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A Magyar Kultúra Napja 
Országszerte 1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra 
Napját. Ez a nap nem tartozik a hivatalos pirosbetűs ünnepek közé, 
de már évek óta egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra 
a tárgyi és szellemi értékekre s alkotóikra, melyek méltán teszik tel-
jesebbé életünket. Ezen a napon különféle rendezvények emlékeztet-
nek bennünket hagyományainkra és múltunkra, hiszen a magyar 
kultúra fennmaradásunk és felvirágzásunk záloga. Kötelességünk 
tehát óvni, gazdagítani.  

Ezt követően Török Péter alpolgármester úr ünnepi köszöntőjében 
hangzott el: A kultúra olyan szövete az emberi közösségnek, nem-
zetnek, amely összeköt múltat, jelent, jövőt. A kultúra közvetítője 
alapvetően a beszélt nyelv, és az írás. Az anyanyelvi kultúra tudat 
alatt összeköti az embereket. De a kultúra nem csak a nyelvről szól, 
hanem mindarról, ami a művészetek segítségével előtör belőlünk. 
Kultúra alatt azt a közösségi létformát értjük, amit a nevelés segítsé-
gével, generációk adnak át egymásnak. 

meghatározó alakja volt Cseh Tamás, 
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas 
magyar zeneszerző, énekes, szí-
nész, előadóművész, aki január 
22-én lett volna 78 éves. 1970 körül 
kezdett dalokat írni, ebben társa 
Bereményi Géza író, filmrendező 
volt. Cseh Tamás keverte a költé-
szetet a popzenével egy nagyon 
színpadias, lecsupaszított környe-
zetben, ettől lett sikeres, sőt kul-
tikus alakja a kornak. A műsor-
összeállítás elején egy dallal rá 
emlékeztünk. 

Egy évvel ezelőtt senki sem hitte 
volna, hogy 2021-ben nem élhetjük 
át az együttes jelenlét varázsát. 
Az országos járványügyi helyzetre 
való tekintettel azonban novem-
berben - akárcsak mint március-
ban -, Önkormányzatunk is fel 
kellett, hogy függessze rendez-
vényeit. Ehhez alkalmazkodva 
a Révfülöp Televízióban láthat-
ták a Magyar Kultúra Napjára 
készített összeállításunkat (mely 
a Facebookon is megtekinthető).
A közelmúlt magyar kultúrájának 

Fotó  Kovács P.

Török Péter alpolgármester mondott ünnepi köszöntőt
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Ez egyben felelősség is, amiért 
nap mint nap tennünk kell. 
Ahogy édesanyánktól megtanul-
tuk az anyanyelvünket, amin ál-
modni és imádkozni tudunk, úgy 
kell művelnünk, nevelnünk gyer-
mekeinket a művészetek sajátos 
anyanyelvén, hogy tovább tudjuk 
adni mindazt, amit mi is kaptunk. 

Nehéz helyzetben van manapság 
ez a szándék, hisz az élet egyete-
mességének legmélyebb ösztö-
neit sok minden más igyekszik 
elnyomni bennünk. Amikor a 
kultúra napján végiggondoljuk 
legősibb értékeinket, melyek a 
szerelemről, szeretetről, együtt-
létről, közösségről, hazafiasság-

ról szólnak, látjuk, hogy ezek 
jelentik igazi identitásunkat. 
S azt is látjuk, hogy a kultúra, 
immunitás a globalitás ellen. 
Köszöntőjét így fejezte be: Aki 
a saját kultúráját megbecsüli, 
az másokét is értékelni tudja. 
Kívánom, hogy az év ezen napján, 
a Himnusz szavaitól átszellemülve 
mindenki melegedjen át egy kicsit 
a múltból kapott kulturális érté-
keinktől, s próbálja lelkesen to-
vább adni azt a rá figyelő fiata-
labb generációnak! 

A Magyar Kultúra Napja 

Meghallgathattuk Darvas Iván 
előadásában a Himnuszt, ezt 
követően pedig Búzás Csaba éne-
kes - gitáros népdalokból, meg-
zenésített versekből és versfor-
dításokból álló összeállítása zárta 
a megemlékezést. A műsor-össze-
állítást készítette Kovács Péter.  

A Révfülöpi Képek decemberi számában számba 
vettük a 2020 évben megvalósított fejlesztéseinket. 
Csak felsorolás szintjén: a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség strandfejlesztő pályázatából 53,5 millió Ft 
értékű beruházás valósult meg a két strandunkon, 
önerőből 20 millió Ft-ból homokoztuk a Császtai 
strand medrét és ugyanott mintegy 10 millió Ft-ból 
elkészült az automata öntözőrendszer, terepren-
dezést és térkövezést hajtottunk végre. A Magyar 
Falu program az alábbiakban szereplő javakkal já-
rult hozzá településünk fejlődéséhez: temető urna-
fal 3.491.964 Ft, Óvoda játszótér 4.601.210 Ft, Lugas-
köz aszfaltozás 8.392.845 Ft. A Belügyminisztérium 
zártkerti utak pályázata közel 10 millió Ft-tal segí-
tette a Gugyor területrész martaszfaltos útfelújítását. 
Az EMMI 29 millió Ft-tal járult hozzá az iskola 
lapos tetejének szigeteléséhez, a Miniszterelnökség 
pedig szintén 29 millió Ft-tal a Kilátónk újjáépíté-
séhez. Sokak számára okozott örömet a vasútállo-
mással szemközti terület és a Káli úti Ottawa - 
emlékhely parkosítása. Önerőből valósult meg tele-
pülésünk díszkivilágításának megújítása, valamint 
a Betlehem létesítése központunkban.

Megvalósult fejlesztéseink, további terveink, 
lehetőségeink

De mi vár ránk 2021-ben? 
Nem láthatunk a jövőbe. Korábban úgy véltük, a 
nyári bevételeink kizárólag az időjárásnak vannak 
kiszolgáltatva. Tavaly megtapasztalhattuk, hogy 
olyan események befolyásolhatják drasztikusan éle-
tünket szinte egyik napról a másikra, melyeket koráb-
ban el sem tudtunk képzelni. Szerencsénk is volt. 

Búzás Csaba verses-zenés összeállítása hangzott el a műsorban

Kondor Géza polgármester

Fotó  Kovács P.
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A legfontosabb, hogy a szabályok 
betartásának köszönhetően nem 
váltunk gócponttá. Szintén hálát 
adhatunk a sorsnak, hogy a nyárra 
normalizálódott a helyzet, és 
strandjaink, vendéglátóhelyeink 
ismét szárnyalhattak, rendezvé-
nyeink zömét megtarthattuk. 
Természetesen nem örültünk 
az elvonásoknak, mint például 
a gépjármű adó, nyári közterület 
használati díjak kiesése, idegen-
forgalmi adó felfüggesztése. 
De meg kellett értenünk, együtt 
sírunk, együtt nevetünk. A fenti-
ekben felsorolt támogatások bő-

ségesen kompenzálták más csa-
tornákon kiesett bevételeinket. 
Természetesen el kellett azon 
gondolkodnunk, hogy mi történt 
volna, ha a vírus miatt az egész 
nyári bevételünk kiesett volna, 
mint ahogy most ez sok sípara-
dicsomnál be is következett. Ezt 
figyelembe véve 2021 tavaszán 
elsősorban a pályázaton már el-
nyert projekteket és a még járvány-
ügyi vészhelyzet előtt elindított 
építési munkákat valósítjuk meg. 
Közben természetesen tervezte-
tünk, és a ciklusprogramban vállalt 
ígéreteink realizálásán dolgozunk, 

bízva abban, hogy a nyarunk lega-
lább a tavalyi sikereket hozza, és 
az ősz folyamán az alapos előké-
szítés után újabb kivitelezések 
indulhatnak. Nagy erőkkel készít-
jük elő a Rózsakert egykori han-
gulatát visszaidéző megújítását, 
a sportpályán a kor követelmé-
nyeinek megfelelő öltözőket, a 
szabadidősportok kedvelőinek 
igényeit kielégítő létesítményekkel, 
szaunával, műjégpályával kiegé-
szítve, folynak a még nem szilárd 
burkolatú útjaink aszfaltozásának 
engedélyeztetési eljárásai.

