológia tagozaton érettségizett a 
sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium és Mezőgaz-
dasági Szakközépiskolában. Pedagógusi munkáját 
képesítés nélküli napközis nevelőként kezdte a Kő-
vágóörsi Általános Iskolában az érettségit követően 
1973. szeptember 1-jétől. 1978-ban szerezte meg bio-
lógia-földrajz tanári oklevelét. Az oktatás mellett 
részt vett az ifjúsági vöröskereszt munkájában, több 
éven át ifjúságvédelmi felelős volt. A közösség moz-
gatórugójaként 1981-1990 között az akkori gyermek-
mozgalom vezetőjeként tevékenykedett, s emellett 
a tevékenység mellett folyamatosan kapott osztály-
főnöki megbízást is. 1985-1989 között mind az iskolai, 
mind a területi természettudományi szakmai munka-
közösség vezetésére kapott megbízást. 10 év peda-
gógiai munkásság után a Pécsi Tanárképző Főiskolán 
diplomamegújító intenzív képzésen vett részt. 1990. 
augusztus 15-én került jelenlegi munkahelyére, a 
Révfülöpi Általános Iskolába. Feladata kibővült a 3-4. 
osztályosok környezetismeret tanításával, és az 
1991-től több éven keresztül működő háziasszony 
képzésben is részt vett általános iskolai munkája 
mellett. Ebben az oktatási formában a tanítványait 
vendéglátásra, lakáskultúrára, és viselkedéskultúrára 
tanította nem kis sikerrel. A folyamatos önképzés 
mellett 1999-ben Környezetvédelem és környezeti 
nevelés az 1-6. osztályban c. továbbképzésen, majd 
azt követően Az iskolai mentálhigiéné, és 2003-ban 
Ember- és társadalomismeret - etika képzéseken vett 
részt. 2006-ban a kompetencia-alapú oktatási prog-
ramcsomagok alkalmazása, ill. a Sulinet digitális tu-
dásbázis a tanítás-tanulás folyamatában komplex 
tanfolyamon sajátította el a biológia és földrajz tan-
tárgyak adatbázisának kezelését és felhasználását. 
Ha a nevelés folyamata úgy kívánta, meleg szívű 
anyaként, de ha kellett, szigorú nevelőként állt helyt. 
Ennek eredményeként tanítványai mind az élet külön-
böző területein, mind a középiskolai tanulmányaik 
során helytálltak. Bár közeledtek a nyugdíjas évek, 
a fiatalokat megszégyenítő vehemenciával fogott 
hozzá a digitális tananyag használatához az oktatás-
ban. Nevelő-oktató munkája mellett tanórán kívüli 
tevékenységében rendszeresen jelen volt a szakköri 
munka, országos játékokra, levelezős versenyekre 
való felkészítés. 

Iskolánk legifjabb nyugdíjasa

Több mint egy évtizede nincs olyan év, hogy nélküle 
rendeznék meg a Katona József Könyvtár és a Ma-
gyar Népművelők Egyesülete Bács-Kiskun Megyei 
Szervezete „Barátunk a Természet” Országos Ter-
mészetismereti Versenyt. Csapataival minden tanév-
ben több aranyérmet, dobogós helyezést szerzett
a Kecskeméten zajló, több napos országos döntőn. 
Ugyanilyen eredményesen szerepelt tanítványaival 
a mezőtúri Kaán Károly, a veszprémi Hermann Ottó,
a dombóvári Madarak- és fák napja és a gödöllői Kis
fürkészek természetismereti-, természetvédelmi 
versenyek országos döntőin. A Révfülöpi Általános 
Iskola dicsőségfalán több négyzetméter helyet fog-
lalnak el az általa felkészített csapatok és egyéni 
versenyzők természetismereti versenyek országos 
döntőin elért helyezésekről tanúskodó oklevelek. 
Eitnerné Rózsa Ágnes pedagógiai munkásságával 
beírta magát a Révfülöpi Általános Iskola XXI. szá-
zadi történetébe. Osztályfőnökként, pedagógus-
ként a rá bízott gyermekeket együttműködő, fele-
lősséget vállaló közösséggé, a társadalom hasznos 
tagjaivá igyekezett nevelni. Több mint 4 évtizedes 
pedagógusi munkáját igényesség, törődés, követ-
kezetesség, pontosság jellemezte. Kiemelkedő te-
vékenységét a Tapolca és Környéke Kistérség Több-
célú Társulás Tanácsa a „Tapolca és Környéke 
Kistérség Nevelésügyért”  kitüntetéssel ismerte el 
2012-ben. A tanévzáró ünnepélyen hivatalosan is el-
búcsúzott iskolánktól, a tanítványoktól. A tanévzá-
ró értekezlet után pedig „családi körben” mi neve-
lőtársak is elköszöntünk tőle. Kívánjuk, hogy nyug-
díjas éveire vigye magával a sok szép emléket, meg-
becsülést, amit viszonzásul kapott tanítványaitól, 
kollégáitól eredményes, kitartó nevelő-oktató mun-
kájáért. 

