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Köszönet az Édesanyáknak!
Anyák napja május első vasárnapja. Egy olyan ünnep, mely vallástól, földrajzi
fekvéstől, politikai beállítottságtól, vagy éppen államformától függetlenül a
világ számos országában hagyománnyá vált. Sajnos már az elmúlt évben is
beárnyékolta ezt a napot a koronavírus járvány, most is ez történt.
Ebben a félig már oldódó, de még
mindig bizonytalan helyzetben talán
a szokásosnál is nehezebb volt méltó
módon megünnepelni az édesanyákat,
nagymamákat, dédnagymamákat.
Noha egy ilyen nap van egy évben, ne
feledjük, az év minden napja is kevés
Édesanyánk iránti hálánk kifejezésére.
Ő határozza meg életünk kezdetét,

s aztán folytatását is. Tőle függ, milyen
társadalomban élünk. Tőle kapjuk az
első szavakat, az első dalokat, meséket,
illatokat és ízeket. Gyógyítanak, lázat
csillapítanak, erőt adnak, mindent
megtesznek gyermekeikért. Tőlük
tanulják meg a kicsik a szeretetet, a
türelmet, kitartást, a becsületességet
és a felelősségvállalást.

A világ jövője múlik rajtuk, mert az általuk nevelt gyermekek kezébe kerül majd
annak sorsa. Ő élteti hagyományainkat, nevel erkölcsre, szokásokra, szemléletre.
Ő az, aki számára kortól függetlenül mindig mi, a gyermekei vagyunk a legfontosabbak, Ő az, akivel örömünket, bánatunkat mindig megoszthatjuk, akiben
mindig bízhatunk. Ő az a személy, aki minden körülmények között képes összetartani a családot, akinek jelenléte, gondoskodása életünk fontos része, aki
aggódik miattunk, aki őszintén örül sikereinknek, és akihez mindig visszatérhetünk. Ő az a biztos pont életünkben, akinek a szeretete örök.
A legszebb tavaszi hónap, a virágos
május kezdetének első vasárnapja nem
véletlenül lett 1925. óta az édesanyák
ünnepe. Ekkor bontja ki díszeit a legtöbb növény, így azoknak legpompásabb virágait választhatjuk és köthetjük az Anyák-napi csokorba.
Ugyancsak visszatérnek hozzánk a
hűség dalos hangú jelképei, a fecskék,
miként visszatérnek a kedves szülői
házba a szerető gyermekek, így találóan és kifejezően kapcsolódik egymáshoz a természet megújulása, valamint a családok ünnepe. Ezen a kedves
napon, az Anyák-napján a lüktető és
rohanó életben megállunk egy pillanatra, hogy szívünk minden melegével, a gyermeki szeretet és hála tüzével
köszöntsük az Édesanyákat.
A gyermekek virággal, ajándékokkal
köszönik meg mindazt a gondoskodást,
szeretetet, amit édesanyjuktól kaptak.

Azoknak, akiknek életünket köszönhetjük. Hálánkat fejezzük ki nagy
jóságukért és szeretetükért. Mert kitől
kapjuk a legtöbb szeretetet, az édesanyától. De ne felejtkezzünk el azokról
az édesanyákról sem, akik már nem
lehetnek itt közöttünk az Anyáknapján. Azok, akik számára az édesanya már csak egy megfakult fényképről mosolyog vissza, bizonyára ezen
a napon gondolataikban többet időznek a múlt percein és a temetőben
talán kicsit hosszabban rendezgetik
a virágokat a síron.
-m-
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A járvány alatt sem állt meg az élet
A járványügyi vészhelyzet az önkormányzatokat nem kis megpróbáltatások elé állította.
Egy éve, hogy szembesültünk az új kihívással. Akkor
még ismeretlen ellenséggel álltunk szemben, mely
megelőzésére, gyógyítására még csak keresték a
megoldást kutatóink. A védekezés fő eszköze a
kijárási korlátozás, a találkozási pontok minimalizálása és a maszk viselése volt. Hétvégeken, amikor
a polgármesterek felhatalmazást kaptak a településeiken saját hatáskőrben korlátozásokat bevezetni,
különböző irányzatok érvényesültek. Voltak települések, melyek megelégedtek a hét többi napján