Ezek tervek. De mi az, ami már biztos 2021-ben? 
Megvalósul a tavasz folyamán az Európa - sétányt és a Halász utcát összekötő járdaszakasz.
A kivitelezővel, az Újvári Építőipari Kft-vel a szerződést megkötöttük, a kedvező időjárásra várunk. Szin-
tén ezzel a fejlesztéssel összekapcsolva strapabíró felnőtt sporteszközöket, újabb térbútorokat helyezünk 
el a pálya körül. Megtörtént a munkaterület átadás az óvodával szemközti volt tűzoltószertár területén, 
amit a Csécs és Társa Bt. alakít át óvodai tornaszobává. A munkák fedezetét a Magyar Falu programban 
elnyert összeg biztosítja.

A Magyar Turisztikai Ügynökség 2021 évi pályázatán a Császtai strand 
30-, a Szigeti strand 29-, a Napfény kemping strandja 30 millió Ft 
fejlesztési támogatást nyert. Ezen összegből strandjainkon parkosítás, 
új eszközök, stégek, csomagmegőrzők, telefon és E-bike töltők, digi-
tális idő és víz-levegő hőmérséklet kijelzős információs táblák, térkö-
vezés, családbarát beltéri öltöző, vizesblokk, árnyékolás valósul meg. 
Az elavult zuhanyzókat saválló, négyfejes, láböblítős eszközök váltják 
fel, a Császtai strand gyermekpancsolója mellett egy új is létesül. 
Szintén megújulnak az ívókutak, kétfejes, felnőtt-gyermek részére 
tervezett higiénikus típusokra váltjuk a régieket. 
A kivitelezőkkel, beszállítókkal a szerződéseket megkötöttük. 

Ami nagyon sokakat érdekel, hogy mi lesz a Fülöp-hegyi kilátóval. 
Örömmel erősíthetem meg, a teljes fedezetet a biztosító és a Minisz-
terelnökség támogatása biztosította, a munkaterületet az ősz folya-
mán átadtuk a legjobb ajánlatot tevő Tetőpont Plusz Kft-nek. 
A faszerkezetek legyártása már befejeződött és elkezdődött a munka 
látványos része a helyszínen. Nyárra újra avathatjuk Révfülöp meg-
újult szimbólumát. Amiket felsoroltam, azok a biztos, már folyamat-
ban lévő fejlesztéseink. Természetesen amint a Magyar Falu program, 
akár egyéb pályázat megjelenik, előkészített dokumentációinkkal 
élni fogunk a lehetőségekkel. Amennyiben turisztikai bevételeink 
a 2020 évihez hasonlóan alakulnak, 2021 őszén újra indulhatnak 
jelentősebb önerős beruházásaink, utcák, közterületek szépülhetnek 
meg.
De fő az óvatosság. Az egészségünk az egyik legfontosabb kincsünk 
a mindennapokban. A saját egészségünk, a szeretteink egészsége. 
Tudatosítsuk magunkban, hogy milyen nagy érték, és vigyázzunk rá!

Kondor Géza polgármester

Fotó  Kondor G.

Elkezdődött a Fülöp-hegyi kilátó újjáépítése
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Azt gondolom, hogy mindenkinek elege van. 
Jó, jó, de mikor lesz vége és hogyan? Ennek a 
világjárványnak a megfékezésére az egyik leg-
reálisabb lehetőség a védőoltás. Több gyógyszer-
gyártó cég kísérletezett ki különböző módon 
működő vakcinát (oltást) a koronavírus ellen. 
A Pfizer- BioNTech vakcinája egy „hírvivő ré-
szecskét”, úgynevezett mRNS-t artalmaz. Ez a 
részecske a koronavírus tüskefehérjéjének elő-
állítására készteti a szervezetet, ami ellen aztán 
ellenanyagot, úgynevezett antitestet termel. 
Ez a beoltott anyag a sejtmagba nem jut be, a 
human (emberi) örökítő anyagba nem épül be, 
és nem okoz génmódosítást a szervezetben. 

Megkaptam a koronavírus elleni oltást.....
Covid-19 .....Már másról sem szól az életünk. 
Ezt halljuk a rádióban, erről harsog a TV, ez folyik a Facebookon....

Lapzártánkig településünkön Zsifkovics Szilvia védőnő is megkapta a Pfizer védőoltását Veszprémben 
január 15-én. Hasonlóan "pozitív " tapasztalatokról számolt be ő is. Rugalmas, gyors intézkedés volt. 
Az oltás után semmilyen reakciót nem tapasztalt. A járvány mielőbbi felszámolásához véleménye szerint 
is szükség van a védőoltásra.

Az első oltás után még alacsony, 
a második oltás után kb. 95%-os 
a védettség az oltottak számára 
a vírussal szemben. Nos, mint 
egészségügyi dolgozó, én már túl 
vagyok az első oltáson, mely a 
fentebb részletezett anyaggal 
történt. Interneten regisztráltam 
a megadott e-mail címen, és nagy 
szerencsémre még aznap délután 
telefonon hívtak, hogy január 
12-én fél 12-re mehetek a Vesz-
prém Megyei Kórházban lévő 
oltópontra. (Azóta már Pápán, 
Ajkán, Balatonfüreden és a vesz-
prémi Rendelőintézetben is van 
oltóközpont). A bejelentkezés 
nagyon gyorsan ment. A szokásos 
„katonai” hőmérőzés után a re-
cepciós pultnál jelentkeztem. Itt 
ellenőrizték a személyes adatokat,

majd két nyomtatványt kellett 
kitölteni. Az egyik egy adatvé-
delmi nyilatkozat, a másik: aller-
giáról gyógyszerszedésről, króni-
kus betegségekről szóló kérdőív. 
Ezután az oltóhelyiség előtt kellett 
várakozni, kb. 1-2 percet, és máris 
rám került a sor. Beültem az „oltó-
székbe”, még egyszer rákérdeztek 
az allergiára, és a szúrás pillanatok 
alatt megvolt. Az oltást minden-
kinek a bal karjába adják, izomba, 
vékony tűvel, szinte fájdalmat-
lanul. Ezt követően rögtön, ott a 
helyszínen megkaptuk a beoltott-
ságot igazoló papírt, melyen a 
következő, 2. oltás dátuma is 
szerepel. Még fél órát a váróban 
kellett tartózkodnunk megfigyelés 
céljából, aztán indultam, hogy 
a délutáni rendelésre visszaérjek.

Nálam egy kis helyi izomfájdal-
mon kívül, - mely két napig tar-
tott, - egyelőre semmilyen mellék-
hatás nem jelentkezett (így 4 nap 
után). Ezt az érzést egyébként 
bármely olás után tapasztalhatjuk.
Mivel egy teljesen új vírusról, és 
az ellene kifejlesztett új oltóanya-
gokról van szó, még számos kér-
dés nyitva van, illetve megvála-
szolására vár. Számomra mégsem 
volt kérdés, hogy oltassam-e ma-
gam, mert meggyőződésem, hogy 
csak így védhetjük meg magunkat 
és másokat is a fertőzéstől, adott 
esetben a lélegeztetőgéptől, a ha-
láltól. Mint orvos, meggyőződésem, 
hogy a védőoltást minél több em-
bernek be kell adatnia!

Dr. Rothstädter Ágnes 
háziorvos-Köveskál

- mnem -

Hordjuk maszkot, és lehetőleg 
mindenki oltassa be magát!
Hordjuk maszkot, és lehetőleg 
mindenki oltassa be magát!

Fotó  Internet
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Településünk kis „múzeuma” mindenki számára 
jól ismert kulturális színhely. Talán egy kicsit több 
is annál… Hely- és fürdőtörténeti kiállítása 1995-
től – több mint negyedszázada (!) – fogadja a beté-
rőket, alkalmanként kis bemutatókra (1848/49-es 
és 1956-os relikviák, Keresztury dedikált könyvek, 
holdfelvételek stb.  minikiállításokra) is sor kerül, 
és évenként többször előadások, múzeumi esték 
előadássorozat és egyesületi közgyűlések helyszíne 
is. Sőt 2009-től pincemúzeuma is van, bár az elég 

Benke László nevét vette fel a Honismereti Gyűjteményünk!
A Képviselő-testület döntése alapján a révfülöpi Honismereti Gyűjtemény alapítójának, 
a helyi iskola tanárának, 1954-től 1974-ig igazgatójának nevét vette fel.

körülményesen látogatható… Egyszóval a helyi 
„múzeumunk” tevékeny kulturális színtér!
A huzamosabb ideje Révfülöpön élők emlékeznek 
még arra, amikor mindez még az egykori Káli úti 
faházban volt látható, még régebben pedig a már 
lebontott Hungáriában, illetve az „alsó iskolában” 
volt megtekinthető. A „múzeum” – nevezzük a 
továbbiakban inkább gyűjteménynek – története 
is lassan a feledés homályába vész, ezért nem árt 
feleleveníteni.