Iván Katalin
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Közel 20 éve veszünk részt a Kecskeméti Megyei 
Könyvtár által szervezett „Barátunk a természet” 
országos természetismereti versenyen. A gyerekek 
körében nagyon népszerű a vetélkedősorozat, mert 
sokoldalú, játékos, mellette nagyon sok új ismeretet 
ad, kreativitásra sarkall, igazi csapatmunka. Tanév 
elején már a gyerekek nagyon várják mikor indul, 
mikor lehet kezdeni. Nem múlt el év, hogy ne lettünk 
volna dobogósok, vagy éppen elsők több kategóriá-
ban is. Ez így volt az idén is, egyéni versenyben Dencs 
Márton 7.o. tanuló első, Szabó Friderika 8.o. tanuló 
második helyezést ért el. Csapatversenyben is elhoz-
tuk a legelőkelőbb helyezéseket. A hatodikas IQ BE-
TYÁROK  (Epres Tamás, Németh Bence, Péringer 
Márk, Veress Noé) elsők, az ötödikes KÖKÖRCSINEK 
(Muzsi Márton, Sebő Eszter, Török Teodóra) második helyezést értek el. A hangulatos, szép környezetben 
rendezett találkozón már személyes ismerősként köszönti egymást a rendező és a résztvevő, meghatározó 
élmény mindenkinek a tudásgyarapításban, személyi- és emberi kapcsolatok kialakításában.      

Eitnerné Rózsa Ágnes
felkészítő tanár

Újra elsők lettünk!

Német verseny
A tanév utolsó hetében is versenyeztünk. A „Spiel 
und Gewinn” Országos Német Nyelvi és Országis-
mereti Versenyen elért első helyezéssel a szóbeli 
megmérettetésre is bejutottak a gyerekek. György 
Anna Sára, Sebő Eszter és Török Teodóra 5. osztályos 
tehetséges „kisasszonyokkal” nagy izgalommal utaz-
tunk Gödöllőre, ahol az 5 részből álló szóbeli verseny 
megrendezésre került. Négy témakörben (foglalko-
zás, piac, állatok és testrészek) folyt a beszélgetés, 
melyet kiegészített egy általános bemutatkozás is. 
A megmérettetés teljessége érdekében azonban 
egy írásbeli feladatlap kitöltésével is meg kellett 
küzdeniük a lányoknak. György Anna Sára és Sebő 
Eszter 90%- os teljesítményével  6. helyezést ért el,  
Török Teodóra 96% –os teljesítményével az országos 
szóbeli verseny 3. helyezettje lett, s ezzel ingyene-
sen indulhat az új tanév versenyén. A kemény felké-
szülés és nagy izgalom után oklevéllel és ajándékokkal, 
vidám hangulatban érkeztünk haza. Nagyon büszkék 
vagyunk a lányokra, mert 2 év nyelvtanulás után egy 

olyan helyen értek el színvonalas eredményt, ahol 
előre nem ismert kérdésekre kellett válaszolni, és 
nagyvárosok, mint Zalaegerszeg, Budapest iskoláit 
is megelőzték. Igazán szép teljesítményt nyújtottak, 
öregbítve ezzel az iskola jó hírnevét is.