érvényben lévő központi szabályozásokkal, volt, ahol
a puszta átutazás is Libanonra jellemző ellenőrzési
pontokkal, esetenként irracionálisnak tűnő terelésekkel volt lehetséges. A félelem nagy volt, pedig
akkor a napi fertőzöttek száma is kevesebb volt,
mint most a halálesetek száma. Akkor még a külföldi
munkavégzésből hazatért, egészséges, de kényszerkaranténba került polgáraink hozzátartozóinak is
gyanakvó reakciókat kellett megélniük.

Fotó Kondor G.

Most, a 2020 őszén kezdődött és még napjakinkban is tartó vészhelyzetben máshogy éljük meg a tavalyinál egyébként sokkal súlyosabb
járványt. Megedződtünk, belefáradtunk, vagy a vakcinák, gyógyszerek
kifejlesztése ad új reményt? Szinte nincs köztünk olyan, akinek családjában ne történt volna fertőzés, ismeretségi körében haláleset. A vakcinák megjelenése nagy előrelépés lett, egyben újabb kihívás a háziorvosi szolgálatnak.
Önkormányzatunk az első pillanattól szoros együttműködés
keretében segített koordinálni az
oltásra jogosultak értesítését, tájékoztatását, a kapacitás erejéig
a rászorultak szállítását. A beérkezett vakcinák mennyisége,
típusa alapján a háziorvos a szakmailag indokolt sorrend figye-

lembevételével összeállítja az
aktuális listát, akikkel kollégáink
telefonon egyeztetnek, majd
visszajeleznek a háziorvosnak.
Nagyon jó hír, hogy településünkön nagyon sokan regisztráltak
oltásra, és a már beadott vakcinák
száma is magasabb az országos
átlagnál.

A járvány másik következménye, hogy az önkormányzatok jelentős bevételektől estek el. Egy részüktől azért, mert a központi költségvetésbe irányítják, más részüktől azért, mert szolgáltatásaink
díjain nem változtathatunk, néhány kategóriában
pedig befagyasztották a díjak beszedését. Ha ehhez
hozzáadjuk, hogy egy éve már nem az önkormányzatok kapják a gépjármű adót, több lépcsőben csökkentették a befolyó idegenforgalmi adót, érthető,
hogy sajnos az idén nem arról fogunk vitázni, hogy
a megszokott 80-100 millió forintnyi önerős beruházásunkból mi valósuljon meg… Most elsődleges
célunk a biztonságos, szolid átvészelése az immár
két szűk esztendőnek.

Fotó Kovács P.

A tervezett ütemben haladnak a munkálatok a Kilátónál

Az Európa-sétányt a Halász utcával összekötő térköves burkolat

Önerős beruházásként a tavaly már elkezdett Európa sétányt a Halász utcával összekötő térköves burkolat
elkészült, rövidesen világítással is kiegészül. Pályázati forrásból tovább szépülnek a strandjaink, 30-30 millió
forint MTÜ támogatásból, beleértve a kemping területén lévő Napfény strandot is. Készül a volt tűzoltószertár épület átalakításával az óvodai tornaszoba. Nagy eséllyel várjuk a pozitív döntést a Magyar Falu
program keretében megvalósuló útfelújításról, amelynek keretében a Kökény és Szeder utca, Végmáli dűlő,
és a Fürdő utca újulhat meg. Ugyanezen forrásból remélhetőleg 2,5 millió forint segíti gépparkunk bővítését.
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Bízunk az óvoda épületgépészeti felújítására és a közművelődés eszközbeszerzésére beadott pályázat sikerében. BM pályázatot nyújtottunk be a Turista utca felújítására, reméljük ezúttal sikerrel jár.

Fotó Kondor G.

