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„Az ősz a kedvenc évszakom. Szeretem, amikor a levelek
vörösbe és narancsba fordulnak. Gyönyörű látványt nyúj-
tanak a holdfényben, és elképesztő változáson esnek át. 
A tavaszi és a nyári zöldellés csak árnyéka a fák igazi való-
jának, ez a buja színvilág igazi csoda, és minden áldott 
évben bekövetkezik, amikor az éjszakák egyre hidegebbek 
lesznek. Mintha ezekkel a tüzes színekkel kárpótolnák, 
hogy eltűnik a meleg.” Sarah Ivens

Az ősz az az évszak, amikor a világ kicsit megnyugszik és számba 
veszi, eleddig mit ért el. Változást hoz, de megnyugtatóan lassú 
átmenettel, nem kapkodó pánikban.
Ebben az időszakban a nappalok rövidülnek és az időjárás fokoza-
tosan fordul egyre hidegebbre, szelesebbre és csapadékosabbra. 
A lombhullató növények levelei elsárgulnak, elvörösödnek, átmene-
tileg gyönyörű színpompába borítva a természetet, mielőtt elszárad-
nának és lehullanának a fákról. Néhány későn érő növény még meg-
hozza gyümölcseit. De nincs is szebb annál, mint mikor a fák koronái 
olyan színekben játszanak, mint a vörös, a narancssárga, sárga és 
bordó. Csak végigsétálunk egy lombos fákkal szegélyezett úton, és 
máris egy varázslatban érezhetjük magunkat.
Az ősz mindig búskomor és keserédes, színes és borongós, elmélázó 
és újrakezdő, kirándulós és plédbe bújós. Sokszínű és sokféle.  

egymásra. 

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek
 világnapjává. Az idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről 
szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, 
szeretetüket és annak érzését, hogy értékeljük őket. Szükségünk van 
mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel 
csakis ők rendelkeznek. A fiatal nemzedék az elődök által megal-
kotott világba születik bele. Munkánkat az elődök eredményeire építve 
végezzük. Életünk akkor tekinthető értékesnek, ha az idő előre halad-
tával saját utódainknak értékesebb világot, példát tudunk átadni. 
Mindennapi munkánkhoz az elődök nyújtotta mintából meríthetünk 
hitet, erőt, bátorságot. Szebbé és reménytelibbé teszik életünket. 
Sokat segítenek nekünk tapasztalataik átadásával, véleményük, böl-
csességük megosztásával. A jeles alkalom mindenesetre kiváló arra, 
hogy a régen halogatott dolgokat megtegyük szeretteinkért. És ha 
már jól belejöttünk a gondoskodásba, máskor is megtehetjük, mert 
tényleg nem kell idősek napja ahhoz, hogy jobban odafigyeljünk 

Idősek világnapja – október 1.

„Száguldva vágtat, rohan az idő,
Sorra váltják egymást föl a hetek,
Minden nyár gyorsabb, mint az előző,
Az időnek nem mondhatsz „állj meg”-et…”

Zsoldos Imre
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Ismét elmúlt egy, ezúttal 5 éves ciklus. Tekintsük át együtt, milyen 
ciklusprogramot fogadtunk el képviselőtársaimmal 2014-ben, és abból 
mit sikerült megvalósítanunk.
Programunk összeállításánál alapvető célunk volt a hangzatos jelsza-
vak, frázisok, semmitmondó ígérgetések mellőzése, inkább a konkrét, 
kézzelfogható fejlesztések meghatározására koncentráltunk.
Vessük össze a ciklusprogramunkban meghirdetett célokat a megvalósult 
eredményekkel. Elmondható, hogy a programban meghirdetett vállalá-
sokat teljesítettük, sőt újabb célokat tűztünk ki és valósítottunk meg.

Mi történt az elmúlt 5 évben…

Polgármesteri beszámoló
Tisztelt Révfülöpiek!

• Gazdálkodásunkat a megfontoltság, takarékosság fogja 
  jellemezni, az Önök és az ide látogatók által elvárt fej-
  lesztések megvalósítása mellett tartalékainkat nem 
  hagyjuk a biztonságos szint alá apadni. Törekedni kell 
  arra, hogy takarékos, költséghatékony gazdálkodással 
  továbbra is képesek legyünk a váratlan akadályokat 
  eredményesen leküzdeni. 

Közös programunk és megvalósulásának ismertetése 2014-2019

•• A képviselő-testület megtalálta az önfenntartó fejlő-
   dés egyensúlyát. Miközben évről évre 100 millió Ft 
   körüli önerős fejlesztéseket hajtunk végre, a következő 
   évre ez az összeg újra termelődik. Nem történt adó- 
   és bérleti díj emelés. 

• Korszerű fedett színpad – a szükséges infrastruktúrával
   együtt – létrehozása, esetleg rendezvénysátor beszer-
   zése elengedhetetlenül fontos nyári rendezvényeink 
   biztonságos megtartásához.

•• A kitűzött cél elég szerény volt az azóta megvalósult, 
   Révfülöp kulturális szímbólumá vált Szabadtéri Szín-
   padhoz képest. Öt éve még egy sátorral is beértük 
   volna, helyette önerőből megvalósítottuk a Balaton-
   part legkorszerűbb, legszebb szabadtéri színpadát, 
   mely lehetőséget teremtett új műfajok meghonosí- 
   tására is, egyben biztonságosabbá tette egyéb szabad-
   téri rendezvényeink (Rianás, Disznóvágás, Mindenki 
   Karácsonya, Mindenki Szilvesztere, Főzőverseny, stb...) 
   megtartását.

• Az üresen álló önkormányzati ingatlanokat, üzlethelyi-
  ségeket hasznosítani kell.

•• Minden üzlethelyiségünknek van bérlője, ami szerve-
   sen hozzájárul a fejlesztésekhez szükséges bevételekhez.

Kondor Géza polgármester

2018-ban átadtuk a Szabadtéri Színpadot

Mindenki örömére elkészült a gyermekpancsoló 

Fotó: művelődés



• Az elindított közvilágítás fejlesztési programot folytatni kell. 

  •• A temető melletti járdaszakaszon, a temetőben, a 
     Hullám utcában, a Szepezdi úton és a Semsey major 
     alatti sétányon telepítettünk kandelábereket.

• A Káli úton a járda és csapadékvíz elvezetési munkát 
  tovább kell folytatni  a temető bejáratáig

  •• Révfülöp egyik legnagyobb önerős beruházása volt a 
      teljes hosszban, három lépcsőben megvalósított járda- 
      és csapadékvíz elvezető rendszer.

• A  Füredi út járdáinak akadálymentesítését folytatni kell. 

•• Teljes hosszában megvalósult, párhuzamosan a négy 
   71-sz. útra telepített gyalogátkelővel. Ezek közül a leg-
   forgalmasabbat pályázati forrásból autósokat figyel-
   meztető LED rendszerrel szereltük fel.

•  Dolgoznunk kell a vitorláskikötő megvalósításának 
    előkészítésén.

  •• Az előkészítést, és nem a megvalósítást vállaltuk. 
     Környezetvédelmi engedéllyel rendelkezünk, a tervek 
     készülnek. Ha minden szükséges adat rendelkezésre 
     áll, Önök döntenek!

•  Strandjainkat tervszerűen évről évre tovább kell fejlesz-
   tenünk.

••  A 2017-évi Kisfaludy strandfejlesztési pályázat közel 
    60 millió Ft forrásait felhasználva a következő fejlesz-
    tések valósultak meg:
              Császtai strand: új kerítés, automata beléptető- 
              rendszer, forgókapus beléptető, rönkfa kalózhajó 
              (játszótér), felnőtt fitness eszközök, vízi sport-
              eszközök, gyermekfoglalkoztató, strandkönyvtár, 
              rozsdamentes lépcsők, térbútorok, kerékpártar-
              tók, kabinfelújítások a régi öltözők mellett.
               Szigeti strand: automata beléptetőrendszer, 
              úszóstég, hattornyú kalandvár (játszótér), önki-
              szolgáló csomag- és értékmegőrző (cuccmegőrző), 
              térbútorok, padok, hulladéktömörítő beszerzése, 
              automata öntözőrendszer, öltözők, zuhanyzók 
              felújítása, gyep felújítása, facsemeték ültetése.

  •• Önerőből elvégeztettük a Szigeti strand mederjavító 
      homokozását. A Császtai strand homokozása szintén 
      engedéllyel és forrással rendelkezik, a következő sze-
      zonra megvalósulhat.
  •• Önerőből, mintegy 30 millió Ft-ból megvalósítottuk 
      a Császtai strandon a gyermek-pancsolót.

  •• Megtörtént, és a rendőrségi statisztikák szerint a 
      bűncselekmények száma szinte nullára csökkent. 

•  A közbiztonság további javítása érdekében folytatni 
   kell a térfigyelő kamerák telepítését.
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Mindkét strandunkon automata beléptető 
rendszer működik

A gyermekek nagy kedvence lett a rönkfa kalózhajó

Megvásároltuk és felújítottuk a vízi csúszdát 

Fotó: művelődés
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Közös programunk és megvalósulásának ismertetése 2014-2019

• Cél, hogy Révfülöp belterületén minden út szilárd bur-
  kolatot kapjon, meghatározott ütemterv alapján.

  ••Pályázati támogatással először elkészült az Iskola, 
    Muskátli, valamint a Sellő utca aszfaltozása, majd az 
    Aranyhíd utcában, a vízvezetékcserét követően szintén 
    aszfaltozásra került sor. 
    Önerőből a Málna, majd az Óvoda utca aszfaltozása 
    készült el,  a Káli út aszfaltozása a közút kezelőjével 
    közös beruházás volt. 

• A temetőben az urnafalat bővíteni kell.

  •• A fejlesztés előkészítve, a Magyar Falu Program kere-
     tében a pályázat elbírálását várjuk.

• Konkrét lépéseket kell tenni a termelői piac megvalósí-
  tása érdekében.

  •• 2018-ban átadásra került 70.75 millió Ft támogatás 
     felhasználásával.

• Lehetőséget kell adni a kereskedelmi egységek bővíté-
  séhez, korszerűsítéséhez.

  •• Jó példa erre a megújult COOP ABC, illetve az enge-
     déllyel rendelkező Hotel Révfülöpnek nyújtott együtt-
     működés.

• A sok bosszúságot okozó nyárfákat a Halász ucában  
  allergiát nem okozó, tájba illő fajtákkal kell kiváltani.

  •• Az  allergiát okozó nyárfák amerikai ezüst hársra let-
     tek cserélve.

• A Halász utcában található  vendéglátó egységek közös 
  arculatát ki kell alakítani, konszenzusra törekedve az 
  üzemeltető vállalkozókkal.

  •• A kidolgozott együttműködési megállapodásnak kö-
     szönhetően megújult a Nádas borozó, majd követte a 
     Hamburger- és Rév büfé, majd a strandcikk és ruha butik.

• Az ún. fekvő rendőröket át kell alakítani, különös tekin-
  tettel az elágazókra.

  •• Az összes balesetveszélyes és indokolatlan járdaszi-
     getet megszűntettük. 

• Fel kell újítani európai normáknak megfelelően a nyil-
  vános illemhelyet. 

  •• Önerőből egy esztétikus, modern, pelenkázó és moz-
     gáskorlátozott egységet is tartalmazó komplexum va-
     lósult meg, melynek használata ingyenes.