Egy másik szép eredmény is született a tanév végén. 
A D.D.D. Országos Tehetségkutató Levelező Verse-
nyen Sárvári Nóra (aki egyébként remek idegen nyelvi 
színjátszónk is) szintén az 5. osztályból első helyezést 
ért el. Ugyanezen a versenyen a német nyelvvel még 
csak szakkör formájában foglalkozó, de nagyon lelkes 
3. osztályos tanulók, Muzsi Balázs Ferenc és Sirsom 
Olivér egyéniben indulva, mindketten első helyezést 
értek el. A „legaktívabb iskola” címet is elnyertük, 
és ezzel a lendülettel kezdjük az új tanévet is! 
Hajrá Gyerekek, nagyon gratulálunk! A küzdésnek 
mindig meg van az értelme és a kitartó munkának 
az eredménye, csak soha ne adjuk fel!

Török Péterné

A Révfülöpi Általános Iskola igazgatója értesíti a Tisztelt Szülőket és 
tanulókat, hogy a 2014/2015-ös tanév évnyitó ünnepélyét 2014. szep-
tember 1-jén (hétfőn) 8.00 órai kezdettel tartja. 
A tankönyveket a gyermekek az ünnepély utáni első tanórán kapják 
meg. A bejáró tanulóknak az iskolába történő utazása az elmúlt év 
rendje alapján történik. A leendő első osztályosok augusztus 29-én 
ismerkednek az iskolával a tanító nénik közreműködésével.

Iskolai hírmondó
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Június 14-én, szombaton délelőtt 9 órakor megszólalt 
az iskolai csengő, amely nemcsak a vakáció kezdetét, 
de a nyolcadik osztályosok számára az általános is-
kolai tanulmányok befejezését is jelentette.
A ballagók nevében Szabó Friderika és Horváth Fanni 
köszönt el az iskolától, a nevelőktől és a diáktársaktól. 
A hetedik osztályosok képviseletében Szentgróti 
Kitti és Janzsó Patrik búcsúztatta az öregdiákokat. 
A 8. osztályosok versmondása és közös éneklése 
megható részét képezte a ballagási műsornak.
Németh László igazgató úr beszédében Hamvas Béla 
gondolataival köszöntötte a ballagókat: 
„ A nagy útban nincsen semmi rejtély. Az ég hatása: 
jónak lenni, a Föld hatása: a bőség, az ember hatása: 
a rend. Mindenkinek csak egyetlen dologra van 
szüksége: igazan élni.” 
Felidézte az elmúlt nyolc év történéseit, a kedves, 
mosolyogtató, néha erőfeszítést kívánó eseményeit. 
A diákélet élményeinek felelevenítésén túl utalt arra, 
hogy egyre inkább tudomásul kell venni, hogy nem 
csupán a jogokat kell hangoztatni, hanem egyre 
fontosabb a kötelességek teljesítése és ehhez kap-
csolódóan a felelősségvállalás is, tetteikért. Majd a 
következő gondolatokkal folytatta beszédét:
„Kedves Ballagó diákjaink!
Bízom abban, hogy életetek során nem keresitek az
igazi munka és teljesítmények nélkül kiadott bizonyít-
ványok csalóka világát. A sikerért, a tudásért mindig 
meg kell dolgozni. Igyekezzetek megérteni mindent, 
és ne feledjétek, csak akkor lesztek egyediek, érde-
kesek, ha 1-1 területen az átlagosnál jobban elmélyed-
tek. Sose legyetek szürke átlagemberek. Vigyétek 
magatokkal Wass Albert következő gondolatát: 
„Megtanultam, hogy mindenki a hegytetőn akar élni, 
anélkül hogy tudná, a boldogság a meredély meg-
mászásában rejlik.”