Alapítása 70 évvel ezelőttre, 1951-
re nyúlik vissza, mégpedig Benke 
László pedagógiai kísérletére, a 
természettudományi szakkörre 
és Nagy Károly helyi tanár és igaz-
gató „tojás-, fészek-, toll-, fa- és 
bogár-gyűjteményére”. Ebből nőtt 
ki a mindenkori diákok és a rév-
fülöpi tanárok segítségével a szer-
tárgyűjtemény, és vált az 1960-as 
évekre Benke László szervező 
munkája révén országos hírű 
honismereti gyűjteménnyé, mára 
pedig kulturális színtérré. 
Egyszóval van egy 70 éves (!) 
révfülöpi helytörténeti gyűjte-
ményünk, amely korábbi minisz-
tériumi működési engedélyét 
megújítva, 2020. november 17-től 
Benke László Honismereti Gyűj-
temény néven működik tovább. 

A közéletben is szerepet vállalt. Járási szakszervezeti 
titkár, később járási tanácstag. Újabb szakképesítést 
szerezve rövidesen biológia-földrajz szakfelügyelő. 
Feleségével 1951 nyarán költöztek Révfülöpre, s a 
helyi általános iskola tanára lett. 1953-54-ben megyei 
szakfelügyelő biológia-földrajz szakterületen, majd 
1954-től a révfülöpi általános iskola igazgatója volt 
két évtizeden át, 1974-ben történt nyugdíjaztatásáig. 
Révfülöpre kerülve az 1950-es évek elejétől a helyi 
a Balaton-felvidéki, a Káli- és Nivegy-völgyi telepü-
lések múltjának kutatását, értékeinek megmentését 

Jelen írásomban röviden a néva-
dóról, Benke Lászlóról, Laci bá-
csiról emlékezem. 1914. augusztus 
22-én született a Nagyatádhoz 
tartozó Bodvicán. A négy polgárit 
Nagyatádon, az állami tanítóképzőt 
1928 és 1933 között a nagyhírű 
csurgói iskolában végezte. Tanítói 
oklevele megszerzése után némi 
szerencsével kishivatalnokként 
jutott munkához egy takarék-
pénztárban. A labdarúgásnak 
köszönhetően 1938-ban Nagykálló 
római katolikus iskolájába nevez-
ték ki állami kisegítő tanítónak. 
Itt ismerte meg jövendő feleségét, 
Plávenszky Erzsébetet is, akivel 
1942. március 21-én keltek egybe. 
1945-től a római katolikus, majd 
1948-tól az államosított iskola 
igazgatója lett. 

Emlékét a honismereti írásaiból megjelent „Gyökerek ezek itt…” füzet, és a „Kultúrkincsek milliomosa” c. 
emlékkötet, Tölgyesi József neveléstörténész által jegyzett életrajz és életút bibliográfia, több száz hon-
ismereti cikke és tanulmánya, több ezer oldalnyi kéziratanyaga mellett immár a róla elnevezett révfülöpi 
Benke László Honismereti Gyűjtemény is őrzi.

P. Miklós Tamás

végezte tanítványaival, kollégáival. Az 1960-as évek 
közepére neves révfülöpi honismereti gyűjteménye 
már jelentős szakmai találkozók színtere lett. Idős-
korára teljes gyűjteményét Révfülöp nagyközségnek 
ajándékozta 1991-ben. Tevékeny életútját, többirányú 
– nevelői, iskolairányítói, honismereti kutatói, szak-
szervezeti – munkálkodását nemcsak tanítványai, 
kollégái, de az állami és szakmai szervezetek elis-
merése is övezte. 1999. január 7-én, életének 85. 
évében csendesen hunyt el Budapesten. 

Fotó  P. Miklós

Benke László diákokkal az 1960-as években
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Az országos járványügyi helyzetre való tekintettel a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet értelmében  
Önkormányzatunk a rendezvényeit felfüggesztette. 
Ehhez alkalmazkodva a televízión és az interneten keresztül kívánunk műsor-összeállításokat, 
előadásokat, érdekes emberekkel történt beszélgetéseket eljuttatni Önökhöz. 

Életek - Történetek

A Révfülöp Televízióban elhangzott beszélge-
tésben (mely a Facebookon is megtekinthető) 
Slemmer József önkormányzati képviselő ven-
dége Rátkai László, Vásárvárosok Kupája - 
győztes egykori ferencvárosi labdarúgó volt, 
aki aktív pályafutásáról, edzői tevékenységéről, 
révfülöpi életéről mesélt. Rátkai László még 
egy olyan korban volt elismert labdarúgó, amikor 
egy IFI rangadóra több néző ment ki, mint 
manapság az első csapat mérkőzéseire. 

Rátkai László - a velünk élő 
sportlegenda 

A Fradi saját nevelésű játékosa 1954-ben került 
a klubhoz, 1961-ben bajnoki címet szerzett az 
IFI csapattal. A felnőttekkel három magyar bajnoki címet ünnepelhetett. Tagja volt az 1965-ben Vásárvá-
rosok Kupáját nyert csapatnak is az egykori IFI válogatott játékos. Bár a döntőn nem játszott, többször is 
pályára lépett a sorozatban, az AS Roma elleni idegenbeli győzelemhez pedig góllal járult hozzá. 

Utóbbi mérkőzésről Nagy Béla, a Fradi krónikása 
az alábbiakat írta: Sérülések és Albert katonás-
kodása miatt a saját nevelésű fiatalok - Varga, 
Juhász, Rátkai - alkották a Rómában pályára 
lépő ferencvárosi belsőhármast. A mérkőzés 
egyik legszebb mozzanata Rátkai kapásból lőtt, 
óriási gólja volt. Ezt még az olaszok is megtap-
solták! A Fradi látványos, szép játékával hatal-
mas közönségsikert aratott.
Rátkai László a Ferencváros csapatában 68 
mérkőzésen 22 gólt szerzett.

Bár nagy tehetség volt, az egyik martfűi kupamecs-
csen az ellenfél kapusával történt ütközés követ-
keztében súlyos térdsérülést szenvedett, melyből 
sohasem tudott már 100 százalékosan felépülni. 
Ezért is, valamint a több játéklehetőség reményében 

költözött Szombathelyre 1968 telén, és folytatta 
pályafutását a Haladás csapatában. Labdarúgó pálya-
futása befejezése után 35 évet dolgozott edzői vo-
nalon. Ma révfülöpön él. A felvételt Kovács Péter 
készítette.  

Révfülöpi Képek – Révfülöp Nagyközség közéleti lapja

Szerkesztőbizottság: Eitner Csongor, Mészárosné dr. Minya Tamara, Újváriné dr. Handó MelindaLuxné dr. Vincze Judit, 
Kiadja: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 

Szerkesztőség: IKSZT, 8253 Révfülöp, Káli út 17. E-mail: ujsag@revfulop.hu Tel.: 06-30-471-461-4
Lapzárta: 2021. március 20.

Nyomda: Tradeorg Nyomda Kft. Fűzfőgyártelep Felelős vezető: Tóth Zoltán
A szerkesztőség fenntartja az írások szellemét és tartalmát nem érintő rövidítések jogát.

Rátkai László, a velünk élő sportlegenda

Slemmer József önkormányzati képviselő

Fotó  Kovács P.
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Az új gyermektábor a révfülöpiek számára is 
számos lehetőséget nyújt

A Mathias Corvinus Collegium 
(MCC) Magyarország legjelentő-
sebb tehetséggondozó intézménye, 
amely 1996 óta végzi tevékenységét, 
és az általános iskola felső tago-
zatától a felnőtt korig működtet 
közcélú, ingyenes tehetséggon-
dozási programokat.
Közérdekű tevékenysége során 
anyagi helyzettől függetlenül 
fejlődési lehetőséget kínál a leg-
tehetségesebb magyar fiatalok 
számára. A 25 éves intézmény 
2020-ban fokozatot váltott, ennek 
eredményeképpen az ingyenes 

programok 2021 októberéig 17,
a következő öt évben Kárpát-
medence-szerte 35 magyarlakta 
településen válnak elérhetővé. 
A fejlesztések megvalósulását 
követően intézményünk 3500 
általános iskolás, 4000 közép-
iskolás, 1500 egyetemista és 500 
egyéb programokban részt vevő 
fiatal számára nyújt majd fejlő-
dési lehetőséget. Az MCC folya-
matosan vizsgálja a lehetőségeket, 
hogy olyan ingatlanokat találjon, 
melyek megfelelő helyszínül szol-
gálhatnak a tervezett képzési köz-

pontok létrehozásához. Megfelelő 
méretű, térelosztású és funkciójú 
épületeket keresünk, illetve kívá-
nunk kialakítani, amelyekben a 
fent említett tevékenységek egy 
helyütt válhatnak valóra. A buda-
pesti központ és a több tucat 
vidéki és határainkon túli hely-
színen megvalósuló, szakmai 
munkát támogató, bejárós vagy 
bentlakásos formában működő, 
sok esetben műemléki rekons-
trukciót igénylő infrastrukturális 
háttér kiépítése az elkövetkezendő 
időszak legjelentősebb feladata. 