• A kilátó idén felújított állagát meg kell őrizni, és fel kell 
  készülni a faszerkezetek kb. 10 év múlva esedékes cse-
  réjére. Biztosítani kell a vizesblokk és elektromos áram 
  létesítését, ezzel is növelve a vonzerejét.

  •• Évente szakértő ellenőrzi és a szükséges javításokat 
     elvégeztetjük.

Rozsdamentes lépcsők kerültek beszerzésre

Parkoló létesült két elektromos autó töltésére 
alkalmas egységgel

A hattornyú kalandvár is sikeres a gyermekek körében

Fotó: művelődés
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• Az óvodával megkezdett önkormányzati ingatlanok 
  felújítását, korszerűsítését tervszerűen folytatni kell, 
  beleértve az orvosi rendelő, védőnői szolgálat épületét, 
  az iskola magas tetővel történő befedését.

•• A BM által kiírt pályázaton 12.453.569 Ft támogatást 
  nyertünk a védőnői épület favázas teraszának, tetőszer-
  kezetének felújítására, akadálymentes megközelíthető-
  ség biztosítására, fűtés-, melegvízrendszer felújítására. 
••Jelenleg az orvosi szolgálati lakás felújítása van folya-
  matban, önerős, mintegy 16 millió Ft-os beruházás 
  keretében.

• Nemzetközi kapcsolatainkat tovább kell építeni, cél to-
  vábbi baráti, testvértelepülési kapcsolatok létrehozása.

  •• A  Finn testvértelepülésünk mellett rendszeres kap-
     csolatot tartunk a határon túli Rév település magyar 
     közösségével, testvértelepülési megállapodás jött létre 
     a Lengyelországi Krobia településsel.
  •• Rendszeressé váltak a diák-pedagógus csereprogramok, 
      nyugdíjasklubok kölcsönös látogatásai, fellépései.

•• Káli út aszfaltozása Közútkezelővel együttműködve
•• Napfény Kempinggel szemben parkoló létrehozása 
   két elektromos autó töltésére alkalmas egységgel
•• Önkormányzat épületének parkolójában két elek-
   tromos autó töltésére alkalmas egység telepítése 
•• I. Világháborús emlékpark létrehozása az Ottawa 
   emlékmű áthelyezésével (az Első Világháborús Cente-
   náriumi Emlék-bizottság pályázati forrását is felhasználva).
•• MTZ 320.4 traktor beszerzése
•• Vízi csúszda megvásárlása, felújítása a Császtai strandon

A ciklusprogramban bár nem szerepelt, de megvalósult

• Sokunk álma fog megvalósulni a Halász utcai Tóparti 
  Galéria -Honismereti Gyűjtemény épületegyüttes kul-
  túrházzá, „ Kulturális és Turisztikai Látogató Központtá 
  alakításával. Építési engedéllyel, műszaki dokumentáci-
  óval, költségvetéssel rendelkezünk, jövőre indulhat a 
  kivitelezés.
• Szintén teljesen előkészített stádiumban van a már erő-
  sen lepusztult állapotú volt idősek otthona épületének
  vitorláspihenővé és vendégházzá alakítása.
• Rövidesen elkészülnek  Lugas-köz, Fürdő utca, Szegfű 
  utca aszfaltozásának előkészületei. 
• A zártkerti területeken folytatódhat a mart-aszfaltos 
  burkolatok kialakítása, melyek ellenállnak az erróziónak, 
  és a végleges aszfaltnak megfelelő alapot biztosítanak 
  a későbbiekben.
• Minisztériumi döntés van a császtai strand melletti, 
  horgászok által használt terület ingyenes önkormány-
  zati tulajdonba adására, ahol mindenki által szabadon 
  használható horgász- és szabadidőközpontot alakítanánk 
  ki. Itt  minden helybelinek lehetősége lesz csónakot 
  tárolni korszerű sólya- rendszer segítségével. 

Előkészített és  megvalósításra váró jelentősebb projektjeink
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Önkiszolgáló csomag- és értékmegőrző áll 
a vendégek rendelkezésére

Az allergiát okozó nyárfákat amerikai ezüst 
hárs váltotta fel

Kialakításra került a vendéglátó egységek 
közös arculata

Fotó: művelődés



  Higiénikus vizesblokkok és fedett pavilonok, tűzrakó-
  helyek biztosítanak majd mindnyájunk számára kultu-

• Október és április között el kell végezni a Császtai strand 
  mederjavító homokozását. Mind az engedély, mind a 

Kondor Géza polgármester

Közös programunk és megvalósulásának ismertetése 2014-2019

Korábbi cikkemben a „Gazdálkodj okosan”-ban azt igyekeztem bemutatni, hogy milyen gazdasági, pén-
zügyi feltételek között kell megoldani az önkormányzatok mindennapi munkáját. Hogyan kell egyen-
súlyba hozni a bevételek, kiadások, fejlesztések és tartalékok mértékét ahhoz, hogy legfontosabb felada-
tunknak – a lakosság biztonságának biztosítása, a közösség harmonikus fejlődése – megfelelő anyagi, 
gazdasági hátteret biztosítsunk. A környezeti, természeti és törvényi feltételek mellett minden telepü-
lésnek vannak pozitív lehetőségei, de vannak a fejlődés ütemét lassító korlátai is. Ezen körülmények fel-
ismerése és hasznosítása, vagy a korlátok leszűkítése a feladata a mindenkori választott testületnek és a 
végrehajtásban közreműködő adminisztratív szak apparátusnak is. Ezek után nézzük meg a számok száraz 
nyelvén, hogy a mögöttünk hagyott választási időszak fontosabb gazdálkodási adatai hogyan alakultak. 
Az adatok összehasonlítását – a korrekt összemérhetőség érdekében- 2015-2018 egész évekre számoltam, 
de a 2019 -es év várható adatait is bemutatom a félévi tények alapján.

Hogyan gazdálkodjunk?

Bevételek nagysága, összetétele
értékkel behatárolt. A kivethető alsó és felső korlát 
között dönthetünk az adók mértékéről a lakosság 
életkörülményeitől függően, illetve adhatunk ked-
vezményeket és mentességeket. Ennek nagysága 
évente 10-11 millió Ft. 
A kettő bevételi forrás közül az állami támogatás 
mértéke tőlünk független, a másik esetben pedig 
befolyásunk igen korlátozott és nem várható jelen-
tős növekedés, pl. a vállalkozások számának növe-
kedése.
Fontos bevételi forrást jelentenek számunkra a saját 
gazdálkodási tevékenységünkből keletkezett bevé-
telek. Első helyen a vagyongazdálkodási bevételek 
állnak, ilyenek az ingatlanok bérleti díjai, a másik 
fontos forrás pedig a strandok üzemeltetéséből 
származó bevétel. 

Öt év nagy idő, de szinte pillanatok alatt elrepült. Hálás 
vagyok a sorsnak, Önöknek, révfülöpieknek, hogy a fel-
sorolt csodákat együtt megalkothattuk, hogy olyan kép-
viselő- testülettel dolgozhattam együtt, akikkel öröm volt 

Kívánom, hogy a jövőben is a jókedv, vidámság, lendület,
összefogás és a fejlődés irányába mutató tenni akarás 
határozza meg településünk mindennapjait! 
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  rált kikapcsolódási lehetőséget.

  fedezet rendelkezésre áll.

Előkészített és  megvalósításra váró jelentősebb projektjeink

Az önkormányzati gazdálkodás fő pillérrét az évente 
elérhető bevételek jelentik. Ennek  nagysága, össze-
tétele határozza meg évről-évre az eltervezett és 
elvégezhető feladatok nagyságát. Mivel a kötelező 
feladatok pénzügyi, működési hátterét biztosítani 
kell és ezek a kiadások a költségvetés 50-60 %-át 
teszik ki, a maradék 40-50%-ból tervezhetünk fej-
lesztésre, illetve tartalékolunk a következő évre. 
A kötelező feladatok kötelezettségeihez a központi 
költségvetés kiegészítő támogatást ad normatív 
mutatók alapján, ami a bevétel 1/3-a, 1/4-e. Itt moz-
gásterünk valójában nincs. A másik bevételi forrás 
a saját adók, amelynek nagysága a bevétel 1/3-a átla- 
gosan. Itt kettő komoly korlát van. Az egyik a kivet-
hető adófajták mennyisége, a másik korlát a beszed-
hető adók mértéke, amely minden esetben felső 

a közös alkotás minden pillanata.
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Befejeződtek a temetőig a járda és csapadékvíz elvezetési 
munkálatok, a Káli út új aszfaltburkolatot kapott

Fotó: művelődés



A strandok felújításának eredménye, hogy 2018-ban és 
2019-ben a kettő strand bevétele meghaladta a nettó 
30 millió Ft-ot. A saját működési bevételek aránya átla-
gosan 1/4-e az összes működési bevételnek.
A bevételek között szerepel évente mintegy 1 millió Ft 
ún. pénzeszköz átvétel, amely néhány speciális tevé-
kenység költségeihez való hozzájárulást jelent 
(pl. védőnői szolgálat, háziorvosi-, fogorvosi tevékenység 
segítése).
Az elmúlt időszakban fontos bevételi források voltak 
a fejlesztésekhez pályázatokon elnyert, célhoz kötött 
támogatások 188.8 millió Ft összegben. 
Jelentősebbek E-Ft-ban:
• termelői piac 70.750
• strandok felújítása 54.800
• utak és egyéb 34.250
• iskola homlokzat felújítás. 29.000

Az évente keletkező kiadások kettő fő csoportra 
oszthatók:
• működési kiadások
• fejlesztési kiadások.
Nem lehet elég sokszor hangsúlyozni, hogy a ren-
delkezésre álló bevételek elköltése során mennyire 
fontos a kiadások ésszerű és takarékos elköltése. 
A kötelező feladatokra elköltött pénz nagysága alap-
vetően befolyásolja a fejlesztésre és tartalékolásra 
fennmaradó összeget.
A költségvetésben a szokásos működési költségek 
tömege az évek átlagában közel azonos. Esetünkben 
ez a bevétel 55-60%-a. Az évenkénti lassú emelkedés 

Kiadások alakulása

A fenti fogalom az új eszközök, ingatlanok beszer-
zését, megépítését jelenti. A felújítás pedig a meglévő 
javak korszerűsítését, átépítését, bővítését takarja.
Ezen a területen mutatható ki a legnagyobb előre-
lépés, a kezdeti 82.5 millió Ft éves fejlesztési szintet 
meghaladva az öt év átlagában 145.5 millió Ft-ra 
emelkedett a fejlesztések értéke évente. Az öt év alatt 
összesen 727.3 millió Ft-ra.
A beruházások és felújítások több esetben korább-
ról elmaradt fejlesztéseket pótoltak, de gondot for-
dítottunk új létesítményekre is. A teljes felsorolás 
igen hosszú lenne, ezért inkább általános megálla-
pításokat teszek. A fejlesztések fedezetét döntően 
önerőből fedeztük, 73 %-ban, pályázati forrásból 
a maradék 27 %-ot. Többször ért bennünket kritika, 
hogy több pályázati pénzt vonjunk be a fejlesztésbe. 
Ezek a kritikák nem veszik figyelembe, hogy nem 
minden pályázati cél felel meg nekünk, felesleges 
célra nem szabad pénzt elkölteni. 