Ballagás és tanévzáró ünnepély
Kedves búcsúzó nyolcadikosok! Kedves Vendégeink!
A mai ballagás rendhagyó búcsúzó ünnepség. Ritkán 
adatik meg egy pedagógus életében, hogy akkor 
akaszthatja a képzeletbeli szögre munkaeszközeit, 
amikor az osztálya is befejezi tanulmányait. Ez a kü-
lönleges élmény adatott meg osztályfőnökötöknek, 
Ági néninek. Amikor nemsokára előttetek halad az 
oszlop élén, bizonyára felelevenedik benne peda-
gógus munkásságának elmúlt 41 éve, tele sok-sok 
élménnyel, s a gyermekektől kapott szeretettel. 
Mindnyájunk nevében megköszönöm Neki az intéz-
ményben eltöltött évtizedek tartalmas, eredményes, 
s a gyermekek életét nagyban meghatározó mun-
kásságát. Kívánom, hogy nyugdíjas éveit jó egészség-
ben, megbecsülésben töltse el családja és barátai 
körében.”
Az igazgató úr végül Weöres Sándor gondolatait 
idézte, és a 8. osztályosok a hagyományok szerint 
körbejárták az iskola épületét, parkját, udvarát, majd 
kezdetét vette a tanévzáró ünnepély. Az 1. osztályo-
sok képviseletében Bibor Hanna, Szabó Angelika és 
Pintér Máté mondott verset. Nyugdíjba vonuló kollé-
gánk, Eitnerné Rózsa Ágnes életpályájának ismerte-
tése után Tóth Mária asszony, a Tapolcai Tankerület 
igazgatója köszöntötte kollégánkat, majd Kondor 
Géza úr, Révfülöp Nagyközség polgármestere adta 
át az önkormányzat ajándékát.

Németh László beszédében hangsúlyozta, hogy a 
tanév sikerét elsősorban a kitűnően teljesítő tanulók 
jelzik, illetve az, ha egyetlen tanulónak sem kell a 
nyári szünidőt tanulással tölteni. A bukásmentesség 
sajnos nem sikerült, mert három tanulónak augusz-
tusban kell majd bizonyítania, hogy továbbhaladásra 
alkalmas tudással rendelkezik. 

XXIV. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM  
2014. JÚNIUS - AUGUSZTUS

Fotó  Iskola

Kondor Géza polgármester 
megköszönte Eitnerné Rózsa Ágnes munkáját

A ballagó diákok osztályfőnökükkel



2121

Örömmel olvasta fel azoknak a tanulóknak a nevét, 
akik kitűnőre teljesítették az évet: a 2. osztályból 
Németh Réka, a 3. osztályból: Juhász Judit és Muzsi 
Balázs Ferenc, az 5. osztályból: György Anna Sára, 
Sebő Eszter Fanni és Török Teodóra, a 6.osztályból: 
Tompos András, és a 8. osztályból: Benkő Alexandra. 
Török Péterné e tanévi eredményes munkájáért 
Pedagógus napon a Tapolcai Tankerület Elismerő 
emléklapját vehette át. 
Itt szeretném jelezni, hogy 8 szülő és 13 tanulónk 
vállalta, hogy egy Saarcbrückhen melletti német isko-
lával felvegyük a testvériskolai kapcsolatot, aminek 
eredményeként ősszel mi látjuk vendégül őket, s 
reméljük, egy népes kis sereggel a jövő év folyamán 
mi is ellátogathatunk Németország francia határ 
melletti tartományába. 
 A Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület az 
idén is hangulatos vetélkedővel és sok szép aján-
dékkal lepett meg bennünket, és ebben az évben 
is biztosította a ballagó 8-asok által elültetett fát. 
A környező települések hagyományos ünnepein 
rendszeresen szerepelünk. 
S hogy mennyire igaz, hogy családiasan, egymás 
munkáját megbecsülve éljük életünket,  bizonyítja 
a Szülői Munkaközösség. Nemcsak a gyerekekre 
gondoltak, amikor a rossz idő kezdetén sok-sok 
benti játékkal lepték meg gyerekeket, hanem arra 
az emberre is, aki nap, mint nap a fáradtságot nem 
ismerve biztosítja az iskolai munka technikai felté-
teleit. A Szülői Munkaközösség nevében Szeginé 
Balogh Emília nyújtott át egy kis ajándékcsomagot 
Biczók József Dodi bácsinak, a „mi karbantartónknak”. 
A tanévzáró befejező részeként következett az év 
végi jutalmak kiosztása.