Az MCC jelenleg országhatárainkon belül Budapes-
ten, Székesfehérváron, Veszprémben, Kecskeméten, 
Szolnokon, Miskolcon, Debrecenben és Pécsett van 
jelen képzéseivel, valamint három határon túli tele-
pülésen, Beregszászon, Kolozsvárott és Sepsiszent-
györgyön. A 2021-es évben terveink szerint vidéki 
helyszíneink Győrrel, Szombathellyel, Zalaeger-
szeggel, Szekszárddal, Békéscsabával és Szegeddel 
bővülnek, hosszabb távon pedig Tatabányán, Kapos-
váron, Salgótarjánban, Egerben, Nyíregyházán ter-
vezzük képzési központok nyitását.
Révfülöpön a bővülő tehetséggondozási program-
jában tanuló diákok számára alakítana ki ingyenes 
táboroztatási lehetőséget, minden évszakban hasz-
nálható, korszerű, több száz fiatal elszállásolására és időszakos oktatására, játékos foglalkoztatására alkal-
mas gyermektábort a Mathias Corvinus Collegium. A Halász utcai és a Kacsajtosi úti Gyermektábor össze-
vonásával egy több száz gyermeket befogadó, egész évben üzemelő képzési és rekreációs központot alakí-
tanak ki. A munkálatok már 2021 elején elkezdődnek annak érdekében, hogy a fiatalok szakmai program-
jaik során minél hamarabb élvezhessék a helyszín nyújtotta lehetőségeket.

A tábor és környezete kialakítása során az MCC mint beruházó maximálisan figyelembe veszi a helyiek 
érdekeit és igényeit, várja a révfülöpiek észrevételeit, kérdéseit.

Mathias Corvinus Collegium Kommunikációs Igazgatóság 

A szebb napokat látott ingatlan-
együttes jelentős része évtizedek 
óta kihasználatlan, fűtés és hűtés 
nélküli épületei leromlott állapot-
ban vannak, a központi kezelésben 
lévő terület elhagyatottsága több-
ször okozott bosszúságot az ön-
kormányzat és a lakók számára, 

a helyiek számára tiltott terület 
volt. Az új létesítmény nem csu-
pán a tehetséges fiatalok, hanem 
a révfülöpiek életére is kedvező 
hatást gyakorol majd. A beruhá-
zásnak – a környék infrastruktú-
rájára gyakorolt pozitív hatása 
mellett – munkaerő-piaci és vállal-

kozásélénkítő szerepe is jelentős. 
Mivel a tábor a határon túli ma-
gyar gyermekeket is fogadja, a 
település számára kedvező lehe-
tőséget teremt a nemzetközi, 
testvértelepülési kapcsolatok 
bővítésére is.

Fotó  Gyurkovics Tamás
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Ez a sorozat 2007-ben Lisziák Elek - Lexy - bemutatásával indult, majd sajnos abbamaradt. 2019 végén merült 
fel, jó volna folytatni a révfülöpi művészek bemutatását. Folytatód-
jon hát a sorozat ebben a lapszámban is …

Révfülöpieknek révfülöpiekről

Barabás Márton
A Vaszary-villa minden kiállítását láttuk, hozzátartozik nyaraink-
hoz.  Ildi lányom, aki zeneszerető és ismerő hívta fel a figyel-
münket a „Talált és kitalált zongorák” már címében is izgalmas 
kiállításra, amelyen minden idők egyik legnagyobb magyar pia-
nistájának, s annyi dallamot zongorára-megálmodó (vagy gyakran 
újraálmodó) komponistájának  állított  emléket a Liszt év kere-
tében. Fantasztikus hatást gyakoroltak  ránk a zongoraalkatré-
szekből készített alkotások, és a zongoraalkatrészek gyűjtemény. 
Úgy láthattuk a zongorát, mint addig soha, és mintha zenéltek 
volna a hullámzó, játszó zongoraszobrok. Ettől fogva próbáltuk 
figyelni, hol lesz kiállítása. Láttuk a Bozsó Gyűjteményben Kecs-
keméten 2017-ben a Hangszer szobrokat. Ott voltunk 2019. au-
gusztus 18-án az „Időutazás Révfülöpön” kiállításon. A felfedezés 
örömével hatott ránk a kiállítás, mert igazi csoda újra látni a zon-
gora-, pianínó-alkatrészekből készített alkotásokat.

Az életútról sok mindent megtud-
hatunk ma már, csak  beütjük a 
nevet, és különböző szemszögből 
tudunk meg adatokat a keresett 
személyről. Édesapja  Márkosfalvi 
Barabás Márton építészmérnök, 
anyja Laskai Karolina. 1971 és 
1977 közt végzett képzőművészeti 
tanulmányokat a Magyar Képző-
művészeti Főiskolán, mesterei 

Kádár György, Kokas Ignác, Kocsis 
Imre. Tanulmányainak befejezése 
után a számos ösztöndíj segítette 
látásmódja, művészeti kifejezése 
bővülését. 1978-1991-ig bekapcso-
lódott a Makói Grafikai Művész-
telep munkájába. 1980 és 1983 
közt a Fiatal Képzőművészek Stú-
diójának vezetőségi tagja, 1983-
ban elnöke volt. Jelenleg a Magyar 

Művészeti Akadémia Képzőmű-
vészeti Tagozatának tagja, a Ma-
gyar Művészkönyv Alkotók Társa-
ságának alelnöke.  Érdemes elol-
vasni a Magyar Művészeti Akadé-
mia (MMA) székfoglalón mondott 
beszédét, mert az „igazi” mégis 
csak az, amit önmagáról gondol, 
mond a művész.

Már korán foglalkoztattak a térszervező kompozíciók. Ilyen összetett 
téri jelenség volt az Ikarusz konténer című alkotásom, amelyet 1978- 
ban állítottak ki a Stúdió-tárlaton. Folyamatosan készítek festménye-
ket és szobrokat. Az utóbbi egy-másfél évtizedben a könyvművészettel 
foglalkozom, azaz a könyvvel, mint műalkotás-tárggyal. Az elmúlt 
évek számomra fontos művei a könyvszobraim, amik könyv-léptékű, 
viszonylag kis méretű tárgyak, de létrejött néhány nagyobb, installá-
cióként értelmezhető tárgy-együttes is, mint a Könyves kóló, a „forga-
tókönyvekből" álló csoport és a Könyvkút. Sorra készültek ezek mellett 
festmények, zongoragyűrűk, térvonalak, facsigák és installációk, me-
lyek közül a legsikerültebb a Merlin Színház előterében valósult meg.

Ezeket a könyv-szobrokat szinte 
hamarabb mutatta be külföldön, 
mint itthon. Mainz-ban, a Guten-
berg Múzeumban szervezésében 
létrejött könyvszobor és mininyom-
tatvány kiállításokon,  Marseille-
ban többször szerepelt. Nagyobb 
könyves anyaggal vett részt a 

Bázel– Budapest Könyvbalett nevű 
svájci–magyar művészkönyves 
kiállításon Svájcban a Rappaz 
Múzeumban. A terjedelem nem 
teszi lehetővé még felsorolni sem 
az egyéni (Zongorakivonat (Kla-
vierauszug) / Nyitány...) és cso-
portos  kiállításait.  

Fotó  Barabás

Barabás Márton

Színes szürkék
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Beszéljünk a legutóbbi egyéni 
kiállításról. A járvány miatt 2020. 
májusa helyett szeptember 10-én 
nyílt meg Tisztelet Beethovennek 
(Hommage à Beethoven) címmel 
a bécsi Zene Házában. A tárlatot 
Beethoven születésének  250. év-
fordulója alkalmából rendezték, 
melyen  kottafüzetekből, kotta-
könyvekből (amelyek többnyire 
töredékes, hagyatékokból előke-
rült lapok továbbfogalmazásai) 
készült könyvtárgyaim, szobraim 
és installációim szerepelnek. Mi-
vel már jó ideje foglalkoztam kise-
lejtezett zongorák belső szerke-
zetének, billentyűzetének az át-
fogalmazásával, kézenfekvőnek 
látszott a két jelenség, a könyv, 
később a kottakönyv és a zongora 
billentyűzetének találkoztatása. 