Fejlesztések

a bérek és járulékok, személyi adók növekedéséből 
és a dologi kiadásokra fordított költségek általános 
áremelkedéséből adódik.
Az egyéb működési kiadások esetében is emelkedés 
történt. Ide olyan kiadások kerülnek, mint a Közös 
Hivatal költségei, vízimentők, átadott pénzeszközök 
a közösen fenntartott tevékenységek költségeihez 
(óvoda, szociális szolgálat, orvosi ügyelet). A folyó 
kiadások nagyságának figyelemmel kísérése ezért 
igen fontos, igaz ugyan, hogy több kiadás fajtára 
nincs ráhatásunk. Az elmúlt időszakban a kiadások 
kézbentartása megfelelő volt és a kismértékű növe-
kedés fedezetét a bevételek növekedésével tudtuk 
ellensúlyozni.

Tudni kell, hogy igen sok pályázat önerőt is igényel, 
ezért kell gondosan kiválasztani a kívánt pályáza-
tokat. Fontos feladat a gondos előkészítés, mert 
tervek és engedélyek nélkül kevés esély van a pályá-
zati pénzt elnyerni.
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I. Világháborús emlékparkot létesítettünk 
az Ottawa emlékmű áthelyezésével

Jelentős pályázati támogatással 
elkészült a Termelői Piac
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Az önkormányzati költségvetés alapvetően pénzügyi 
mérleg szemléletű. Az évenkénti terv és év végi 
elszámolás nem tér ki a teljes vagyon éves szintű 
változásának bemutatására, erre az éves gazdasági 
szemléletű mérleg szolgál. Az évente készülő gaz-
dasági mérleg alapján az önkormányzat vagyona 
2.5 milliárd Ft nagyságrendű, amelyben az ingat-
lanok, tárgyi eszközök és készletek mellett a saját 
pénzeszköz, a részesedések (részvények), követe-
lések és tartozások kapnak helyet. 
A részesedések között elsősorban a különböző válla-
latokban, részvénytársaságokban vagyoni érdekelt-
ségünket megtestesítő részvények vannak. Ilyen 
formában jutott a Balaton- parti önkormányzatok 
tulajdonába ingyenes juttatás formájában a BAHART
Zrt.-ben megtestesülő állami vagyonból összesen 
1.4 milliárd értékű részvény az állam részéről azzal 
a feltétellel, hogy meghatározott időn belül a rész-
vények értékével azonos tőkejuttatást biztosítanak 
a BAHART részére. Önkormányzatunk képviselő-
testülete 2013. decemberében bölcsen úgy döntött, 
hogy ezt a bizonytalan kimenetelű részvénycsoma-
got 53 millió Ft értékben eladta a Siófoki Önkor-
mányzatnak. Mivel a vállalt határidőig az önkor-
mányzatok nem teljesítették a tőkeemelésre vonat-

Önkormányzati vagyon alakulása

A gazdálkodásban csodák nincsenek. A kitartó és fegyelmezett munka hoz csak eredményeket, amelyek 
biztosítják az alapot a további eredményes munkához. A számok és az elvégzett munka mutatja, hogy jó 
úton járunk és ezzel a szemlélettel továbbra is fenn lehet tartani fejlődési ütemet mindannyiunk javára.

Sümegi Gábor
Gazdasági Településfejlesztési 
és Turisztikai Bizottság elnöke

kozó kötelezettségüket, az állam 2019. év folyamán 
a korábban térítésmentesen kiosztott részvénycso-
magot ingyenesen visszavette, így most az érintett 
önkormányzatoknak nincs részvényük és pénzük 
sem a BAHART eredményéből. Ezzel szemben az 
általunk birtokolt 53 millió Ft értékű részvény 
2013-ban konkrét számlapénz formájában bekerült 
a vagyonunkba. Részvények elherdálásáról szó sem 
lehetett.

Idén nyáron, mintegy 28 év szolgálat után dr. Németh Csaba háziorvosunk átadta a stafétát dr. Vizeli József 
Mihály doktor úrnak, aki szintén orvos feleségével Révfülöpön képzeli el a jövőt, a családalapítást.
Nagyközségünk képviselő-testülete egyik legnagyobb sike-
rének könyvelheti el, hogy míg országosan sok száz telepü-
lésen nincs háziorvos, addig Révfülöpön egyetlen napig sem 
maradtunk ellátatlanul. 
Ez nem volt a szerencsére bízva. Nagy köszönet illeti dr. Né-
meth Csaba doktor urat, aki már tavaly ősszel szeretett volna 
véglegesen nyugdíjba vonulni. Kérésünket meghallgatva, 
ígéretéhez híven, erején felül teljesítve maradéktalanul segít-
ségünkre volt. Maradt még, majd közösen kezdtük el hir-
detni a praxist, a méltó orvosutód kiválasztását megcélozva. 
Legnagyobb meglepetésünkre nem mondhattuk el, hogy 
egymásnak adták a kilincset a praxisra jelentkezők. A praxis 
értékesítéssel kapcsolatos legnagyobb probléma a jelenlegi 
praxisjogi rendszerben keresendő, amely arra készteti a pra-
xist vállaló háziorvosokat, hogy várják meg, amíg egy praxis, 
a regnáló orvos nyugdíjazása, vagy eladhatatlanná válása, 
megüresedése után központilag tartósan betöltetlenné 
(6 hónap után) válik. Dr. Vizeli József Mihály

Fotó: művelődés

Új háziorvos Révfülöpön



Így az ellátási körzetet kereső háziorvosok mentesülnek 
a praxisvásárlás költségeitől és akár még állami támo-
gatásban is részesülhetnek. Ekképp próbálnak ösztön-
zően hatni a fiatalabb orvosgenerációra, akik köteles-
ségüknek érzik a hazánkban történő gyógyító munka 
végzését és nem az országelhagyást választják.  
Ennek ellenére mégis számos körzet, növekvő tenden-
ciát mutatva - 2019  júniusi ÁEEK adat szerint 373 

A fentiek értelmében, a reális veszélyt felismerve Révfülöp Nagyközség Képviselő - testülete összefogva 
Ábrahámhegy vezetésével vállalta, hogy anyagi támogatást nyújt a praxis megvásárlásához és a szolgálat 
ellátásához szükséges gépkocsi megvásárlásához, nehogy orvos nélkül maradjon a lakosság. 
Révfülöp Önkormányzata vezérszerepet vállalva hozzálátott új orvosunk szolgálati lakásának felújításához, 
aminek előkészítésébe az ifjú orvos-házaspárt is sikeresen bevontuk. Nagyközségünk ezen felül a Magyar 
Falu Program keretében pályázati úton nyert összegből hozzájárul az orvosi műszerek és eszközpark meg-
újításához, modernizálásához.
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háziorvosi praxis - tartósan betöltetlen maradt. 
Ebből a 373 körzetből 43-ban több, mint 10 éve, 127-
ben pedig 5 éve üres a háziorvosi rendelő. 
Mivel a praktizáló háziorvosok 11 százaléka elmúlt 60 
éves, 11 százalékuk pedig már 70 éves kor felett jár, 
ilyen alacsony kicserélődési ráta mellett 2020-ra egy-
millió ember maradhat háziorvos (egészségügyi alap-
ellátás) nélkül Magyarországon!

A fent ismertetett körülmények tekintetében került 
látókörünkbe dr. Vizel József Mihály, a tapolcai 
származású doktor, aki Tapolcán érettségizett, majd 
2014-ben a Pécsi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Karán orvosdoktori diplomát
szerzett. Az egyetem alatt preventív szemléletű 
munkát végzett, diplomamunkáját is háziorvosi
témában írta. Az egyetem után altató- és intenzív 
osztályos munkakörben dolgozott, majd 2016 de-
cemberében került ki dr. Rauth Johanna belgyógyász-
háziorvos szakorvos mentorizáltsága alá egy pécsi 
háziorvosi praxisba. A szakgyakorlatait a Pécsi
Tudományegyetem kiemelt Sürgősségi Betegfogadó  
helyén, valamint az egyetemi klinikák különböző 
osztályain végezte, elsőkézből értesülve a legmo-
dernebb klinikai kutatási eredményekről, irányvo-
nalakról (neurológia, pszichiátria, belgyógyászat, 
sebészet, gyermekgyógyászat, szülészet-nőgyógyá-
szat stb.). A gyakorló keresztény szemlélet révén 
került közelebb a pécsi Irgalmasrendi Kórházhoz, 
ahol a hospice illetve krónikus osztályokon az idő-
sekkel való bánásmódot, valamint a palliatív, illetve 
a hospice ellátást sajátította el. Falusi praxisgyakor-
latát dr. Karasszon Diána mellett töltötte Szigliget, 
Hegymagas, Raposka községekben, ahol nagy örömet
szerzett számára a helyi falusi emberek ellátása 
és újra otthon, helyi környezetben érezhette magát. 
Felkértem dr. Vizeli József Mihályt, hogy mutatkoz-
zon be Önöknek,  mondja el terveit, meséljen az 
első néhány hónap tapasztalatáról.
VJM: Köszönöm szépen a felkérést. A praxis és a 
falu betegeinek hálásan köszönöm a szívélyes fogad-
tatást! A pécsi évek után újra otthon érezhetem 
magamat, hiszen a Balaton-felvidék, a Tapolcai-, 
Káli-medence páratlan szépsége, az otthon szere-
tete mindig csodálattal töltött el. A gyermekkori 
hajóhintázások, nyári fürdőzések, balatoni tájkép-
festések, kerékpártúrák szorosan kapcsoltak eddig 
is Révfülöphöz. Örülök, hogy most már feleségem 

is részese lehet ennek a „balatoni álomnak”. 
A munkába július elején, a nyári szezon kellős köze-
pén cseppentem bele. A helyi viszonylatok, az am-
buláns ellátások, a nyaralóvendégek magas száma 
ellenére kifejezetten jó hangulatban teltek a nyári 
hónapok. 
Munkámat színesíti az idegen nyelvi kommunikáció 
(angol, német nyelv), amelynek külön örülök, hiszen 
karban lehet tartani a nyelvtudást is. Az iskolaorvosi 
és gyermekellátás nagy örömömre szolgál, hiszen 
tőlük komplett a „családorvoslás” igazi mibenléte.
Külön köszönetet szeretnék mondani polgármeste-
rünknek, Kondor Gézának, aki nagy segítségemre 
volt többek között a Magyar Falu Pályázatban betöl-
tött mediátori szerepben is. E pályázatnak köszön-
hetően az orvosi eszközpark „vérfrissítésen” fog 
átesni, így egy modernebb szemléletű, betegköz-
pontúbb betegellátást tudunk majd kialakítani 
(defibrillátor, INR analizátor, transztelefonikus 
EKG készülék stb.). Továbbá örvendetes tény, hogy 
szintén pályázati forrásból a rendelő/védőnő épü-
letének külső része meg fog szépülni.
A helyben végzett vérvételekkel az idősebb bete-
geknek továbbra is kedvezünk, terhet átvállalva 
a tapolcai laborról. A nyár folyamán sikeresen elin-
dítottuk a jövő év elejétől már kötelezően haszná-
landó e-recept („felhő” alapú) vényfelírási módot, 
melynek használata diverz fogadtatású volt. 
Elmondhatom, hogy ars poeticámnak tekintem 
a prevenciót. A megelőző orvostan gyakorlati alkal-
mazásával számos tragikus kimenetelű betegség 
(főként szív- és érrendszeri: stroke, szívinfarktus) 
számos esetben megakadályozható lenne. Elődöm-
höz híven, az evidenciákon alapuló orvoslás szabá-
lyait kívánom a mostanság trendi kuruzslással 
szemben alkalmazni. Jó egészséget, valamint minél 
hosszabb egészségben eltöltött éveket kívánok min-
den kedves páciensemnek!
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Dr. Németh Csaba József Bazsiban született, az orvosi egye-
temet 1973-ban végezte el Szegeden. Katonai szolgálat után, 
1974-ben kezdett dolgozni a Keszthelyi Városi Kórházban 
szülész-nőgyógyászként. Feleségével és két gyermekével 
1991 májusában került Révfülöpre háziorvosnak. Orvosi 
munkája mellett folyamatosan kivette részét a közéleti tevé-
kenységből. Több cikluson keresztül önkormányzati képvi-
selőként is tevékenykedett. Alapítója volt a Keresztény Értel-
miségi Szövetség révfülöpi csoportjának. A helyi Egészsé-
günkért Közalapítvány létrehozása is az ő nevéhez fűződik. 
Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete 2016-ban a településen végzett elhivatott, önzetlen mun-
kájáért és Révfülöp Nagyközség közéletében végzett tevé-
kenységének elismeréseként a Villa Filip Érdemrendet ado-