Ballagás és tanévzáró ünnepély Az egész évben tanúsított példamutató magatartá-
sukért, tanulmányi és közösségi munkájukért, a ver-
senyeken elért eredményeikért a következő tanulók 
kaptak jutalomkönyveket:
1.osztályból: Bibor Hanna, Pintér Máté és Rácz Máté 
Tibor, a 2. osztály: Németh Réka és Török Annamária,
 a 3. osztályból: Árokszállási Ramóna és Dencs Nándor, 
a 4. osztályból: Bódis Attila és Kirnbauer Boglárka, 
az 5. osztályból: Sebő Eszter Fanni és Török Teodóra, 
a 6. osztályból: Epres Tamás, Filep Kata és Németh 
Bence, a 7. osztályból: Dencs Márton és Kovács Re-
beka, a 8. osztályból: Bereczki Réka, Kirnbauer Tamás 
és Viszt Vivien.
Ezt követően Kondor Géza polgármester úr átadta 
az országos döntőbe jutott 8. osztályosoknak, illetve 
a sakkozóknak az iskola emlékérmeit.
Szeginé Balogh Emília a Szülői Munkaközösség ne-
vében a Révfülöpi Általános Iskoláért Alapítvány díjait 
nyújtotta át Scheller Kornél Vendel és Szegi Benedek 
1. osztályos,   Kovács Dorina és Szabó Levente 2. osz-
tályos, Juhász Judit és Muzsi Balázs Ferenc 3. osztá-
lyos, Pálffy Bianka 4. osztályos, György Anna Sára és 
Sárvári Nóra Bianka 5. osztályos, Tompos András és 
Veress Noé 6. osztályos, Horváth Fanni és Veress Luca 
8. osztályos tanulóknak. 
Iskolánk legrangosabb díját, az Iskoladíjat, Tóth Mária 
tankerületi igazgató asszony nyújtotta át Benkő 
Alexandra és Szabó Friderika 8. osztályos tanulóknak.  
A díjat mindkét tanulónk az iskolai évek alatt tanúsí-
tott példamutató magatartásáért, versenyeredmé-
nyeiért, közösségi munkájáért, töretlen szorgalmáért 
ítélte oda a nevelőtestület. 
Az évzáró ünnepély a Szózat közös eléneklésével 
zárult, majd a tanulók osztályfőnökeiktől megkapták 
bizonyítványaikat.    
A VAKÁCIÓ MEGKEZDŐDÖTT!
                                                                        Iván Katalin

Streetball siker Tapolcán

2014.06. 1- jén, Gyermeknap alkalmából Utcai Kosár-
labda Bajnokságot szerveztek Tapolcán, ahol felső 
tagozatos diákjaink is képviselték iskolánkat.

A III-IV. korcsoport mérkőzései előtt a büntető vonal 
mögül is bizonyíthattak a résztvevők. A kieséses 
rendszerben lebonyolított büntetődobó versenyen 
Kirnbauer Tamás (8. osztály) az előkelő második 
helyen végzett. 
A streetball meccseken 3+1 fős csapatok játszottak 
egy palánkra. Egy mérkőzés 10 percig, vagy 15 pontig 
tartott. A szoros végeredményű, döntőben megnyert 
két mérkőzésével a Révfülöpi Általános Iskola csa-
pata: Horváth Fanni, Kirnbauer Tamás, Veress Luca 
(8. osztály) és Filep Kata (6. osztály) az I. helyen 
végzett. Felkészítő tanár Molnár Lajos. 
Gratulálunk a szép eredményhez.

Molnár Lajos
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Igazából a valóságos történések igazolják, mennyire 
nagy szükségünk van erre a bizonyos hívószámra, 
ha bajba kerülünk, mi hajósok. A történés a követ-
kező. Túrában lévő hajó személyzetéből egy valaki 
rosszul lett, eszméletét vesztette. 
Látszott, hogy súlyos a helyzet, ezért a hajót a hajó 
kapitánya a legközelebbi kikötő felé irányította, mi-
közben a személyzet egy másik tagja a mentőszol-
gálatot hívta a 104-en. Nagyon helyesen. Míg ők a 
part felé haladtak, beindult a gépezet. A szolgálat 
diszpécsere elkezdte keresni a legközelebb lévő, 
megfelelő felszereléssel rendelkező egységet, szá-
razon és vízen. Rövid időn belül kiderült, hogy a 
Balatoni Vízimentők Szakszolgálatának egyik hajó-
egysége van a legközelebb Révfülöphöz, így őket 
riasztotta, akik mire a hajó kiért a kikötőbe már itt 
voltak és megkezdték az újraélesztést és mindent, 
amit csak tehettek. Előkerültek a szükséges felsze-
relések, sorba rakodták át az életmentő eszközöket.  