Ebbe a vonulatba, úgy vélem, 
minden évfordulós erőltetés nél-
kül, teljes természetességgel be-
leillenek a Beethoven munkás-
ságához kötődő kompozícióim is. 
Beethoven zenéje vallomásos, 
erősen személyes, szenvedélyes. 
Másként látom Beethovent egy 
éves készülés után és ez talán érez-
hető is a kiállításon. A zene na-
gyon fontos életemben, zenehall-
gatás közben festek.  Nem tudom, 
nem akarom kivonni magam a 
jelenlegi események hatása alól. 
A szükségállapot valósággal össze-
zár a képpel. A műtermi munka 
és a közben hallgatott zene segít 
nekem. Hetvenhez közel nem 
tudok másként segíteni mások-
nak ebben a helyzetben, csak így, 
alkotómunkával.

Többször volt kiállítása a Rév-Art Galériában. 2019. nyara  záró kiállí-
tásaként  láthattuk az Időutazás Révfülöpön-t. Jól emlékszem a remek, 
közvetlen hangulatú megnyitóra, ahol Zongora- és pianínó alkatré-
szekből készített alkotásokat láthattunk, melyet a szepezdi  Orosz 
István  Kossuth-díjas grafikusművész mutatott be.

Kivételesen fontos hely számomra Révfülöp. 1994-
ben kerültünk ide, de korábban már évtizedeken 
át nyaraltam Pálkövén a szüleimmel.  Én a kikap-
csolódást, a kertet, a Balatont, a szőlővel, kerttel, 
gyümölcsfákkal való törődést kerestem.  A Bősze 
villa látványa is segített, hogy itt választottunk telket. 
Azóta Bősze Ádámmal messze a révfülöpi szomszéd-
ságot meghaladó szakmai kapcsolat alakult ki. Kot-
takönyveim egy részéhez tőle kaptam a kotta-borí-
tókat, töredékeket, hagyatékok kiválogatott, de szá-
momra értékes maradékát. Megtaláltam sok művész 
és nem művész barátot, akik felsorolása egy külön 
cikk lehetne. Talán csak a nemrég elhunyt Szilvásy 
Nándort említem, aki az első révfülöpi kiállításomat  

nyitotta meg.  Máig emlékszem, melyik képem tet-
szett neki a legjobban. „Színes szürkék” volt a címe. 
Valamivel festőibben oldottam meg, mint a többi 
képemet.  Hogy a Galéria a Helytörténeti Gyűjte-
mény szomszédságában van, segítette a kiállított 
munkáim értelmezését. Az alkotásaim kicsit a rég-
múlt tárgyaiból próbálnak valamilyen új jelenséget 
létrehozni, a múltat és jelent megidézve.  Nem be-
széltem még a helyiekről. Szívesen benézek az Édász 
irodaházban jó ízléssel kialakított könyvtárba. A di-
gitális fejlődés egy lezáruló félben lévő szakaszában 
nem csak könyvet kölcsönözni, de internetezni is 
jártam oda.  

Benedek a harmadik gyerekünk, aki a felhozott homokdomb „váruraként” olyannyira megkedvelte a forma-
alakítást, hogy végül szobrász lett. Idén diplomázik a Képzőművészeti Egyetemen. Lőrinc fiam, dzsessz 
trombitás, zeneszerző, a Zeneakadémia Tanárképző dzsessz  tanszakán diplomázott, nemzedékének 
ismert tagja, Zsófi lányom festő, tanár és tervezőgrafikus szakon végzett. Jelentős festészeti életműve van 
már. Mindketten nagy Balaton-átúszók. Lőrinc kilenc éves kora óta. Feleségem Forray Luca gyógypeda-
gógus, hét évig csellózott, nagybátyja Örsi Ferenc író, nagynénje Zsuzsa gobelinművész volt. Nem volt 
tőle idegen a művész-közeg.

Eszembe jut, amit az egyik fia kapcsán mondott a házuk építésekor. 

Igen, így együtt teljes Barabás Márton élete. Talán 
így még igazabbak a jó barát Petrőczi Éva, költő, író 
szavai munkásságáról: „Igen, az egész világ be van
zárva e nagyszerű hangszer testébe, s Barabás év- Lux Judit

tizedek óta azon fáradozik, hogy művei révén e világ 
minden csodájából részesülhessünk.” Nekünk csak 
figyelnünk kell.

Új kép zöld

Fotó  Barabás
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Itt olyan természeti környezet 
fogadta, melynek hatására radi-
kálisan megváltozott művészete. 
Szilvásy szabad lett, macskákat, 
madarakat, szalamandrákat, a 
tájat, a Balatont festette, néha 
a képzeletében kiteljesedő világot 
vetítve a vászonra. Ez a vetítés 
sokszor groteszk, ironikus, de 
ebben megőrizte korábbi plakát-
művészetének esszenciáját. 
Festészetét nemcsak expresszív 
látásmódja befolyásolta, hanem 
irodalmi érdeklődése, a festészet 
más művelőinek tisztelete is. 
Ezért jelenhetett meg festmé-
nyein Weöres Sándor, Yves Klein, 

Szilvásy Nándor halálának 10. évfordulójára 
megjelent emlékkönyvről

Szilvásy Nándor Munkácsy - díjas érdemes művész festészeti életművét mutatja be a kötet. Ez az életmű 
Révfülöpön született meg, miután közel 30 éves sikeres alkalmazott grafikai munkásságát befejezve 
1990-től felszámolta budapesti életterét és leköltözött feleségével, Szalontay Ágnessel Révfülöpre. 

A kötet, mely az NKA, a Révfülöpi Önkormányzat, a Rév-Art Galéria támogatásával jött létre válogatás 
képeiből, válogatás a róla szóló írásokból. Ha átlapozzuk e kötetet, tapasztalhatjuk, hogy képein egyfajta 
életöröm, felszabadultság és játékosság köszön vissza. A képi világ tele van eseményekkel, színekkel.  

Salvador Dali, Csontváry Kosztka 
Tivadar, Bernáth Aurél, Szőnyi 
István, Gerzson Pál művészetének 
jelképszerű ábrázolása. Néha 
kicsit kétséges is, hogy e művé-
szek megidézése inkább az ironi-
kus oldalát, vagy egyetemes mű-
vészeti vénáját akarja-e kidom-
borítani. Tervezőgrafikai kollek-
cióját - az NKA támogatásával - 
Szalontay Ágnes 2014-ben a Mű-
vészetek Háza Veszprém gyűjte-
ményében helyezte el. Most ez 
a gyűjtemény bővült ki nagylelkű 
adománnyal, amely a könyvbeli 
képeket tartalmazta. 

Ez teszi lehetővé, hogy széles körben elfogadottá 
vált Szilvásy Nándor, mint festő, és még életében 
számtalan kiállításon mutatták be, és méltatták 
művészetét. Festményeiből számtalan kiállítást 
rendeztek a Balaton-partján, Révfülöptől Keszthelyig, 
de Veszprémben a Csikász Galériában, Budapesten 
a B32 Galériában, és külföldön Németországban is. 
Festményei számos galéria gyűjteményében meg-
találhatók, és reméljük, hogy e kötet kis lépéssel 
közelebb segíti Szilvásy Nándort az örökkévalóság-
hoz. Azt reméljük, hogy sokan kedvet kapnak képei 
megtekintésére a könyvből, s utána talán élőben is 

Szigetvári György   

megnézik a veszprémi Művészetek Házában, s nya-
ranta a Rév-Art Galériában. A könyv kapható a rév-
fülöpi Tourinform irodában és a Rév-Art Galériában.

Veszprémben a Művészetek Házában a vírushelyzet 
miatt online könyvbemutatót tartottak Hegyeshalmi 
László igazgató, Feledy Balázs művészeti író, Sza-
lontay Ágnes, a művész özvegye, és Alapfy László, 
a könyv készítője jelenlétében. Ugyanekkor a könyv-
ben bemutatott festményekből kiállítás is nyílt, 
amelyet remélhetőleg a helyzet normalizálódása 
után élőben is meg lehet tekinteni.

Tudta-e? II. rész Érdekességek Révfülöp múltjából!

…hogy Révfülöp és Balatonboglár első név szerint 
            feljegyzett átúszója a húsz esztendős Horti 
            (Hirt) Pál festőművész tanuló volt, aki 1885. 
            augusztus 11-én teljesítette a távot.
…hogy 1899-től nyaranta gömblövészeti (a mai ko-
            ronglövés sportág őse) versenyeket rendeztek 
            Révfülöpön. Az elsőn, a 18 induló közül 
            Laczkovics Antal szerezte meg a győzelmet. 
            (A versenyeken a repülő vadra való lövés be-
            gyakorlására, hajítógéppel magasba dobott 
            pehellyel töltött üveggömbökre lőttek.)