Az Önkormányzat és a településen élők nevében az augusztus 20-i ünnepi megemlékezés keretben 
Kondor Géza polgármester fejezte ki köszönetét itt végzett áldozatos munkájáért és kívánt neki nyugdíjas 
éveire jó pihenést, jó egészséget, sok örömet családja és barátai körében. A megjelentek hatalmas tapssal 
búcsúztatták a mindenki által tisztelt és szeretett doktor urat. 

„Minden embernek kell, legyen egy feladata ebben az életben - kötelességen belül, vagy azon felül is talán -, 
mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az emberi világ több kell, legyen, mint egy bonyolult 
szerkezetű gép, melyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be... Minden embernek kell, legyen 
egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való.”                                  Wass Albert

Ezúton is kívánunk jó egészségben eltöltött, nyugodt, békés, örömteli nyugdíjas éveket!

aki szerepelt a filmben. Nagy hír volt, az egész falu 
erről beszélt! Természetes, hogy rá voltunk a legin-
kább kíváncsiak, s a film egésze ettől a várakozástól 
el is homályosodott egy kicsit. Józsi bácsi a vetítés 
előtt illendően felállt, majd többször is meghajolva 
fogadta a zúgó tapsot és a visszhangzó hujjogatást. 
Végre elkezdődött az előadás, melynek első percei-
ben a felfutó szereplőlistán olvashattuk: Blaski József. 
Újabb ováció a nézőtéren! Ennek erejét csak az a 
jelenet nézői reakciója múlta felül, amelyben végre 
megjelent Józsi bácsi egy vidám epizód szereplője-
ként! Sikerét még az az apróság sem kisebbítette, 
hogy saját hangja helyett szinkronhanggal szerepelt 
a jelenetekben. A film végeztével, a Szigeti strand 
fáinak lombjai alatt, gratulációk százait kapta az 
amúgy szerény természetű Blaski József! Életre szóló 
élmény volt! Mint ahogy az is, hogy a film egyik női 
főszereplője, Pécsi Ildikó, Hoffman Erzsi néninél 

Veri az ördög a feleségét….
Bizonyára sokan emlékeznek az 1977-ben bemutatott magyar filmszatírára, 
amelyet jó részt itt, Révfülöpön forgattak.

mányozta számára.

A filmben egy átlagos vasutas család ünnepi készü-
lődése elevenedik meg, akikhez vendégségbe érkezik 
Budapestről egy magas beosztású tisztségviselő. 
Az augusztus huszadikai ünnep hagyományos sütés - 
főzését a háziasszony a vendég apropóján megfejeli 
még egy kissé, s hatalmas lakomát csap az egybe-
gyűlteknek. A gond csak az, hogy a vendég gyomor-
bajos, így a finomságok nincsenek rá nagy hatással. 
A Bereményi Géza írása alapján forgatott filmet 
amúgy majdnem betiltották, mert a gyomorbajos 
miniszter rossz fényt vetett a pártvezetőkre. Kádár 
Jánosnak viszont tetszett az alkotás, így az országos 
premierrel egy időben a révfülöpi kertmoziban is 
bemutatták a filmet. Természetesen teltházzal! 
Mit teltházzal, még a fán is ültek! Aki ott volt, em-
lékszik rá! Az első sorban ült az akkor már Révfü-
löpön világhírűnek számító, a mostani Csép-Cső 
áruház mögötti kis házban lakó Blaski Józsi bácsi, 

Fotó: Herczeg Zoltán

Köszönjük doktor úr!

Dr. Németh Csaba József 

-m-



lakott a forgatás alatt. Ott a Dózsa közben és 
az utcán is gyakran találkozhattunk vele. Leg-
gyakrabban akkor láthattuk a híres dívát, mikor 
is rendes napi futását végezte. Ezzel a tevékeny-
ségével a művésznő elég nagy feltűnést keltett! 
Egyrészt, mert akkoriban senki nem futott az 
utcán, ez a fajta sport teljesen szokatlan volt 
a faluban. A helyiek inkább metszeni, kapálni 
jártak a szőlőbe. Másrészt, Pécsi Ildikó futó női 
alakja komoly látványosságnak számított önma-
gában is, de az éppen arra járok számára min-
denképpen! A filmforgatáshoz kapcsolódó híres-
ségekkel nem csak az utcán jövet-menet lehetett 
találkozni, hanem a forgatás helyszínén, a Tabódy 
villában is. Itt persze csak sutyiban, mert nem nagyon szerették a filmesek a bámészkodókat. Mindig 
hencegés tárgya volt, ki mit látott a forgatásból, melyik színészt ismerte fel. Voltak persze melléfogások is. 
Én például a film egyik főszereplőjéről, Pásztor Erzsiről mindig azt hittem, hogy ő is hasonló statiszta, 
mint Blaski Józsi bácsi, hiszen mindig háziasszonynak volt öltözve.  

A villával kapcsolatban a legnagyobb hír az volt, 
hogy a filmforgatásnak köszönhetően teljesen fel-
újították. A jelenetek felvételét követően a híressé-
gek elvonultak, Blaski Józsi bácsi nagy tiszteletnek 
örvendve élte tovább a mindennapjait. Nem sokat 
tudtunk a film sorsáról. Mígnem egyszer jött a hír:
leadják a kertmoziban! Nagyon örültünk és büszkék 
voltunk az alkotásra. Szerencse, hogy nem tiltották 
be! Hát így esett, hogy a mi kis falunk is híressé vál-
hatott a filmvásznon egy jó vasárnapi lakoma erejéig! 
Veri az ördög a feleségét…
Azaz, egyszerre van jó idő és rossz idő is. Süt a nap 

„Ó, a Balaton régi nyarakon…”
Otthon Révfülöpön

András Ferenc, a film rendezője 

és esik az eső, mennydörög. A filmben megjelenített 
lakoma gazdagsága szemben áll a gyomorbajos ven-
dég szomorúságával, aki az eszem-iszom árnyékos 
oldalán áll. A néző dönti el, melyik érzéshez csat-
lakozik. Blaski Józsi bácsi vidám jelenete, Pécsi 
Ildikó személyes varázsa, Pásztor Erzsi csodás ala-
kítása a háziasszony szerepében azt sugallja, hogy 
a napnak mindig nagyobb az ereje, a felhősödés 
csak átmeneti. Mindenkinek ajánlom ezt a helyi 
érintettségű filmet, mely a hetvenes évek egyik 
legjelentősebb szatirikus alkotása!

Török Péter
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Péntek 13-án előadást tartani, miközben Arató Hold is van, nagy kihívás!  Az igazság az, hogy, régen ké-
szültem annyit, mint a 25 éves a Révfülöpi Honismereti Egyesület Szubjektív Helytörténet előadássorozat 
keretében tartott előadásomra, vagy háromszor írtam másként, a módosításokról nem is beszélve.
Telt ház volt, sok ismerős, sok ismerős ismeretlen jött el meghallgatni, tényleg öröm volt és megtiszteltetés. 
Utána több face-ismerősöm lett, és a Révfülöp zárt csoportból is többen lájkoltak.
Talán kijött miért is szeretem immár 48 éve annyira ezt a csodálatos helyet. Semmit sem változott érzésem 
az első pillanattól kezdve, ahogy ott álltam 
a Kacsajtósi dűlő keskeny útján, a ma már 
csak az én emlékemben álló szilvafa mellett 
1971 nyarán. Előttem a Balaton, mögöttem 
az erdő, fent a messze nyúló kék ég, hallani 
lehetett a csendet. Akkor határoztam el, 
hogy itt lesz nekünk egy kis házunk. Mesél-
tem a hősi korszakról, amikor csak lovas 
szekér tudott felmenni, kézben vitt cemen-
tes zsákokról, az évtizedes küzdelemről a 
bozóttal, a vadrózsával, a szederrel. Elmond-
tam, mit is jelentett a móló, a „régi” Ibolya 
Tejivóval, a boglári rendszeres hajókázás 
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Lux Judit osztotta meg emlékeit, gondolatait a közönséggel



„Ó, a Balaton régi nyarakon…”
Otthon Révfülöpön

cérnáért, vagy a Kék-Vörös Kápolna kiállításaiért. 
Beszéltem a szeretett Szigeti strandról, ahol fürdő-
ruhában hallgattuk a gyerekműsorokat, vagy éppen 
a strandmegnyitót. Emlékeztem a régiekre, Némethné 
Terikére, aki sokunknak a Szigeti strandot jelentette, 
akinek a temetésére is visszajöttünk Pestről. Csizsu, 
Lexy, a focizó Cserhalmiék, a Don Albetónál vásárló 
Cseh Tamásék, felsorolhatatlan szinte a sokféle emlék, 
ami előbukkant. Beszéltem a Rózsakert melletti 
játszótér mérleghintájáról, amelyre természetesen 
a gyermekeim, unokáim miatt felültem. Szóltam 
arról is, hogy a révfülöpi híreket Bertha Bulcsú írá-
saiból tudtuk meg leginkább, az És-t olvasva. 
Szóltam a „régi” Birkáról, ahol szakembert lehetett 
találni a talponálló részben…. Sokaknak arcán láttam, 
mennyire ismerősek voltak a felsoroltak.
Otthon vagyok Révfülöpön. Ma már az erdőtől 
visszavett föld elfogadott bennünket. Vaddisznóékat 
meg mi viseljük el. Kitanultuk, mit szeretnek az őzek, 
nyulak, így alakulnak a virágaink. Az otthon érzést 
jelenti az uborka kovászolása, a receptek kipróbálása 
a Révfülöpi finom falatokból. De az otthont jelenti 

Talán a szívet melengető táj, a dombok, a nagy víz, az ég adják azt a mindent elsöprő érzést, ami ma már 
48 év óta Révfülöpöt jelenti számomra. Az öröm, hogy a családom legújabb generációjának tagjai is sze-
retik a Balát, Révet. A legkisebb szerint: a TÓ! és ez minden, az erdő, az ég, a Balaton.