Kell az a telefonszám!
& 06-30-383-8-83

Az iskola megkezdése előtt a szülőknek jövedelemigazolást kell bemutatniuk az oktatási intézménynek. 
Oktatási intézménynél történő felhasználás, kollégiumi elhelyezés vagy akár ösztöndíj-igénylés miatt is 
szükség lehet rá. A jövedelemigazolás az adózó által bevallott, illetve a munkáltatói adómegállapításban 
szereplő jövedelmet adóévenként tartalmazza, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelően. Jöve-
delemigazolást olyan adóévre lehet igényelni, amelyet már lezártak bevallással. A NAV a jövedelemigazolás 
kiadására az IGAZOL elnevezésű összevont nyomtatványt rendszeresítette, amely beszerezhető az adó-
hivatal ügyfélszolgálatain, vagy letölthető a NAV honlapjáról: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvany-
kitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/igazol.html. A formanyomtatvány hasz-
nálata nem kötelező, de fontos, hogy az egyéb módon megírt beadványban a személyazonosításra szolgáló
adatokon kívül az igazolás célja, a jövedelemigazolás éve és az igazolást felhasználó szervek neve is szere-
peljen. A kérelem benyújtható személyesen az adóhivatal ügyfélszolgálatain, levélben, illetve az Ügyfélka-
pun keresztül. A NAV illetékmentesen állítja ki a jövedelemigazolást. Az igazolás kiadásának határideje 6 
nap, ami egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható. A kiadási határidő módosulhat a hiányzó vagy hibás
bevallás, a kérelem téves kitöltése vagy az aláírás hiánya miatt.

                                                                                                                   Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatóság

Jövedelemigazolás a NAV-tól

Mindeközben a hajó beleakadt a kikötött hajók egyik 
kötelébe, ami tovább nehezítette a helyzetet. Míg 
az orvos és az életmentő személyzet küzdött, meg-
érkezetek a vízi rendészet járőrei is, hogy rögzítsék 
a sajnálatos eseményt, és ha kell segítsék a további 
teendőket. Sajnos minden igyekezet ellenére a sze-
rencsétlenül járt ember meghalt. Miközben lehan-
goltan pakolták össze a felszerelésüket került szóba, 
mennyire fontos az az idő, amíg a beteg ellátása 
megkezdődik. Ha talán közvetlenül a vízi mentőket 
hívják, van esély a túlélésre. Az idő a legnagyobb úr! 
És hívhatták volna, ha van egy hívószám valahova 
felragasztva a hajóra. Meggyőződésem, hogy erre 
minden hajón szükség van. A ma működő vízimentő 
szolgálat már nem a motorcsónakozni vágyó kivált-
ságosakból áll, hanem hozzáértő, elhivatott életmen-
tőkből. Itt a hangsúly az életmentésen van. Minden 
eszközük és felszerelésük, közvetlen szoros kapcso-
latuk az Országos Mentőszolgálattal és a Vízírendé-
szettel arról szól, hogy a bajbajutottakon segítsenek, 
és életeket mentsenek. Összepakoltak és mentek, 
tették a dolgukat, mondták, segíteni akartak, de 
elkéstek és ez nem rajtuk múlott. Tehát kell az a 
hívószám, minden hajóra.
Persze mindezek után további feladat volt a hajó 
leszabadítása, amihez mindenképpen búvár segítsé-
gére volt szükség. Ez is meglett, mert úgy éjjel 10 óra 
tájban megjelent a Rupert mentőhajó, teljes személy-
zettel és a búvár leszabadította a hajót. A bajbajutott 
hajó kapitányának arra a kérdésére, hogy mivel tarto-
zunk egyszerű volt a válasz: Semmivel, van önöknek 
most épp elég baja! Aztán amikor arról kérdezték, 
hogy legalább kinek köszönhetik meg, körbenézett 
és azt mondta: Mondhatnék nevet, de mi csapatban 
dolgozunk, egyikünk a másik nélkül nem sokra megy. 
Nos, köszönjük Nektek névtelenek, kívánjuk járjatok 
szerencsével és időbe érjetek oda a bajbajutottakhoz.