Örömmel tapasztalhatjuk, hogy
egyházaink, civil szervezeteink,
vállalkozóink is egyre eredményesebben szerepelnek a pályázatokon. Jó példa erre szintén
a Magyar Falu program keretében a Magyar Tenger Horgászeg yesület által nyert közel
2 millió Ft horgászcsónakok,
felszerelések beszerzésére,
és a Katolikus Munkás Szent
József templom felújítására
kapott 10,3 millió Ft támogatás.

Örömmel tájékoztatok Mindenkit
arról is, hogy hosszú, közel évtizedes munkánk gyümölcse beérett!
A Magyar Közlönyben megjelent
(1183/2021 IV.16. Korm. hat.), hogy
a Révfülöp 9/2, 10/7 Hrsz.-ú területen fekvő (a Császtai strand
mellett található füves, horgászok
által használt terület, valamint
a strand területének jelentős része)
közel 20 ezer négyzetméteres
állami terület Révfülöp Nagyközség
tulajdonába került, ingyenes átadás
keretében!

Elkészültek a teraszok

Fotó Kovács P.

Köszönöm Mindenkinek, akinek munkája, kitartása
segített leküzdeni a sok akadályt! Ütemesen haladnak a munkálatok a kilátónknál is, biztos vagyok
benne, hogy a legnagyobb siker az év folyamán ennek ismételt átadása lesz. Ezt június hónapra tervezzük, remélem addigra a járvány a múlté lesz, és
nagyon sokan örülhetünk újra együtt az újjászületésnek!
Addig is, hogy ez így lehessen, vigyázzanak magukra,
és aki még nem tette meg, oltassa be magát!
Kondor Géza polgármester

Háziorvosi tájékoztató
Az elmúlt időszak eseményteljesen zajlott a COVID
oltások miatt. A kezdeti kaotikus szervezés, majd
a valamelyest ütemezettebb oltóanyag beszállításnak és a lakossági mobilizációnak, a helyes oltakozási kedvnek köszönhetően a praxis pácienseinek
regisztráltjai közül már 82% kapott legalább egy
oltást. (04.19.) Sikeresnek mondható, hogy a háziorvosi szolgálat válláról terheket levéve - már a kormányzati felhívás előtt - a révfülöpi önkormányzat
segítséget nyújtott az oltási koordinációs iroda létesítésével. Az oltási beleegyező nyilatkozatok sokak
felé eljutottak, és a központi (értsd: országos) szervezési hibák ellenére gyorsan tudott az érintett
lakosság oltáshoz jutni. A tapolcai oltópont kialakítása esszenciális jelentőségűnek bizonyult, a háziorvosi rendelői oltásfelvétel pedig a körülményekhez
képest sikeresen zajlott, zajlani fog. Várhatóan már
a regisztrált lakosság pár héten belül megkaphatja
legalább az első oltást.

Közel 20 ezer négyzetméteres állami terület került Révfülöp tulajdonába

Sajnálatosan kell megemlítenem a „vakcina féltékenységet”, mint szociális tényezőt, amelynek oka
nem a háziorvosi szolgálatoknál keresendő! A kulisszák mögött az oltandók menete központi terv
és utasítás szerint zajlik az EMMI, az országos tiszti
főorvosi, valamint a megyei védelmi bizottság szakmai döntései alapján. Kérem, a tudománynak higgyenek, ne a közösségi médiának! Bátran bíztatom
Önöket, a kételkedőket, hogy vegyék fel mihamarább
az oltást. Átesett, középsúlyos betegségemből kiindulva (sajnos az oltást nem vehettem fel időben,
még mindig vannak utótüneteim) bíztatok minden
kételkedőt az oltás mielőbbi felvételére! Év végére
szájon át szedhető vakcina is már a „láthatáron” van.
Reméljük, pár éven belül kint leszünk ezen átmeneti
időszakból is. A higiéniai, valamint a maszkhordási,
eü. intézmények látogatási szabályaiban változás
nem történt! Aggályok esetén kérem bizalommal
keressenek továbbra is.
-vjm-
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Petőfi szoborral gazdagodott Révfülöp
nemzeti ünnepünk alkalmából
A Magyar Országgyűlés 1991-es határozata értelmében március 15-e az
1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja. A Magyar Köztársaság
nemzeti ünnepe, egyben a magyar sajtó napja annak emlékére, hogy
1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékeit.
Ezen a napon osztják ki a Kossuth- és Széchenyi-díjakat.