 Szalontay Ágnes férje festményével

Az újonnan átadott révfülöpi vasútállomás 1909-ben
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…hogy a nyári fürdőhelyi helyi kulturális élet szervezésére 1900-tól az üdülő-
            vendégek köréből vigalmi bizottságokat választottak.
…hogy Darányi Ignác földmívelésügyi miniszter balatoni szőlővidéket felmérő 
            kétnapos körútján, 1900. október 5-én Révfülöpön járt és megtekintette 
            Engelbrecht Károly és Hirsch Lipót szőlőbirtokát.
…hogy 1901-ben Révfülöpön egy teljes fegyverzetben eltemetett Hunyadi-
            korabeli harcos sírját találták meg. A sírban, többek között volt egy 
            a nyél befoglalására szolgáló félméteres vasköpűvel ellátott hét szuro-
            nyos vasbuzogány is. (A lelet sorsa jelenleg ismeretlen.)
…hogy a Grimm gyermekmeséket 1878-ban magyarra fordító Halász Ignác 
            nyelvész kedvenc tartózkodási és alkotó helye volt Révfülöp, ahol az 
            1880-as évek elejétől szőlője és villája is volt.
…hogy Révfülöp és környéke szőlősgazdái 1902 szeptemberében az országgyű-
            léshez intézett petícióban kérték az olasz borvám felemelését.
…hogy Révfülöpön 1905-ben létesítettek táviratkezelő távbeszélő hivatalt, azaz 
            telefonon bemondott táviratok küldésével gyorsan elérhetővé váltak 
            az üdülőhelyen tartózkodók.
…hogy Révfülöp 1909. július 8-ától közelíthető meg vasúton, illetve van vasút-
            állomása. A vasútvonal felavatásának napján Herczeg Mihály egyetemi 
            tanár, helyi birtokos fogadta a szerelvényt.
…hogy 1945. március 27-én jelent meg az első szovjet katona Révfülöpön, és 
            a szovjet 316. lövészhadosztály lovas felderítői harc nélkül benyomultak 
            Révfülöp községbe.
…folyt. köv.                                    (A fentiekről bővebben olvashat a Villa Filip honismereti közlönyben.)

P. Miklós Tamás
Siposs és a horgászok Eldorádója!

Új relikviákkal gyarapodott a Honismereti Gyűjtemény! 

A tavalyi év végén két helytörténeti relikvia művészeti aukción történt 
megvásárlásával lett gazdagabb Révfülöp. Önkormányzatunknak 
köszönhetően a Honismereti Gyűjtemény birtokába került a híres 

Másik vásárolt szerzeményünk egy, 
a Révfülöp üdülőhelyet az 1930-as 
években bemutató utazási prospektus, 
amelyet a Révfülöpi Fürdőegyesület 
és a helyi Üdülőhelyi Bizottság jelen-
tetett meg. A színes borítóval ellátott, 
20 (kihajtott) oldalas, fekete-fehér 
fotókat és egy Balaton térképet tartal-
mazó igényes kivitelezésű reklámkiad-
vány részletesen bemutatja a „művel 
középosztály kedvelt üdülőtelepét”, 
Révfülöpöt.

zeneszerző, zongoraművész és zene-
pedagógus, egykori Liszt-tanítvány 
Siposs Antal (1837-1923) dedikált, 
keményhátú fényképe. (A fotó 1900 
körül készült Goszleth István fényké-
pész műtermében és 16x11 cm méretű.) 
A révfülöpi házán 2017 júliusában em-
léktáblát kapó Siposs életútjáról, rév-
fülöpi kötődéséről és itteni elhunytáról 
a Villa Filip 2016. évi (26.) lapszámban 
olvashatnak részletesen.

Megtudjuk, hogy „Erőt, egészséget, 
hangulatot ad a révfülöpi bor!”, hogy 
hol lehet frissen és olcsón beszerezni 
a „legzamatosabb őszibarackot, a leg-
édesebb csemegeszőlőt”, hogy Révfülöp 
„az északi part egyik leglátogatottabb 
gyermeküdülőhelye.” Kiderül az is, 
hogy a révfülöpi üdülés során a súlyos 
betegségből lábadozók „bámulatos 
gyorsan erősödnek meg.”

Siposs Antal

Fotó  P. Miklós
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Siposs és a horgászok Eldorádója!

A fürdési lehetőségről olvashatjuk, hogy „Az üdü-
lőtelepen több kilóméter hosszú, gondozott, pihe-
nőpadokkal ellátott és villannyal is világított parti 
sétány van. Ezek a sétányok vezetnek a „császtai” 
és „szigeti”, részben fákkal árnyékolt, részben napos 
strandfürdőkre, hol a Balaton langyos hullámai 
várják a vendégeket.” Az igényes kiállítású prospek-
tus visszafogottan túlzó reklámszövege teljes körű 
áttekintést nyújt a helyi üdülőhelyi adottságokról, 
szolgáltatásokról, üdülési előnyökről, s végül meg- 

tudjuk azt is, hogy szenzációs horgászati lehető-
ségek vannak itt a közbirtokosság Balaton partján, 
hiszen „Révfülöp a horgászok Eldorádója.” 
A profi módon összeállított prospektus az 1930-as 
évek színvonalas révfülöpi üdülőkultúrájának tükre, 
s ha még némi fenntartással is olvassuk a leírtakat, 
egy dinamikusan fejlődő, széleskörű szolgáltatá-
sokat nyújtó, kellemes balatoni üdülőhely képe 
bontakozik ki, ahová „muszáj” volt ellátogatni.

P. Miklós Tamás

Révfülöp egyik új büszkesége a Káli úti „nagy kanyar-
ban” létesített Ottawa Park. A székelyudvarhelyről 
elszármazott Rápolthy Lajos által készített első világ-
háborús emlékmű meletti park fásítását-cserjézését 
álmodta-tervezte meg Varga György úr, kinek ötletét 
nagyvonalú támogatással fogadta Révfülöp Nagyközség 
Önkormányzata. 
2020 októberének egyik zimankós reggelén a park  
földjébe ásott, tápokkal dúsított gödreibe ültettük 
a szakszerűen tervezett park cserjéit, fáit. E park-
építési növénytelepítés részfinanszírozására lehető-
séget kért és kapott az 1899-ben alapított Révfülöpi 
Fürdő- és Partszépítő Egyesület jogutódjaként a 
Révfülöpi Fürdőegyesület. Mi is szeretünk fát ültet-
ni! Ennek okán Egyesületünk alapítási centenári-
uma évében ültettünk örökzöld fát. Ez a mára terebélyessé tekintélyesedett, márványtáblás fenyőnk 
kikötőnk nyaktagjának nyugati oldalán díszeleg - nem messze az egykor legendás Ibolya helyétől. 

Strázsáló cédrusaink

Néhány esztendeje a Halász utcai sétányon ültettünk 
fát, az Oszoly villával átellenben.
Egyesületünk képviseletében ősszel ültettük céd-
rusainkat, amikor is eszembe jutott, hogy hetven 
éve múlt gyermekkorom hittanóráin hitette el velünk 
Honti atya a Bibliánk örökítette Jeremiási hitet, 

mely szerint; az örökzöld fa az Istentől megáldott 
emberi élet jelképe!
E gondolat jegyében állnak az Ottawa Park bejára-
tának strázsáiként Fürdőegyesületünk nevében 
kiválasztott és elültetett - több tízméteres nagy-
ságúvá is óriásodó - cédrus atlanticáink.

Ruza József

Révfülöp Adventi Kalendáriuma
2020. december elsejétől indult 
útjára adventi kalendárium játé-
kunk, melynek során minden nap 
egy-egy új ablakot nyithattunk ki 
jelképesen településünkön.
Bizottságunk tagja Luxné dr. Vin-
cze Judit hívta fel figyelmünket 
erre a több településen is zajló és 
egyre nagyobb népszerűségnek 
örvendő országos játékra, mely-
ért köszönettel tartozunk, hiszen 
a mi lelkünknek is nagy szüksége 
volt rá, hogy ebben az emberpró-

báló időszakban mégis kicsit 
közösen élhessük át az ünnep-
várás örömét. 
Hálásan köszönjük azoknak, akik 
vállalták az adventi ablakok elké-
szítését, hiszen minden nap egy-
egy új élményt adtak településünk 
lakóinak és azoknak is, akik vir-
tuálisan követhették nyomon az 
egyre formálódó adventi kalen-
dáriumunkat. Éreztük az odafi-
gyelést, a szeretetet, amivel a 
gyönyörű ablakok készültek, hogy 

minden nap örömet okozzanak 
a látogatóknak. Minden település 
egy kicsit másképp formálta, ala-
kította a játék menetét, Révfülö-
pön az ablakok helyét nem tér-
képen jelenítettünk meg, hanem 
rejtélyes feladványok formájában, 
ezzel is kihívás elé állítva kalan-
dorainkat. Öröm volt látni, hallani 
játékosaink lelkesedését, izgatott-
ságát, hogy mindig nyitottak vol-
tak a kalandra, élvezték (sőt kérték) 
a furfangos iránymutatásokat. 