Rick Csaba Révfülöp NSK. Vitorláskikötő
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2014. július 12-én nyílt meg a révfülöpi iskola mode-
llezőinek kiállítása Balatonbogláron a Balaton Csa-
vargőzös Múzeumhajóban. Kopasz Árpád, a Balaton 
Csavargőzös Alapítvány elnöke köszöntötte a meg-
jelent vendégeket és a modellezők képviselőit. 
Hangsúlyozta, hogy a hagyományok ápolásában 
fontos szerepe van annak, hogy a felnövekvő gene-
rációk ismerjék a balatoni hajózás történetét, legye-
nek részesei a hagyományok ápolásának. Ezért tar-
totta fontosnak a kiállítás létrehozását, és örömmel 
nyugtázta, hogy ebben mindkét polgármester egyet-
értőleg támogatta.
Mészáros Miklós balatonboglári polgármester örö-
mét fejezte ki, hogy ez az esemény is erősíti a két 
parti település kapcsolatát. Ezt a gondolatot erősí-
tette meg Kondor Géza révfülöpi polgármester is 
megnyitójában, hangsúlyozva, hogy a Balaton csa-
vargőzös évtizedeken keresztül összekötő kapocs 
volt a két település között, és ezt a feladatát ma is 
betölti a kiállítással, és a Révfülöpön nyíló galériával is.

A modellezők képviseletében Biczók József beszélt 
a tíz éves múltra visszatekintő szakköri munkáról. 
Ismertette a bemutatásra kerülő hajómodelleket. 
Elmondta, hogy őt magát mi késztette a modellépí-
tés elkezdésére, és ezt milyen módon sikerül a gye-
rekekkel megvalósítani. Beszédének alapgondolata 
volt a régi latin mondás: Navigare nacesse est, azaz 
hajózni kell!
Meg is úsztatták a hajómodelleket, pedig a szépséges 
magyar tenger vize erőteljesen hullámzott, a kis hajók 
és ügyes irányítóik mégis megbirkóztak vele, mert 
hajózni kell! Nemcsak a Balaton vizén, de az életben is. 
Örömünkre szolgált, hogy a régi szakkörösök képvi-
seletében Cséplő Márton is velünk volt, Gaál Botond, 
Janzsó Patrik és Szabó Dömötör pedig a nyári szünet-
ben is áldozott idejéből erre az önként vállalt feladatra. 
A kiállítás egy hétig tartott nyitva. Reméljük sokak 
érdeklődését keltette fel a Balaton, a hajózás és a 
Balaton csavargőzös iránt! 
                                                                         Iván Katalin

Kishajók a nagy hajóban!

röpke lepke száll virágra, zümmög száz bogár.... 
Kakukk szól már a fák közt, kakukk, de szép a nyár.”  
Ülök kedvenc fám alatt, és dúdolom a dalt, amit 
száz éve már, nem énekeltem. Szinte hallom a kakukk 
kedves hangját, és nem jut eszembe, hogy beszem-
telenkedik más madarak fészkébe, és ott hagyja 
idegeneknek tojásait a költésre. 
Látom nagyanyámat egy forró nyári délután, ahogy 
meglazítja a nagyapám halálától le nem tett fekete 
kendőt. Ül a rég-nincs  novai ház hűs verandáján, 
és kanalazza a kútból felhúzott hideg aludttejet. 
Arra gondolok, hogy jó volna, ha lennének fényképek 
azokról a nyarakról, hogy megmutathassam a gyere-
keimnek, unokáimnak. De ők akkor sem érthetnék 
meg, milyen is volt az a kútban lehűtött aludttej.
Mindig nálam van egy fénykép. A virágzó dáliák előtt 
ülünk hárman testvérek, mögöttünk a szüleink. 