A 173. évforduló ünnepi megemlékezését a járványügyi
helyzetre való tekintettel sajnos nem tölthettük együtt,
de a Révfülöp Televízióban
és a Facebookon megtekinthették (és megtekinthetik
akár most is) ünnepi összeállításunkat.
Ünnepi beszédet mondott Kondor Géza polgármester

1848-49 - harc az elnyomás, a korlátok és az önkényuralom ellen. Hazaszeret és hűség. Önfeláldozás a jobb létért, a szabadságért, egymásért. Március 15-én a magyar emberek kokárdát tűznek
ruhájukra, az épületeken is magyar zászlót lenget a szél. Ilyenkor felidézzük milyen elnyomásban
éltek a magyarok, hány éven át sínylődtek nyomorban, mellőztetésben, nélkülözésben.

Az ünnep alkalmából beszédet
mondott Kondor Géza polgármester úr. A Nemzeti Dal két
nappal a születése után úgyszólván pillanatok alatt a forradalom
indulója lett. Hatásának titka
persze az volt, hogy egy forró
történelmi pillanatban pontosan
azt fejezte ki, azt fogalmazta meg,
amire a magyar hazafiak hatalmas
tömege a legjobban vágyott.
A műsor - összeállításban megzenésített változatát Juhász Judit,
Juhász Gábor és Juhász Miklós
előadásában hallhatták.
Juhász Judit, Juhász Gábor és Juhász Miklós

Sor került a településünknek készült Petőfi mellszobor - egyelőre sajnos csak virtuális - átadására is. Turi Török Tibor Pro Cultura, Pro Urbe díjas szobrászművész, akinek tevékenységét a
Rákóczi, majd a Kossuth Szövetség aranydiplomájával jutalmazták és Magyarságért Érdemrend
kitüntetésben is részesült elmondta:
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Fotó Kovács P.

Örömteli feladat számomra Petőfit készíteni és a
Kárpát - hazában ez a nyolcadik szobor, ami közterületre kerül. Kétféleképpen lehet Petőfiről gondolkodni, kivitelezni és megmutatni. A poéta Petőfit,
a költőt, a lánglelkű hazafit, Bem szárnysegédjét,
vagy a koltói szerelmest. Itt most a Koltón nászútón
lévő Petőfit formáztam meg.
Ez egy spanyol művészkerámia, magas tűzű, 1200
fokon ég, gránitkeménységű, így a későbbiekben
már megmunkálni semmivel sem lehet. Ez szükséTuri Török Tibor szobrászművész
ges is egy kültéri szobornál.
A szobor a 2018-ban átadott I. Világháborús emlékmű mellett kerül majd elhelyezésre a történelmi emlékparkban, ahol a tervek szerint elkészül majd egy 1956-os emlékmű is.
P.Zs.

A megújuló iroda, amely most oltásokat szervez
2021. március végétől a Tourinform hálózattól függetlenül, Turisztikai Információs Iroda - röviden
Tourist Info - néven működik tovább irodánk az eddigi helyszínen, a Villa Filip tér 8/b szám alatt.
Telefonszámunk a régi (06-87-463-194),
e-mail címünk viszont, ahogy az iroda logója is, megváltozott.
Az iroda új elektronikus levélcíme: touristinfo@revfulop hu.
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy felhívjam olvasóink figyelmét arra, hogy idén is szeretettel várjuk
Révfülöpön/Révfülöpről készült fotóikat immár
erre a levélcímre a jövő évi naptárunkhoz! A 2021-es
asztali naptár is kapható még korlátozott számban
irodánkban.
Visszatérve, a változásnak köszönhetően több idő,
figyelem fordulhat Révfülöp népszerűsítésére úgy
a személyes, mint az online térben. Nagyobb kapacitás jut kifejezetten a helyi ügyek, rendezvények,
szolgáltatások, szálláshelyek, látnivalók bemutatására, illetve most, járvány idején az Önkormányzatot érintő egyéb feladatokra, beleértve a járványkezeléssel kapcsolatos teendőket is. Tavaly a helyi
operatív csoport munkáját segítve, idén februártól
mint „Oltást szervező-tájékoztatási pont”. Munkatársaim, Dobainé Szilvia és Rádóczy Péter értesítik
az adott héten oltandókat a dr. Vizeli József Mihály
háziorvos és Hildesheimné Orbán Emília asszisztensnő által összeállított aktuális listák alapján.