Lux Judit

az is, hogy a kezdetektől meg akartam ismerni 
Révfülöp múltját, Czigány Károly személyisége na-
gyon bennem van, aki annyit tett azért, hogy Rév-
fülöp fürdőtelep legyen. Az otthonhoz tartoznak a 
Balatonról-Révfülöpről szóló könyvek: Eötvös Károly: 
Balatoni utazása, Cholnoky Jenő, Romer Flóris fel-
becsülhetetlen írásai, a Révfülöp Anno szenzációs 
összeállítása Müller Mártonnak és Miklós Tamásnak 
köszönhetően, de már Kovács Emőke könyvei is ott 
sorakoznak a polcokon.  A sor nem teljes, persze.
Otthonom Révfülöp, írtam a Révfülöpi Képek 2014. 
évi nyári számában. Itt kaptam lehetőséget testvé-
rem fotóinak és baba- gyűjteményem bemutatására 
is. Azt gondoltam, talán visszaadhatok mindezért 
valamit előadásokkal, cikkekkel. Jó volt találkozni 
kedves barátaimmal, akik már néhány előadásomat 
korábban is meghallgatták. 
A  Helytörténeti Értékekért küzdőként, a 25 éves 
Egyesületben talán még tehetek valamit. 
Szemétszedő-gerillacsoport családi  tevékenységért, 
a domb (felső Végmáli, avagy egyszerűen  a Kacsajtós) 
„gondnokaként” tényleg itt otthon vagyok.

Kilátó, a hajóállomás épülete, epergyöngyike, Villa Filip honismereti lap, Őszirózsa Nyugdíjasklub vagy 
valami más? Büszkék vagyunk révfülöpi értékeinkre, amelyek mellett azonban megszokásból elmegyünk, 
vagy éppen természetesnek vesszük, hogy van, működik, megszervezik stb.
Most, közel ezer hazai településhez hasonlóan arra vállalkozunk, hogy számba vegyük településünk szét-
szórt értékeit, ezeket magunk és üdülővendégeink számára széles körben bemutassuk, reklámozzuk. 
A Révfülöpi Települési Értéktár Bizottság ezért alakult meg, s ebben az ügyben várja az Ön javaslatát, 

A bizottság munkáját, valamint az értékké nyilvánítás folyamatát törvény és más jogszabályok szabályoz-
zák, ugyanakkor célját, azaz a helyi értékek számbavételét csak Ön/Önök kezdeményezhetik! Milyen 

a) Agrár- és élelmiszergazdaság: különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, 

g) Természeti környezet: geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti terü-
     letek, életközösségek és ökológiai rendszerek stb.
h) Turizmus és vendéglátás: turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátóipari termékek stb.
Ebbe sok minden belefér, nem véletlen, hogy környező települések saját helyi értéktáraiban 15-30, szá-

ÖN MIT JAVASOLNA A HELYI ÉRTÉKTÁRBA?
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kategóriákban lehetnek értékeink? Ezek:

     továbbá az állat- és növényfajták.
b) Egészség és életmód.

d) Ipari és műszaki megoldások.
e) Kulturális örökség szellemi és tárgyi javai.

mukra fontos érték szerepel. 

véleményét.

c) Épített környezet.

f) Sport.



De hogyan tehetik meg javaslataikat? Röviden: 
 •Bárki (magánszemély, civil szervezet) kezdeményezhet és a bizottság örömmel fogad minden ötletet, 
  javaslatot.
•Az eljárás folyamatát és formaiságát jogszabályok határozzák meg. Ezek alapján készült ADATLAP for-
 manyomtatványon lehet javaslatot tenni a helyi értékre. Ez személyesen kérhető a Polgármesteri Hiva-
 talban, illetve letölthető interneten a RÉVFÜLÖPI ÉRTÉKTÁR oldalról, innen: 
 http://pmiklostamas.hu/?page_id=1469

•Az adatlapot el kell juttatni: 
  • e-mailben (hivatal@revfulop.hu), vagy
  • postai úton (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.) vagy 
  • személyesen a Révfülöpi Települési Értéktár Bizottságnak a Polgármesteri Hivatalba.

Mire büszke Ön településünkön, melyek az Ön számára legfontosabb helyi természeti, tárgyi, szellemi 
alkotások, kezdeményezések. Kérjük gondolkozzon el ezen és tegyen javaslatot bizottságunk felé. 
Bővebb információ: www.pmiklostamas.hu honlapon a RÉVFÜLÖPI ÉRTÉKTÁR oldalon. 

Szubjektíven – 25 év jegyében!
Az alakulásának negyedszázados jubileumát ünnep-

lő egyesületünk új rendezvénysorozatot indított 

útjára „Szubjektív helytörténet!” elnevezéssel. Ennek 

első előadója, Gáspár Zoltán révfülöpi nyaralótulaj-

donos „Törzsnyaralói történet” címmel, tavaly, augu-

sztus 10-én tartott képvetítéses előadást arról, hogy

 nagyszülei, szülei miként ismerték meg a fejlődő

 tóparti fürdőhelyet, Révfülöpöt, miként vásároltak 

telket és hogyan építették fel családi összefogással 

helyi nyaralójukat a mai Óvoda köz utcában. Érde-

kes és tanulságos történetmesélés mellett vidám 

sztorik hangoztak el a császtai és szigeti strandi 

fürdőzésekről, a Fülöp-hegyre tett kirándulásokról, 

a hírneves „révfülöpi Ibolyában” történtekről. Régi 

családi fotók színesítették a derűs hangvételű vissza-

emlékezést, amelyben szó esett a nyaraló államosí-

tásáról és visszaszerzéséről, a régi Fülöp-hegyi kato-

nai kilátó 1956 nyári bejárásáról is, valamint a család 

későbbi és mai révfülöpi kötődéséről is. Az előadást, 

és az előadó által hozott saját termésű – és az augusz-

tusi csúcs melegben igen jól esően hűvös – révfülöpi

bort is köszönjük Gáspár Zoltánnak!

A következő előadó idén július 26-án Grozdits Károly 

újságíró, szerkesztő volt, aki „Szent Annától az 

afrikai szerelemig” című családtörténeti előadásában 

villantott fel révfülöpi életképeket és mutatott be 

Egyesületünk a rendezvénysorozat előadásai mellett – és a tavalyi „ablakkiállítás” után – idén áprilisban 
a Honismereti Gyűjteményben és a révfülöpi mólón szervezte meg Németh István Péter költő, irodalom-
történész Balaton anzix című balatoni versekről szóló előadását. Májusban a Villa Filip c. honismereti kiad-
vány bemutatójára került sor, majd augusztusban rendhagyó kamarakiállítást rendezett a gyűjteményben 
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Miklós Tamás 
a Települési Értéktár Bizottság elnöke

dokumentumokat. Édesapjára, a jó hírű egykori 

révfülöpi futballcsapatból emlékezhetnek az idő-

sebbek, azaz családja több generációja élt és él 

Révfülöpön. Az előadásból kiderült a család ősei 

hogyan kerültek településünkre, miként éltek a 20. 

század második felében, és fény derült az afrikai 

szerelemvirág titkára is.

A harmadik előadást Luxné dr. Vincze Judit tagtár-

sunk tartotta „ó a Balaton, régi nyarakon…” címmel, 

szeptember 13-án, pénteken. A hallgatókkal zsúfo-

lásig megtelt Honismereti Gyűjteményben megtud-

tuk, hogy milyen az élet a Felső-Kacsajtosban, a 

Felső Végmáli erdő alján.

A rendezvény második felében Miklós Tamás 

„Szerkesztés közben…” címmel az idén karácsonyra 

kiadni tervezett Révfülöp Anno II. Múltidéző képes-

könyv fotóiból vetített, amelyeken a 20. század első 

felének révfülöpi tája, épületei és lakói elevenedtek 

meg.

A „Szubjektív helytörténet” előadássorozat folyta-

tódik, már a következő előadó személye is ismert. 

Ugyanakkor, ha valaki kedvet kap ahhoz, hogy fel-

lapozza otthon a családi fényképalbumot és felidéz-

zen Révfülöphöz kapcsolódó szép, vagy éppen ta-

nulságos pillanatokat, és mindennek bemutatására 

is vállalkozna, örömmel vesszük jelentkezését.
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P. Miklós Tamás
elnök és szervező

Szubjektíven – 25 év jegyében!

Felhívás!
Keresünk olyan 1870 és 1970 között készült révfülöpi fotókat, amelyek a helyi természeti környe-
zetet, a tájat, épületeket, tevékenységeket, rendezvényeket stb. örökítették meg.
(Beleértve azon családtagokat, vagy családi eseményeket ábrázoló fotókat is, amelyek hátterében, helyszí-
nében felismerhető, hogy révfülöpi fotó.)

A Révfülöpi Honismereti Egyesület pályázati úton jelentős anyagi támogatást nyert működésének 25. éves 
jubileuma alkalmából, egy könyv megjelentetésének nyomdai költségére. A támogatás lehetőséget nyújt 
arra, hogy a színes képeslapalbum és a 2003-ban megjelent Révfülöp Anno. Révfülöpi életképek és fölvételek 
a XIX-XX. század fordulójáról c. kötetet folytatva kiadjuk a

RÉVFÜLÖP ANNO II.
Révfülöpi életképek és fölvételek a 20. században
című múltidéző képeskönyvet.

A kötet várható megjelenési ideje: 2019. karácsony!

A múltidéző képeskönyv csak fényképeket, képaláírásokat és rövid fejezet összefoglalókat fog tartalmazni, 
feltüntetve a közölt fotó készítőjének, vagy tulajdonos/ajándékozójának nevét. A kötet képanyaga a Hely-
történeti Gyűjteményben és a Révfülöpi Digitális Archívumban lévő fotókból lesz válogatva. Ez egészülhet 
ki olyan képekkel, amelyet felhívásunk szerint eljuttat hozzánk és hozzájárul annak esetleges közléséhez.
A képek beszkennelve (tiff, vagy jpg formátumban, 300 dpi felbontásban) elektronikusan megküldhetők a: 
pmiklostamas@gmail.com címre, illetve leadhatók szkennelésre a Nagyközségi Könyvtárban (Káli út 17.). 
Bővebb információ: http://revhon.hu/ illetve: 20/9858-408.

Beküldési határidő: 2019. október 31. P. Miklós Tamás
szerkesztő, helytörténész

„Holdfelvételek Révfülöpön Greizből!” címmel,
 amelyen az „Astronomische Gesellschaft 
Greiz e. V.” tagjainak, Konrad Thielnek, Mat-
hias Thielnek és Udo Seidelnek a holdfelvételei 
voltak megtekinthetők. (Megtartott program-
jainkról képes tudósítást láthat, új rendezvé-
nyeinkről értesülhet egyesületi honlapunkon, 
amely http://revhon.hu/ címen érhető el.)

A többéves  hagyományoknak megfelelően a nyári kiállítási szezon 
2019-ben is a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 
kiállításával kezdődött május 25-én. Az iskola több hazai és uniós 
pályázat megvalósítója, melyek segítségével a diákjai számára változatos, 
komplex személyiségfejlesztő programot tud kínálni.  A képzőművészeti 
oktatás a szem, az agy és a kéz koordinációjára épít. A művészeti 
nevelés kreatív gyakorlati tevékenységeken keresztül valósul meg, 
melynek során a tanuló korábbi ismerete és az újonnan megszerzett 
tapasztalata hozza létre azt a tudást, amelyre az élet minden területén 
szüksége lesz. A rajzoló ember olyan dolgokra is fogékonnyá válik, amit 
egyébként észre sem venne. A rajz nem csak ábrázol, problémákat is 
felvet és megold. Az ábrázolás, konstruálás fejleszti a koncentráló 
képességet, a gondolkodást. A gyermekekkel egész év során Sós Gyula 
pedagógus foglalkozott igen nagy odaadással. A kiállítást Baranyai 
Zoltánné intézményvezető nyitotta meg és június 9-ig volt megtekinthető.  