Boldogan mosolyog mindenki.  Nézem a kicsi, 
fekete-fehér képet, szinte érződik a melege annak 
a nyárnak, érzem a bukszus bokrok szagát. Még 
nem tudjuk, mi vár ránk. Még csak örülünk a nyárnak.
A régi kakukkos nyarak, a dal, a fénykép, a megpihe-
nés fa alatt, valósággá teszi  azt a semmivel sem 
pótolható hiányát azoknak, akiket szerettünk, és 
akik már elmentek abba az ismeretlen világba. 
Hiába veszem meg ugyanazt a fajta virágot, hiába 
ültetem ugyanoda, mint régen, amikor még együtt 
élt a család. Csak hinni szeretném, hogy látják a 
messzi világból a virágot azok, akiknek már csak 
arcuk egy-egy részletét,  egy-egy  mozdulatukat 
tudom felidézni.
A Kacsajtós szélén felnézek az égre...hiszem, hogy 
látják fentről, ott vannak velünk...

lux

„Nyár van, nyár.....
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Kiállítás megnyitó Balatonbogláron

Fotó  Iskola



Az idén huszonkettedik alkalommal került megren-
dezésre településünkön a Villa Filip Napok rendez-
vénysorozat. Július 18-án reggeltől – három napon 
keresztül - Oppenauer Péter díszkovács várta az ér-
deklődőket a Halász utcában. Akinek kedve támadt, 
kipróbálhatta a kovácsolást, kis ajándéktárgyakat 
készíthetett magának (kispatkó, nyílhegy, rózsalevél, 
kiskígyó). Felnőttek és gyermekek egyaránt élvez-
ték a lehetőséget, hiszen a mai világban ritkán lehet
élő kovácsműhelyt látni. Délután a Fülöp – kertben 
a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar előadása után 
Mészáros Erzsébet és Mayer István játszott auten-
tikus népzenei összeállítást a közönségnek. Ezt kö-
vetően a programsorozatot Kondor Géza polgár-
mester nyitotta meg, majd a meghívásunkra nálunk 
tartózkodó romániai Bihar megyei Rév község de-
legációjának vezetője, Hasas János köszöntötte a 
megjelenteket. Az est folyamán a StandUp együt-
tessel vehettünk részt egy fergeteges partyn. 
Szombaton a Káli út 4. szám alatt megnyílt a bala-
tonboglári Balaton Csavargőzös Műemlékhajó kihe-
lyezett kiállítása. A kiállítást Kopasz Árpád, a Műem-
lékhajót üzemeltető alapítvány elnöke nyitotta meg, 
majd a megjelenteket köszöntötte Kondor Géza, 
Révfülöp polgármestere és Mészáros Miklós, Bala-
tonboglár polgármestere. A Fülöp - kertben a Mézen-
gúzok gyermekzenekar interaktív műsora nyújtott 
az óvodás és a kisiskolás korosztály számára külön-
leges zenei élményt, szórakozási lehetőséget.  
A Római Katolikus Templomban a komolyzene ked-
velőinek a Koncz család és barátai (Bécsi és Berlini 
Filharmonikusok tagjai) adtak koncertet. A napot 
fergeteges sikerű koncert zárta a szabadtéri színpa-
don, a Nap együttes tolmácsolásában a 60-as, 70-es, 
80-as évek rockzenéjét hallgathatta a közönség. 
2011-ben a Villa Filip Napok ideje alatt hagyomány-
teremtő céllal szabadtéri Szentmisét rendeztünk a 
Fülöpi-templomromnál. Az idei évben is sokan jöttek 
el a Csizmazia Sándor, révfülöpi plébános által celeb-
rált Szentmisére a Fülöpi – templomromhoz. 
Este a Tóparti Galériában Dr. Wilhelm Ottó gyermek-
gyógyász és humángenetikus szakfőorvos És a te 
lelked? című könyvének bemutatójára került sor.   

XXII. Villa Filip Napok

XXIII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM  
2013. SZEPTEMBER-OKTÓBER
XXIV. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM  
2014. JÚNIUS - AUGUSZTUS

Fo
tó

  M
ű

ve
lő

d
és

Fo
tó

  M
ű

ve
lő

d
és

Fo
tó

  M
ű

ve
lő

d
és

Fo
tó

  H
er

cz
eg

Fo
tó

  H
er

cz
eg

Oppenauer Péter díszkovács bemutatója

Mézengúzok zenekar gyermekkoncertje

Mészáros Erzsébet és Mayer István

Nap Együttes koncertje Szentmise a Fülöpi-templomromnál

P.Zs.
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