Dobai Kálmánné és Rádóczy Péter az oltást szervező tájékoztatási ponton

Telefonos érdeklődésüket a tárgykörben hétfőtől péntekig 8.00 és 12.00 óra között várjuk a fenti telefonszámon. Gyakran felmerül a kérdés: miért halad egyes településeken gyorsabban, máshol lassabban az
oltás. Mivel a központilag leutalt vakcinák mennyisége praxisonként adott. Több betegkártyás praxisoknál ebből adódóan alacsonyabb, kisebb számúaknál magasabb a lakosság átoltottsági üteme. Kérjük, aki
még nem tette regisztráljon az oltásra!
Eitner Csongor
Fotó Eitner Cs.
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Richárd Atya gondolatai napjainkra
A nem szakértők számára – tehát a nagy többség számára – teljesen váratlan volt a járvány.
Elképzelni sem tudtuk, hogy fegyverek nélkül is háborús helyzet állhat elő. Bekövetkezett.
Lassan-lassan oldódni, lazulni látszik, de még
mindig „helyzet van”. Még mindig nem kevesen
vannak, akik nem veszik komolyan: egészséges
vagyok, mondják, - erős az immunrendszerem,
sokat mozgok stb. A bátorság, a jogokra való hivatkozás, hogy „engem ne korlátozzon senki” addig tart,
amíg valaki a baráti körből, az ismerősök közül,
netán a közvetlen családból egyik napról a másikra
beteggé nem válik, jobb esetben otthon szenved,
rosszabb esetben kórházba kerül, még rosszabb
esetben a kórházból többé nem jön már vissza.

Dr. Korzenszky Richárd OSB perjel, Tihanyi Bencés Apátság

Reméljük, hogy elmúlik a vihar.
Reméljük, hogy a botcsinálta
vírusszakértők is előbb-utóbb elfogadják, hogy azok, akik ezzel
foglalkoznak évtizedek óta, jobban tudják nálunk. S ha szabadságunkat nem érezzük korlátozva
azért, mert időről időre a kutyákat

Nyomasztó volt az elmúlt több, mint egy év, és
nem mondhatjuk, hogy semmi gond, mert már
nyithatnak az éttermek teraszai…
Volt olyan hét, hogy hat ismerősöm halálhíréről
értesültem.

veszettség ellen be kell oltani,
mert veszélyes az emberre a beteg
állat harapása, talán azt sem fogják személyiségi jogaik csorbításának tekinteni, ha mindannyiunknak részesülnünk kell a járvány
megszűnése érdekében a védőoltásban.

Magunkért. És másokért. Mert
megfertőzhetjük egymást.
S ha süllyedő hajón vagyok, nem
válogatok: amelyik mentőcsónak
előbb érkezik, abba azonnal beszállok, s nem várok tovább a
süllyedő hajón egy jobban fölszerelt mentőcsónakra.