Fotó  Gergely Éva

A  Révfülöpi Fürdőegyesület elültette cédrusait
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De nem csak a felfedezés örömével gazdagodhattak adventi kalandoraink, hanem értékes nyereményekkel 
is, melynek sora a játék sikerére való tekintettel egyre bővült támogatóinknak köszönhetően. Így végül 
minden fotót beküldő játékosunk Révfülöpi Naptárt vehetett át, minden 24 fotót beküldő kalandorunk 
pedig pizzautalványban részesült.

Fődíjunkat, a 24.000 Ft-os vacso-
rautalványt a 24 fotót beküldők 
között 2020. december 28-án sor-
soltuk ki a Polgármesteri Hivatal-
ban Eitner Csongor, Domina Balázs 
és Kondor Géza polgármester úr 
részvételével, aki egyben játékunk 
nyertesét is kihúzta. 
Köszönöm Eitner Csongornak és 
Domina Balázsnak, hogy segítették 
a napi feladványok megjelenését, 
fogadták, összesítették a beérkező 
fotókat, jelentették meg az előző 
napi jól sikerült képeket a Tourin-
form Iroda facebook oldalán.  
Ezúton is gratulálunk nyertese-
inknek!

A 24.000 forintos Bisztró 71 vacsorautalványunk 
nyertese: Mészáros Blanka
2000 forintos Bisztró 71 pizzautalványt nyert: 
Gelencsér Ábel és Bianka, Gelencsér Péter, Gergely 
Éva, Handóné Knáb Krisztina, Knáb László, Knáb 
Lászlóné, Kőfalvi Bindics Klaudia, Ladnai Edina, 
Nemere Nóra, Újvári család, Vadászi Lajosné, Varga 
Júlia, Varga Réka, Viszt Ágnes, Zömbikné Nagy Szilvia
2021. évi Révfülöp naptárat nyert:
Antal Vanda Rebeka, Csom Gábor, Gelencsérné Tulézi 
Rita, Heissmann Ágnes, Herczeg Patrik, Kada Zoltán, 
Kriston Tamás, Meilinger Zita, Paál Boglárka, Palóczi 
Anita, Román Bernadett, Sári Ildikó, Szabados Alex, 
Varga Hegedüs Nikoletta, Vokóné Bognár Ibolya 
Az ablakok tulajdonosai, készítői sorrendben: 
Polgármesteri Hivatal (készítette Handóné Knáb 
Krisztina), Török Péter és családja, Tourinform 

Iroda (készítette Eitner Csongor), Handó család, 
Kovács Katalin, Bisztró 71 csapata, Hajszalon (készí-
tette Varga Hegedüs Nikoletta), Szabó Angelique 
és családja, Hegyi László és családja, Mákvirág Bor-
ház (készítette Varga Katalin), Révfülöpi Napközi 
Otthonos Óvoda (készítették: az óvoda dolgozói 
és óvodásai), Móló Cukrászda csapata, Újvári család, 
Antal Lajosné, Révfülöpi Általános Iskola közössége, 
Csépcső Gáz Kft. csapata, dr. Rothstädter Ágnes, 
Barabásné Göncz Beatrix, Zsifkovics család, dr.Vizeli 
József és családja, Mészáros család, Sárfyné Sojnoczki 
Andrea, Domina Balázs és családja, Csesznák Verka. 
Molnár Attiláné, Révfülöp Hotel (készítette Kocsi 
Gergely), Pupos Norbert.

Kívánom, hogy sok ilyen örömteli, vidám időszakot 
élhessünk át 2021-ben is! 

Újváriné dr. Handó Melinda

December elején a szorgos kezű anyukák Papp 
Lívia DÖK elnök meghívására ismét csodálatos 
alkotásukkal lepték meg az iskolába érkezőket. 
Így várták már december 6-án a Révfülöpi Álta-
lános Iskolába érkező Mikulást. A korábbi évek-
től eltérően az idei évben a nagyszakállút nem 
az aulában összegyűlt gyermekek sokasága fo-
gadta, hanem krampuszai kíséretében ő láto-
gatta meg az osztályokat. A gyerekek versekkel, 
énekkel köszöntötték a Mikulást, akinek a put-
tonyában mindenkinek volt egy kis útravaló. 

Iskolai hírek
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Az 5. osztály megajándékozta az elsősöket
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A hagyományt folytatva a felső tagozatosok maguk által készített ajándékokkal lepték meg az alsós test-
vérosztályukat, aminek a kicsik nagyon örültek. Még szeptemberben pályázatot írt ki a DÖK iskolapóló 
tervezésére. A nyertes pályaműből végül december 
közepére elkészültek a régóta várt iskolapólók. Régi 
álma vált valóra az iskolának, amikor megérkeztek 
azok az egyenpólók, amiben az iskola diákjai részt 
vehetnek a különféle programokon. A szójátékkal 
ellátott póló mind a gyerekek, mind a felnőttek 
tetszését elnyerte. /„R-Á-Is-merek” (Révfülöpi Álta-
lános Iskola-merek)/
Segíts, hogy segíthessünk adománygyűjtést ren-
dezett az iskola 2020-ban is. Rengeteg játék, ruha, 
cipő, könyv, rajzeszköz, plüssállat gyűlt össze, me-
lyeket a Veszprémi Csecsemő és Fogyatékos Szemé-
lyek Otthona számára ajánlott fel az intézmény. 
A gyűjtésben az óvodások szülei és rengeteg magán-
személy vett részt, így Kollátné Szabó Andrea segít-
ségére Inhof Sándor sietett, hogy a rengeteg dobozt 
el tudják szállítani Veszprémbe. Köszönet minda-
zoknak, akik hozzájárultak a gyűjtés sikeréhez!
A 2020-as év utolsó eseménye a december 18-án 
megrendezett osztálykarácsony volt. Minden osztály 
a saját tantermében emlékezett meg a Megváltó 
születéséről. Az idei évben sajnos elmaradt a hagyo-
mányosan a 3. osztályosok által bemutatott kará-
csonyi műsor éppúgy, mint a nyugdíjasok karácsonya.                                                

De a megemlékezés nem maradhatott el. Paál And-
rás Richárd 4. osztályos tanuló facebookon közzé-
tett köszöntőjével kívánt az iskola mindenkinek bé-
kés, boldog karácsonyi ünnepeket. S, hogy mit tar-
togat a 2021 első féléve az iskolások számára? Remél-
jük sok-sok boldog iskolában töltött percet, sikeres 
szereplést a versenyeken, jó féléves bizonyítványt! 

- mnem - 

Iskolai hírek

Kosarasok a pályán január első felében
A járványügyi szabályok betartása mellett a 2021-es 
évben is folytatódik a kosarasok küzdelme. Egy 
győzelemmel és egy vereséggel kezdték az évet a 

Az U16-os korosztályban a Regi-
onális Fiú Kadett bajnokságban 
a Tapolcai Sziklák a remek kez-
dést követően, a 4. negyedben 
megtorpanni látszottak, de az 
addigi előny kitartott a végéig, 
így legyőzték Celldömölk csapatát.
A Tapolcai Sárkányok január kö-
zepén kezdték meg az évet Várpa-
lota és Ajka csapata ellen. Két 
nagyarányú győzelmükkel, jelen-
leg 4 győzelemmel vezetik az 
U12-es bajnokságot.
Szintén ezen a napon a Tapolcai 
Sziklák győzelmet szereztek Mo-
sonmagyaróvár csapata ellen.
Szép volt lányok, fiúk! További 
sikeres meccseket kívánunk!