A Tóparti Galéria kiállításai
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Németh István Péter költő, irodalomtörténész előadása a mólón

Sós Gyula tanár úr tanítványai képei előtt



Margittai Adrien festőművész Érzelmek, hangulatok, tech-
nikák kékben-zöldben című kiállítását július 13-án  
Cseh Kornélné Éva a Százhalombattai Barátság Kulturális 
Központ nyugalmazott igazgatóhelyettese nyitotta meg. 
- Nagyon érdekes, mély és őszinte kiállításon vagyunk, hiszen 
Margittai Adri kicsi korától festőművész szeretett volna lenni. 
Ehhez minden adottsága megvolt. Dédszülei szintén művészek, 
a családi miliő is inspirálta, mégsem mindig bízott önmagában. 
De a bizonyíték látható itt is. Fiatal korában feltűnt rajzkészsége, 
tudása, embersége. Különböző festményeket, másolatokat, 
grafikákat készített, közben a Magyar Televíziónál, a Duna 
tévénél riporterkedett. Mindig emberek közelében volt és őket 
a szép oldalukról kereste, találta meg. Tisztelet minden felé, 
ami jó és szép, ez az ő legfőbb adottsága. A kiállítás rendezése 
számomra újszerű, az impresszionisták jutottak eszembe róla 
– mondta. (likebalaton)

Margittai Adrien kezdetben autodidakta módon, később tanfolyamokon képezte magát, majd egy művészeti 
iskolában szerzett festődiplomát. Kezdetben főként grafikákat készített, idővel egyre több színes képet kezdett 
festeni. Azon dolgozik, hogy saját képi világot alakítson ki. Úgy véli, egy alkotó akkor lehet igazán sikeres, ha 
elsősorban a saját mércéjének kíván megfelelni. A megnyitón közreműködtek a Százhalombattai Canticum 
Novum Kamarakórus tagjai, a kiállítást augusztus 4-ig lehetett megtekinteni. 

Éppen arról szól a festészet, hogy rajtunk, mint 
szűrőn keresztül jelenik meg a kép, elég ösztönösen
 – ezekkel a szavakkal nyitotta meg Sápi Margit 
festőművész a Badacsony vonzásában című 
kiállítását Fábián László grafikusművész  június 15-én.  
- Balatonszemesen töltöttem életem első húsz esz-
tendejét, onnan éppen ide láttam. Roppantul kö-
szönöm, hogy itt lehetek most a túlsó parton. Margit 
a fővárosból való, onnan került kisebb-nagyobb 
kitérőkkel a Balaton-partra, ahol meg is találta azt 
a témát, amely leginkább a szíve szerint való: a tó 
különféle színeit festi. Sokra tartom benne azt az 
önmérsékletet, hogy a tó különféle arcait festve nem 
egy tarkaságot látunk. Ha most kitekintünk, itt lát-
hatjuk ezt a gyönyörű gyöngyházszürkés, kékes, 
tompa, visszafogott színvilágot, amely a képeken 
is egy színvilágban van tartva, Margitnak nincsenek 
mesterségesen színezett képei. Az igazmondásra 
törekszik festői nyelven, a maga módján, A kiállításán 
körbenézve sok egyszerű, kékes képet látok. Annak 
ellenére, hogy egyszerűnek tűnnek, ez nehéz dolog, 
mert rafinált az egyszerűség. Viszonylag kevés legyen 
a képen, de az ott legyen. Vannak alkotásai, ame-
lyeken egyes részeket nem is festett, hanem az az 
érzésem, hogy vakolt a festékkel. Ettől az egésznek 
egy másik anyagszerűséget ad, amely rusztikussá, 
kicsit darabossá teszi, de jó ízlése kordában tartja, 

A Tóparti Galéria kiállításai

nem válik kőműves vakolássá a technika – mondta 
Fábián László. Hozzátette, hogy a balatonalmádi 
aluljáró galéria egyik művészeti vezetőjeként ismeri 
Sápi Margitot, aki számára bár megélhetést is biz-
tosít a festészet, nem érződik a képeken a pénzke-
resés görcsös vágya. Arra törekszik, hogy minél 
több ember számára élvezhető legyen, de meg tudja 
tartani a szakmai értékeket is, amelyek biztosítják, 
hogy nagyon jónak nevezhessük munkáit. A tárlat-
megnyitóra érkezőket a kiállítás kurátora, Fekete 
Emese köszöntötte, hangsúlyozva, hogy mennyi 
mindent nem vesz észre a hétköznapi ember, amit 
egy festő észrevesz. A kiállítás július 7-ig volt láto-
gatható.  VEOL 
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Fotó: Herczeg Zoltán

Sápi Margit Badacsony vonzásában című kiállítása

Margittai Adrien festőművész kiállítása
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Augusztus 10-én  Cs. Együd Clara fotográfus 
Ablakaim -  játékaim című kiállítását Csutkai 
Csaba fotóművész nyitotta meg, a  kiállítás szep-
tember 15-ig volt megtekinthető. 
Együd Clara 1956- ban született Nyíregyházán és 
tanulmányait is ott végezte. 
Gimnazista évei óta foglalkozik fotózással, érettségi 
után fényképész szakvizsgát tett. A fotózás számára 
nemcsak a szakmai kiteljesülést jelentette, hanem 
már diákévei alatt is több művészi pályázaton vett 
részt és komoly elismerésekben részesült.
Országos fotópályázatokon, mint egyéni pályázó, 
szintén komoly sikereket ért el. (Turista és termé-
szetbarát, Nők Országos fotópályázata...)
Alapító tagja a Nyíregyházi Fotóklubnak és a klub 
tagjaival közös kiállítások résztvevője Egyéni alkotó-
ként is több kiállítást rendezett, melynek témái 
fineart és csendélet.
A fényképezés számára nem a pillanat művészete, 
hanem egy hosszú folyamat első lépése.
Fényképezőgépe az ecset, a fények pedig a festékek. 
Ő igazából a fényfestés képalkotó művésze. Képal-
kotói folyamataiban a "dupdia"  technológia alkal-
mazása a meghatározó eljárási módszer. Az 1990- es 
évek óta képeit különös módon keretezi. 

Az ablakkeretek alkalmazásával ezek az ódon, 
kopott, régi keretek nem öncélúan kerülnek felhasz-
nálásra, hanem szerves része és feszes kompozícója 
a képeinek.
Az ablakba kihelyezett világ töredéke a nyitottság 
és a zártság örök ellentmondását szimbolizálja. 
Az ablakon be lehet nézni és ki lehet látni. Az ablakba 
ki lehet tenni tárgyakat vagy érzelmeket. Az ablak, 
a keret egy összetett szimbolikus világa Cs.Együd 
Clarának, ami hol nyitva, hol zárva van számára 
és nekünk.

A településen hagyományosan minden évben 
megrendezésre kerülnek a Villa Filip Napok, az 
idei évben mindez már 27. alkalommal történt 
július 11 és 13 között. 
A háromnapos rendezvény a csütörtöki napon a 
Holló együttes Vásárfia című jelmezes, interaktív 
gyermekkoncertjével kezdődött, mely gyerekeknek, 
szülőknek, nagyszülőknek egyaránt szólt és nagy 
sikert aratott. Ezután a Syconor együttes  lépett a 
színpadra, elsősorban külföldi zenekarok - többek 
között Beatles, Rolling Stones, Them, Yardbirds - 
számait játszották, fergeteges hangulatot teremtve.

XXVII. Villa Filip Napok
2019. július 11-12-13.

A pénteki napon az első fellépő a Palinta Társulat 
volt Zene-Bona - Szana-Szét című interaktív zenés 
gyermekműsorával. Önfeledt szórakozás, közben 
egy kis kultúra szedegetése – ez a Palinta. A kellékek
 - bábok és kishangszerek -, a mozgás, a közös zene 
és játék hatalmas élményt nyújtott a gyerekeknek. 
Utána az Őszirózsa Nyugdíjasklub kórusának össze-
állítását hallgathatta meg a közönség. 
Ezt követően került sor a XXVII. Villa Filip Napok 
megnyitójára, köszöntőt  mondott Kondor Géza, 
Révfülöp Nagyközség polgármestere.

A Tóparti Galéria kiállításai

Fotó: Herczeg Zoltán

Cs. Együd Clara fotográfus Ablakaim-játékaim című kiállítása

A Holló együttes nagy sikert aratott a gyermekek körében

Kondor Géza polgármester Rév település vezetőivel
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XXVII. Villa Filip Napok
2019. július 11-12-13.

A folytatásban Tóth Éva és Leblanc Győző „Hol van 
az a nyár..."  című zenés szórakoztató, vidám, nosz-
talgia műsor-összeállítása volt látható, hallható. 
A művészpárt nagy szeretettel fogadta a közönség. 
Az est zárásaként fergeteges hangulatú  nyár-esti 
party kezdődött a Polip Band közreműködésével. 
Könnyűzenei, pop, rock dalokat játszottak a múltból 
és napjainkból, elhangzottak az ötvenes évek 
Rock 'n Roll slágerei, a 60-as és 70-es évek beat 
gyöngyszemei, slágerek a 80-as és 90-es évekből, 
táncra perdítve ezzel a nagyszámú érdeklődőt. 

Szombaton a Tóparti Galériában 18.00 órakor Margittai Adrien festőművész Érzelmek, hangulatok,
 technikák kékben-zöldben című kiállítását Cseh Kornélné Éva a Százhalombattai Barátság Kulturális 
Központ nyugalmazott igazgatóhelyettese nyitotta meg. A megnyitón közreműködtek a Százhalombattai 
Canticum Novum Kamarakórus tagjai.
Kora este kezdődött a Szabadtéri Színpadon  a Mézengúzok zenekar interaktív gyermekkoncertje, mely 
során nagyszámú gyermek vett részt aktívan a műsorban, együtt dalolva, táncolva a fellépőkkel. 
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Fotó: Herczeg Zoltán

Tóth Éva és Leblanc Győző nosztalgia műsor-összeállítással 
szórakoztatta a közönséget

Az Őszirózsa Nyugdíjasklub kórusa nagysikerű műsorral készült

A gyermekek örömmel vettek részt a produkcióban A fergeteges hangulatról a Polip Band gondoskodott
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hangzott el. 

A rendezvénysorozat zárásaként a Dollár Boys Band lépett a színpadra, akiknek műsorában az oldies-
okon kívül a legnépszerűbb mai magyar slágerek is megtalálhatók, Bill Haley-tol a Republic– ig, Elvis-től 
a Bikini-ig, Shadows-tól a Tankcsapdáig. Nagy hangsúlyt fektettek a közönséggel való kontaktusra, azon-
nal reagáltaka táncolni vágyók igényeire, így a résztvevők ezen az estén is maximális mértékben kihasz-
nálták a „táncparkett” adta lehetőségeket is.   