Molnár Lajos  -mnem-

Tapolcai Tigrisek, az U14-es korosztály. Esztergom 
csapatától sajnos kikaptak, de a győrieket jó játé-
kukkal sikerült megverniük.
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Adománygyűjtést rendezett az iskola

Tapolcai Sárkányok révfülöpi csapattagokkal
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Sajnos ebben az évben a Mikulás 
személyesen nem tudott eljönni 
az óvodába és átadni az ajándé-
kokat, de a gyerekek nem marad-
tak meglepetés nélkül az idén 
sem. Amíg vidáman játszottak, 
Mikulás házat építettek, énekel-
tek és verseltek, addig a Télapó 
segédei az öltözőben elrejtették 

Óvodai hírek

Köszönjük a Gázló egyesületnek a madáretetőket. 
A hidegre való tekintettel megkezdtük a madárkák 
etetését. Reméljük, minél többen jönnek finom 
falatozásra az óvodába.
Pupos Norbert anyagi támogatását is köszönjük, 
melyet kézműves eszközök vásárlására fordítunk. 
Szeretnénk minél szebb, kreatívabb tárgyakat, 
díszeket készíteni a gyerekekkel, amivel az óvoda 
épületét és az ovi-parkot díszíthetjük.
Köszönjük a Kellermayer családnak, hogy hosszú 
évek óta támogatják óvodánkat nagyon hasznos 
társasjátékokkal. A gyerekek nap mint nap szívesen 
játszanak velük, és közben észrevétlenül fejlődik 
többek között együttműködési, logikai, értelmi 
képességük.

                                   Óvó nénik

a csomagokat. Az ablakban inte-
gető „pirosruhás nagyszakállú” 
megleste a boldog gyerekcsapatot, 
amint keresték a kis ajándékaikat. 
Vidáman integettek, énekeltek 
a jó „öregnek”, így köszönték meg 
a Mikulássapkába csomagolt finom-
ságokat. Ebben az évben a jár-
ványhelyzet miatt a szülők nélkül 

készítették el a dadusnénik és az 
óvó nénik a gyermekek adventi 
ajándékát, karácsonyig minden 
nap egy gyermek vihette haza   
boldogan a kedves hóembert. 
Az adventi koszorút a gyerekek-
kel készítettük el, amin minden 
héten meggyújtottuk az ünnepi 
várakozás gyertyáit.

„Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás…”

„Jaj de pompás fa…”

A karácsonyfa díszítést is az óvoda dolgozói végezték, hiszen a szülők az idén nem vehettek részt ezen 
a programon. A gyerekek nagyon örültek a szép fának, amit köszönünk Simon Szabolcsnak, a sok aján-
dékot az önkormányzatnak, amivel azóta is boldogan játszanak óvodásaink. A meghitt, családias ünnepen 
énekkel, verssel köszöntöttük a szeretet ünnepét, a karácsonyt.

Ritkás bokrosok, köves lejtők, mezők, rétek madara. 
Hossza: 12.5 cm. A hím feltűnő, fekete- fehér- gesztenye színű. 
Egész feje, torka és hátoldala fekete, begye vörös, vállai, 
farkcsíkja és szárnyszalagja fehér. Télen a fekete a hímeken 
barnább lesz, a tojók még barnábbak. Éneke rövid, azonosan 
ismételt csicsergés. Fő hívóhangja egy reszelős „csak – csak”, 
vagy „hví – csak – csak”. Táplálékát a talajon fogja meg, főleg 
apró rovarokat, pókokat, hernyókat eszik. Fészkét a tojó  
a talajra építi száraz növényi szálakból. Évente kétszer 4-7 
fiókát költ. Rövid távú vonuló, a telet a Földközi- tenger 
észak- afrikai és dél- európai partvidékénél tölti. 
Védett, természetvédelmi értéke: 25.000 Ft

A 2021-es év madara a cigánycsuk
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Kihelyezték a madáretetőket az óvodában
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Nehéz idők járnak a vaddisznókra!
     Élve a helyi sajtó adta lehetőséggel, röviden beszámolok a mindig aktuális vaddisznóhelyzetről.

Mesetúra  2021. március 27. szombatra tervezzük a tavalyi évben meghirdetett, de sajnos a járvány miatt elhalasz-
tott Mesetúránkat, melyben egy kedves mese történetén keresztül haladva különböző játékos és ügyességi feladatokat 
kell közösen megoldania a résztvevő csapatoknak. Bízunk benne, hogy az idei év lehetőséget teremt a családi program 
megszervezésére. Naprakész tájékoztatást a Tourinform Iroda Facebook oldalán találhatnak majd. 

Társadalmi munka    Az idei évben ismét szeretnénk társadalmi munkát szervezni, segítve, hogy tele-
pülésünk minél komfortosabbá, rendezettebbé váljon. A tavalyi évben szűk körben, a járványügyi előírások betar-
tásával tudtuk megszervezni a jó hangulatú társadalmi munkát. Reméljük az idén tavasszal módunk és lehetősé-
günk lesz a szélesebb körben történő meghirdetésre, hiszen már most sokan jelezték segítő szándékukat. A társa-
dalmi munka tervezett időpontja: 2021. április 24. szombat. Szeretettel hívjuk és várjuk településünk lakosságát 
és üdülőtulajdonosait. Naprakész tájékoztatást a Tourinform Iroda Facebook oldalán találhatnak majd. 

Újváriné dr. Handó Melinda

Azért nem nyugszunk meg, nem ülhetünk a ba-
bérjainkon. Folytatjuk a küzdelmet. Két újabb 
befogót tervezünk még építeni, amelyekkel már 
jó lefedettséget biztosíthatunk az ismert vadmoz-
gás figyelembevételével. A befogók kihelyezése 
természetesen sok munkával jár, melyért köszö-
netet kell mondanunk Kleininger László vadász 

úrnak, aki napirendszerességgel felügyeli a helyszíneket, 
helyezi ki az etetni valót. Köszönetünket fejezzük ki Csete 
Andrásnak is, aki elkészítette saját tervezésű befogónkat, 
amely sok vaddisznót gyűjtött be a Gugyorban. Köszönjük 
a lakosság szurkolását, segítségét is! 
Reméljük sikerül elviselhető szinten tartani a vaddisznók 
jelenlétét Révfülöpön!

Török Péter

A tavaszi karantén idején több idő jutott a vadak 
mozgásának megfigyelésére, illetve ők maguk 
is hivalkodtak a belterületen történő intenzív 
jelenlétükkel. Különösen a Kacsajtós, Pázsit 
és Alma utcák, kemping, Halász utca, Rom-
templom térségben volt jellemző a jelenlétük. 
Az éppen megfialt koca önfeledten sétáltatta 
kicsinyeit a fent említett területen, jelezvén, 
hogy az új élettér kedvükre való. Mind azt már 
hírül adtuk, ebben az időszakban állt szolgá-
latba Kleininger László, helyi vadászunk, 
akinek segítségével elkezdődhetett a vadak 
távoltartása a lakott területtől. Első lépésben 
bejelentési lehetőséggel élhetett a lakosság, 
mely nagy segítség volt a vadak vonulásának 
feltérképezésében. 

Ezek után a vadak elűzéséhez 
több lehetőséggel is szolgált az 
önkormányzat. Beszerzésre került 
vadriasztó eledel és impregnáló 
folyadék, amelyeket a kritikus 
helyeken alkalmaztunk. A lakos-
ság is közreműködő volt, mege-
rősített kerítésekkel, rendben 
tartott ingatlanokkal járult hozzá 
a vadak életterének csökkenté-
séhez. A média is segítette fel-
hívni a figyelmet az áldatlan hely-
zetre. Mindezek mellett nagy
eredményt jelentő stratégiai lépés

 volt a vadásztársaságtól kapott vadbefogó célirányos telepítése. 
A rendszeres etetésnek, szoktatásnak köszönhetően sikerült befogni 
az itt garázdálkodó vaddisznókat. A befogó mellett a lakossági beje-
lentésre kiérkező vadászok is segítették a vadlétszám csökkentését. 
Végül együttes erővel ezen a területen meg tudtuk szűntetni a vad-
disznók jelenlétét. A vonulási utak figyelembevételével a vadbefogót 
más helyszínre telepítettük és saját tervezésű, új befogókat is készí-
tettünk, hogy a vadak mozgási területét minél jobban lefedjük a za-
vartatás eszközeivel. Ennek köszönhetően harminchárom vaddisznó 
került befogásra. Ez jelentős mennyiség, és ha még azt is figyelembe 
vesszük, hogy a befogásoknak köszönhetően a többi vad elkerüli a 
területeinket, akkor hatványozott a siker. Ez a bejelentések számának 
csökkenésével érzékelhető. Sokan jelezték szóban is, hogy kevesebb 
vaddisznót látnak, mint régebben. 

Fotó  Internet
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