A keresztény magyar államalapítást Géza fejedelem fiához, az első magyar királyhoz, Szent Istvánhoz 
kötjük és minden esztendőben augusztus 20-án ünnepeljük, bár uralkodása idején István még 15-ét, 
Nagyboldogasszony napját tekintette kiemelt ün-
nepnek. 

Évezredes ünnepünk - Szent István ünnepe

Az államszervező István királyt méltán tartjuk a 
magyar történelem legnagyobb személyiségének. 
Neki köszönhetjük, hogy a világ legcsodálatosabb 
nyelvét, a magyart beszéljük. Neki köszönhető, 
hogy népünk ezer éven át – Kelet és Nyugat között – 
dicső történelmet és kultúrát teremtett. A magyar-
ság évszázadokon keresztül nemcsak a történelmi 
Magyarországot, hanem a keresztény Európát is 
védte.  Szent István király ünnepe a döntés ünnepe, 
hiszen István királynak úgy kellett a magyar nemzet 
szempontjából létfontosságú döntést hoznia, hogy 
nem tudta, helyesen cselekszik-e, és döntésével a 
magyar nép megmaradását alapozza-e meg. El kellett 
döntenie, hogy a Kárpát-medencében hazára talált 
magyarok miként maradhassanak meg magyarnak, 
miként lehessen államuk, milyennek kell lennie az 
államnak ahhoz, hogy Európában, más népek ölelé-
sében és szorításában fennmaradhasson – mondta 
beszédében Kondor Géza polgármester. Korunk 
eseményeit fürkészve mindenki számára világos 
lehet, hogy a jövőben sincs más feladatunk, mint 
a Szent István-i úton járni: erős nemzet, jól szer-
vezett állam, törvényes rend, szuverenitás, és Európa 
keresztény világának védelme. A magyarok ezer 
éve tudják, hogy mi a dolguk és mi a küldetésük – 

Fotó: Herczeg Zoltán

A Syconor együttes, a 70-es évek nagysikerű zenekara az első napon volt vendégünk

Ünnepi beszédet mondott Kondor Géza polgármester

A Révfülöp Díszpolgára címet Viljo Pesonen vehette át

P.Zs.



Az ünnepi beszédet követően  került sor a Révfülöp 
Díszpolgára cím, valamint a Villa Filip Érdemrend 
kitüntetések adományozására. A Képviselő-testület 
döntése értelmében Díszpolgári címet kapott finn 
testvértelepülésünk, Sodankylä  nyugdíjba vonuló 
polgármestere, Viljo Pesonen, Villa Filip Érdemrend 
kitüntetést kapott Bogdán Katalin,Vókóné Bognár 
Ibolya, és Pupos Csaba. A kitüntetéseket átadta 
Kondor Géza polgármester.

Az ünnepség részeként köszönetnyilvánítás történt 
dr. Németh Csaba háziorvosnak 1991 óta települé-
sünkön végzett elhivatott, önzetlen munkájáért. 
A Villa Filip Érdemrenddel kitüntetetteknek és 
dr. Németh Csaba háziorvosnak Csavlek András 
Munkácsy-díjas festőművész felajánlásaként egy-egy 
festmény került átadásra.  
A hagyományoknak megfelelően megtörtént az 
Új kenyér megszentelése, megáldása, a szertartását 
Csizmazia Sándor plébános végezte. A jelképes 
szétosztás emlékeztet bennünket  arra, hogy sok 
ember áldozatos munkájának eredményeképpen 
a következő esztendőben is lesz kenyér az asztalun-
kon. A megemlékezés zárásaként az István örökében 
című ünnepi műsor- összeállítás hangzott el a 
Tapolcai Musical Színpad tagjainak előadásában.

Évezredes ünnepünk - Szent István ünnepe
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Fotó: Herczeg Zoltán

Villa Filip Érdemrend kitüntetést kapott Bogdán Katalin

Villa Filip Érdemrend kitüntetést kapott Vókóné Bognár Ibolya

Villa Filip Érdemrend kitüntetést kapott Pupos CsabaKöszönetnyilvánítás dr. Németh Csaba háziorvosnak

Az új kenyér jelképes szétosztása Az új kenyeret megszentelte Csizmazia Sándor plébános

-m-
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Szeptember 14-én szép napra 
ébredtek a révfülöpi Őszirózsa 
Nyugdíjasklub tagjai. Ismét a régi 
kedves zsirai barátainkat vártuk, 
akikkel már több éve kölcsönös 
látogatásokat teszünk egymásnál. 
Már reggel korán néhányunk szá-
mára elkezdődött a munka. 
Ebédet készítettünk a megven-
dégeléshez a tavaly elkészült szép 
Szabadtéri Színpadunknál. Míg 
főtt a finom babgulyás, megterí-
tettük az asztalokat, elkészítettük 
a tésztát kínáló tálakat, amire a 
klubtagok által sütött finom süte-
mények kerültek. Vendégeink dél 
körül érkeztek meg 18 fővel. Volt 
nagy öröm, boldogan köszöntöt-
tük az egy éve nem látott baráta-
inkat. Megtisztelt bennünket a 
zsirai polgármester úr is és kedves felesége, aki 
kultúrigazgatóként irányítja, segíti a két település 
baráti összefonódását. Örömmel mutattuk meg az 
új Szabadtéri Színpadunkat és a kiszolgáló helyi-
ségeket, láttuk, nagyon megnyerte a tetszésüket. 
A kölcsönös köszöntések után következett az ebéd, 
amit mindenki jóízűen, megelégedéssel fogyasztott 
el. Ebéd után énekkarunk népdalcsokorral, majd 
régi slágerek éneklésével, vicces anekdotákkal szó-
rakoztatta a vendégeket. Ők is készültek számunkra 
műsorral. Népdalokkal kedveskedtek nekünk. Itt, 
e kedves találkozó alkalmával került sor arra, hogy 
megköszönjük három révfülöpi vendéglátó egység 
vezetőjének - Bogdán Józsefnek, Pupos Norbertnek 
és Siffer Gézának – azt a 100.000 Ft-os támogatást, 

Zsirai vendégeink fogadása

Az ilyen együttlétek is igazolják számunkra, hogy nagyon jó dolog más települések tagjaival felvenni a 
kapcsolatot, bővíteni ismereteinket. Úgy gondolom, hogy mindenkinek, aki itt volt ez nagyon jó kikap-
csolódást, feltöltődést adott. Utat mutat ez arra, hogy mindenképpen folytatni kell az ilyen baráti talál-
kozókat, szeretetet átadni más településem élő embertársainknak. Remélem, ezt még sokáig tudjuk 
folytatni és a jövő évben Zsirán találkozunk újra!

Csombó Józsefné
Őszirózsa Nyugdíjasklub

amit a Nyugdíjasklub énekkarának adományoztak. 
Elnökünk Sümegi Gábor nagyon szép emléklappal, 
és kedves szavakkal tette mindezt. Biztosította őket 
arról, hogy bármikor szívesen fellépünk náluk, ha 
erre igény van vendégeik szórakoztatásánál. Ígéretet 
tett arra, hogy ezt az összeget számunkra hasznos 
dolgokra fogja felhasználni. Vendégeink hazaindu-
lásáig nagyon jókedvű, derűs beszélgetések folytak 
minden asztalnál. Igyekeztünk az elmúlt év esemé-
nyeit kölcsönösen elmesélni egymásnak. A vidám-
ságot nagyon jól jellemezte, hogy a beszélgetés 
közös énekléssé alakult, s ez a hazaindulásig kitar-
tott. Délután 5 órakor búcsúztunk el a vendégeink-
től, szeretettel kísértük őket a buszhoz és a jövő évi 
viszontlátás reményében köszöntünk el egymástól.

Rév-Hang Fesztivál - Klasszikus zenei esték Révfülöpre hangolva
2019. július 3-6.

A Nemzeti Filharmonikusok zenészei Hamar Zsolt 
zeneigazgató művészeti vezetésével másodízben 
örvendeztették meg a klasszikus zene kedvelőit  
Révfülöpön, a szabadtéri színpadon, mely lenyűgöző 
környezetben kínál lehetőséget  klasszikus zenei 
fesztivál megrendezésére is. 
A fesztivál a nyári szezon jelentős komolyzenei 

rendezvénye volt a régióban, mely kiváló fellépők 
sorával garantálta a magával ragadó zenei élményt. 
A négy este, a "Tavasztól nyárig"  Bach és Vivaldi 
hangján (Capella Philharmonica), „Bécstől Amerikáig” 
Mozart, Haydn, és Dvořak a Koppándi vonósnégyes 
interpretálásában, „Bachtól a romantikáig” Bach 
és Csajkovszkij népszerű művei a Gracioso Kamara-
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Az Őszirózsa Nyugdíjasklub kórusa gondoskodott a vendégek szórakoztatásáról



Rév-Hang Fesztivál 
zenakar által megelevenítve, és végezetül a "Gregoriántól a rock and rollig" az utánozhatatlan Four Fathers 
Énekegyüttes előadásban igazán tartalmas szórakozást kínált minden este a nagyszámú közönségnek.

A rendezvénysorozat utolsó fellépője a 24 éve alakult 
Four Fathers Énekegyüttes volt. A csoportot 
Hamar Zsolt Liszt-díjas karmester, a fesztivál mű-
vészeti vezetője, a Nemzeti Filharmonikusok zene-
igazgatója mutatta be – ahogy a korábbi hangver-
senyek szereplőivel is tette.
 A “Négy Apa”, Boros Sándor (tenor), Mukli Gyula 
(tenor), Batki László (bariton) és Frech Zoltán 
(basszus) repertoárjában a hivatalos bemutató anyag 
szerint elsősorban az 1920-as, 30-as évek amerikai 
zenéje, az úgynevezett „Barbershop Style” körébe 
tartozó dalok szerepelnek. Voltak ilyenek is, de való-
jában végigvették a teljes kórusirodalmat, daltörté-
netet. Az egyszólamú gregoriánoktól a motettákon, 
zsoltárokon, madrigálokon, spirituálékon, persze 
a Barbershop Style-on át eljutottak az utóbbi évti-
zedek slágereihez, az egykori Sprint együttes Pos-
takocsi című dalához, majd az Omega Régi csibé-
szek és a Fonográf  Lökd ide a sört című slágeréhez 
is.  Az utóbbiakhoz már zenei kísérletet is igénybe 
vettek. Igaz, nem valódi, fizikai megjelenéssel ren-
delkező hangszereket, ezek hangját is saját hang-
képző szerveikkel szólaltatták meg. A választék 
óriási, hisz a “négy apa” együtt szinte egy egész 
szimfonikus zenekart rejteget. Szájkürt, taps, fütty, 
szájzongora, torokgitár, fogcintányér, szájcselló, 
ajakszaxofon, nyelvdob, szájbőgő, pofatuba és garat-
harsona egyaránt van a zenekarban.

Talán mondani se kell, hogy a nézőteret teljesen 
megtöltő közönség rendkívüli módon élvezte a 
műsort. A tapson kívül többször énekkel is besegí-
tettek az együttesnek.

A dalok között rövid ismertetőket is hallhattunk 
az éppen érintett korszak zenéjéről. S ahogy a da-
lokat, úgy az ismertetőket is folyamatosan átszőtte 
a könnyed humor.

Győrffy Árpád

Rendkívül jó hangulatú, teltházas, hangos sikert 
hozó koncerttel zárult a Rév-Hang Fesztivál

2121

-m-

XXVII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM  
2019. SZEPTEMBER

Fotó: Herczeg Zoltán

Koppándi vonósnégyes – Bécstől Amerikáig

Gracioso Kamarazenekar - Bachtól a romantikáig

Four Fathers Énekegyüttes – A Gregoriántól a rock and rollig

A négy este tartalmas szórakozást kínált a közönségnek
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A country amerikai „farmerzene”, mely elsősorban 
a fehérek körében népszerű. Kezdetben a gyapot-
földeken dolgozók zenéje volt, munkadalok formá-
jában. Manapság is ismert formája az 1920-as évek 
környékén alakult ki, de maga a „countryzene” 
elnevezés csak a '40-es években terjedt el, leváltva 
a korábbi, és akkortájt már egyre inkább lealacso-
nyítóan hangzó „hillbilly music” megnevezést. 
A 20. század elejének bandái jellemzően hegedűn, 
gitáron és bendzsón játszottak. Dobot ekkoriban 
még nemigen használtak, sőt, e hangszert a korai 
country-zenészek kifejezetten megvetették, mivel 
túl hangosnak és tisztátalannak bélyegezték.

A Egyesült Államok déli területeinek hangulatát 
teremtette meg a Long Dusty Road csütörtök este.  
Jónás Tibor, az együttes vezetője igazi amerikai 
farmernak öltözve érkezett zenélni. Elmondta, 
hogy közel harminc éve játszik már country-t 
különböző formációkban, jelenlegi zenekara pedig 
közel két éve alakult és a kemény próbáknak köszön-
hetően rengeteg fellépésük volt, több országos 
fesztiválon is jártak már. – Nekem ez az amerikai 
életérzés mindig is a szívem csücske volt – mesélte 
Jónás Tibor arról, hogy miért pont a country műfaja 
köré szerveződött az együttes. – A préri, a lovak, 
a western-csizma és kalap mind közel állnak hozzám. 
Szeretnék én is ott élni, ahol a cowboyok – mondta. 
A Long Dusty Road a mai modern country rock és 
a blues stílusjegyeivel szórakoztatta a közönséget.

A folytatásban a  Colorado Country igazi zenei 
csemegét kínált. A zenekar a Magyarországon is 
jól ismert modern country-rockot játssza, a leg-
nagyobb country sztárok dalaiból válogatva. 
Táncolható, lendületes, dallamos és vidám zene 
volt, igazi „amerikai életérzés”. 

Pénteken a BlackriderS zenekar nyitotta a programot. 
A rendkívül színes repertoárral rendelkező és 
„velőtrázó” hangulatról gondoskodó zenekar szívesen 
látott vendége hazai és külföldi fesztiváloknak.  
A jókedvű és fülbemászó ír dallamok mellett virtuóz 
amerikai folkzenével lepték meg a hallgatóságot. 

A másodikként fellépő Redneck Roadkill zenekar 
igényes zenét, táncolható, bulizható dallamokat 
játszott a nagyszámú érdeklődőnek. A szándékuk 
egyszerű: a country zene és az USA-beli, leginkább 
a déli államokra jellemző kultúra bemutatása és 
terjesztése Európában!

V. Country Music Fest – Révfülöp
Az első Country hétvége 2015 –ben került megrendezésre településünkön. Az idei évben ötödik alkalom-
mal megrendezésre került programsorozat július 18-19-20-án zajlott a Szabadtéri Színpadon.  

„Csak hallgasd és érezni fogod, ahogy a zene megszólal benned, a ritmus felpörgeti a véred és rájössz, 
hogy ezt a stílust mindig is szeretted, csak nem ismerted igazán…”

Fotó: Herczeg Zoltán

Jónás Tibor – Long Dusty Road

Redneck Roadkill zenekar

BlackriderS zenekar



Szombaton a 2008-ban alakult Poa Pratensis Blue-
grass Band lépett elsőként a színpadra. A csapat 
tradicionális és modern bluegrass darabokat játszik 
és más műfajokból is emel át dalokat bluegrass-re. 
Elmondásuk szerint a hat tag egyénisége határozza 
meg zenéjüket, ami az évek folyamán folyamatosan 
változik. A műfaj népszerűsítésének érdekében 
tevékenyen részt vesznek az éves Nemzetközi 
Bluegrass és Akusztikus Zenei Fesztivál szervezé-
sében és kivitelezésében. 

Koncertjüket követoen az est további jó hangula-
táról a gondoskodottDon Attila Band .
Az együttes alapítója Orosz Attila korábbi formációival is számos sikert aratott a hazai és európai count-
ryzenei életben. Műsorukban a Country örökzöldektől kezdve a New Country legismertebb előadóitól 
játszottak magyaros temperamentummal, zenei humorral fűszerezve. 

A három teltházas est során az ország különböző részeiről érkezett Line Dance csoportok tagjai – akik 
évről évre egyre nagyobb számban vesznek részt a rendezvényen - szinte folyamatos, fáradhatatlan 
tánccal színesítették a programot. 

XII. Révfülöp Blues  2019. augusztus 1-2-3.

Az idei évben már tizenkettedik alkalommal került megrendezésre a Révfülöp Blues, mely során az 
eddigiekhez hasonlóan a hazai blues élet jeles képviseloi koncerteztek a Szabadtéri Színpadon.
„A blues a gyökér, a többi zene pedig a gyümölcs” - Willie Dixon örökbecsű alapvetése volt a  mottója 
ismételten a rendezvénysorozatnak.  

A programsorozatot a Blues Rádió Budapest nyitotta. 
Két gitáros (Ákos Péter és  Kapitány Sándor) 1999-ben 
történt kezdeményezésének köszönhetően beszélhetünk 
ma Blues Rádió Budapestről a magyar zene részeként. 
Az elkövetkezendő években több átalakuláson ment 
keresztül a zenekar az összeállítás tekintetében, de a 
zenéjük is kezdett finomulni, új, egyedi ízeket kapni. 
A tagok mind-mind erős egyéniségek, izgalmas karak-
terek, mely igazán változatossá teszi a zenekar muzsi-
káját, melynek hangsúlya a ZZ Top dalok egyedi feldol-
gozásain van, de minden egyes koncertjükön új életet 
és ízt lehelnek olyan előadók nótáiba is, mint Stieve Ray 
Vaughan, Eric Clapton, Albert Collins, Jonny Lang, stb.

Másodikként a Bluestone & The Horn Section zenekar 
lépett színpadra. „A banda tokkal-vonóval a legmuziká-
lisabb bluescsapat, elképesztően játszanak, minden 
megvan bennük, ami az együttzenélés alapja.” 
Jenei Szilveszter (zenész, dalszerző, zenei menedzser)

2323

Blue Stone, vagy Blues Tone? – igazából egy szójáték-
ról van szó, de egyúttal utalás a zenekar alapítójának, 
Kőmíves „Stone” Andrásnak a nevére. Az idén 5 éves 
formáció előadásában a '60-as és '70-es évek fekete- és 
fehér blues előadóinak szerzeményei voltak hallhatók, 
valamint a műsor részét képezte néhány olyan saját 
zenei koncepciójú örökzöld feldolgozás, amelyre első 
hallásra nemigen lehet ráismerni. 
Pénteken a Sonia és a Blues and Roll kezdett. Mint 
Pfeiffer Gábor elmondta, a zenekar korábban Blues and 
Roll névre hallgatott és a fiával  alapította 2009-2010 
fordulóján. Mikor Sonia Zambrano az egykori Sápadt-
arcúakból csatlakozott hozzájuk, az ő nevével egészült 
ki a banda neve. Az új felállás repertoárja Sonia korábbi 
dalaiból és a Blues and Roll műsorából került össze-
állításra, így játszanak többek között Janis Joplin, B.B. 
King, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan,
Buddy Guy és 4 Non Blonds szerzeményeket is.
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Fotó: Herczeg Zoltán

Kőmíves András zenekara, a Bluestone & The Horn Section

Poa Pratensis Bluegrass Band

P.Zs.
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XII. Révfülöp Blues
Őket Pribojszki Mátyás zenekara, a Jumping Matt & his Combo követte a színpadon. Pribojszki Mátyás 
az egyik legismertebb hazai és európai szinten is jegyzett, elismert szájharmonikás, aki szólóban, kü-
lönböző formációival már keresztül-kasul bejárta Európát. 

A Jumping Matt and his Combo név utal a front-
ember becenevére, valamint a zenekar egyedi zenei 
stílusára, ami egészen sajátos, szűk műfaji keretek 
közé nehezen szorítható, alapvetően vidám, imp-
rovizációkkal teli igényes blues zene, boogie-woogie 
és rock and roll elemekkel, mindez finoman meg-
spékelve soul és funky érzésekkel.

A csapat rendszeresen turnézik, meghívott fellépője 
több nagy hazai és nemzetközi fesztiválnak Német-
országban, Finnországban, Ausztriában, Olaszor-
szágban, Írországban és a Benelux Államokban, 
valamint Pribojszki Mátyás, a korábbi Memphis-i 
IBC győztes Little G. Weevil vendégeként közel egy 
hónapos amerikai turnén is részt vett, ahol Atlantától, Lousianán és Memphisen keresztül Texason át Kansasig 
mintegy hét államaban adtak felejthetetlen közös koncerteket, óriási sikerrel a műfaj őshazájában.

A szombati program a BluesSteel zenekar koncert-
jével kezdődött. A BluesSteel –t 2006 tavaszán 
Vámos Péter alapította. Műsoruk a blues-rock széles 
skálájára épül, amelyben a tradicionális bluestól 
kezdődően Jimi Hendrix, John Mayall, Gary Moore, 
BB King, Stevie Ray Vaughan, Robben Ford, Matt 
Schofield, stb... keresztül egészen a saját számokig 
sok minden megtalálható. A koncertjeik során sze-
retnek improvizálni, így egy számot kétszer ugyan-
úgy sohasem játszanak el. Az épp aktuális verzió 
mindig attól függ, hogy éppen milyen a zenekar 
és a buli hangulata.
A rendezvényt a Fekete Jenő és a Chuck Berry 
Rock'n'Rollers zárta. A zenekar a  XX. századi pop-
zene egyik legjelentősebb és legnagyobb hatású 
előadójára, a tavaly előtt elhunyt Chuck Berryre emlékezik, a Mester 90. születésnapjának megünneplésére 
állt össze és azóta is rendszeresen koncertezik. A zenekar tagjait, bár különféle stílusokból érkeztek, össze-
köti a Chuck Berry zenéje iránti tisztelet és alázat.
Minden nap zsúfolásig megtelt a nézőtér és a zenekarok hatalmas sikereket arattak. Sokan visszatérő ven-
dégei az augusztusi eseménynek, mely országos szinten is évről-évre egyre nagyobb elismertségre tesz 
szert mind a közönség, mind a zenekarok körében.

A 40 éves Old Boys zenekar 
a Révfülöpi Szabadtéri Színpadon 

Településünkön augusztus 19-én koncertezett 
a zenekar, az ülőhelyek már kapunyitáskor 
elfogytak, a kezdésre pedig már szinte tal-
palatnyi hely sem maradt a nézőtéren. 
A fiatalok és az idősebbek körében is igen nagy 
sikere volt a rendezvénynek. 

Fotó: Herczeg Zoltán

Pribojszki Mátyás zenekara, a Jumping Matt & his Combo

Fekete Jenő és Boda Gábor a Chuck Berry emlékzenekarból

40 éves az Old Boys Zenekar

P.Zs.
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