Reméljük, hogy a vihar elmúlik. De mi lesz azután?
Bezárva éltünk. Sokan állásukat vesztették. Nehéz volt kibírni, hogy nem utazhatunk. Hogy a gyerekek
nem járhattak iskolába. Hogy zárva voltak az üzletek. Az éttermek. A fagyizók. Még a templomok is.
Van most egy óriási lehetőségünk arra, hogy átrendezzük az életünket. Rádöbbenjünk arra, mi a fontos
és mi nem. Amikor valaki a kórházban a lélegeztető
gépre kerül, teljesen mindegy, hogy otthon a garázsban egy Trabant vagy egy Mercédesz áll. Felértékelődik az, amit úgy hívunk, hogy „élet”. S amikor
karácsony ünnepén sem tudjuk meglátogatni a hozzátartozóinkat, rá kell, hogy jöjjünk, milyen fontos,
hogy van családunk, amit – ha majd elmúlik ez a
rémület – jobban meg kellene becsülnünk.
Talán arra is rájövünk, hogy a tanítók, tanárok

munkája több megbecsülést érdemelne, mert megtapasztaltuk, hogy nem is olyan egyszerű a gyerekekkel bánni. Több tiszteletet érdemelnek azok,
akik gyógyítanak és ápolnak minket. Talán arra is
rájövünk, hogy mennyire fontos mindenütt a megbízhatóság, a pontosság, hogy ennivaló kerülhessen
az asztalunkra. Hogy az életünk valóban élet lehessen. És talán azt is észrevesszük, hogy tele vagyunk
fölösleges cuccokkal, kütyükkel, ruhákkal…
kevesebb is elég az életünkhöz.

Leegyszerűsítve: tisztábban kell látnunk, mi a fontos és mi nem fontos. Ahhoz, hogy boldogan éljünk
a tiszta emberi kapcsolatokra van szükség, igazi szeretetre, egymás megbecsülésére.
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Ha tovább folytatjuk a gyűlölködést – ki tudja, miért:
legyen az hatalmi, vagy gazdasági, vagy bármilyen
érdek-, ha folytatjuk egymás lejáratását, eltaposását,
semmit sem fog változni az életünk. Csak rosszabb
lesz, kibírhatatlan. Pedig az élet: ajándék. Meg kellene tanulnunk rácsodálkozni mindarra, ami szép.

Meg kellene tanulnunk őszintén, emberi módon
beszélni. Jó szót szólni. Egymást erősíteni, segíteni.
Föl kellene ismernünk egy ilyen – mondjuk ki
nyugodtan – világkatasztrófa után, hogy a részérdekeknél sokkal fontosabb a közérdek, s ez mindenféle politikai érdek fölött kell, hogy álljon.

Merjünk álmodni egy jobb világot. Egy igazságosabbat, amelyben minden ember testvér. Bár különbözőek
vagyunk mindannyian, mégis ugyanannak a Földnek vagyunk a lakói, de nem csak lakói, hanem felelősei.
Több törődés, odafigyelés, szolidaritás, megbecsülés… Ne üres szavak maradjanak, hanem tegyünk is érte.
Ne másokra várjunk. Nekem magamnak kell változnom. Nem majd. Nem valahol. Hanem itt és most.
Dr. Korzenszky Richárd OSB emeritus perjel
Tihanyi Bencés Apátság

Új idény a Rév-Art Galéria történetében
Rövid áttekintés a múltról, felkészülés az idei évre
Az elmúlt év egyik meghatározó
momentuma a koronavírus járvány,
amely az élet minden területére
hatással volt. Galériánknak is tekintettel kellett lenni az előírt
korlátozásokra, bár nyárra ezek
jelentősen enyhültek.

Ha kitekintünk egy kicsit a magyarországi galériákra és múzeumokra, a látogatószám a 2020-as
évben átlagosan 60-80%-os csökkenést mutat. Ez természetesen
azon is múlt, hogy ezek a kiállítóhelyek az év egy részében zárva

Ezzel szemben a Rév-Art Galériában – tekintettel
a nyitvatartás időszakos jellegére is – a látogatószám
növekedését tapasztaltuk. Ez nem kis részben annak
köszönhető volt, hogy olyan nemzetközi hírű művészeket mutattunk be, akiknek megjelenése az

voltak, és nem sikerült olyan
kiállítási programot összeállítaniuk a nyitvatartási időben, mely
megmozgatta volna a kiállításra
kíváncsi látogatókat.

országos hírű galériáknak is díszére vált volna.
Cseke Szilárd és Orosz István nemzetközi szintű
anyaggal jelentkezett galériánkban, míg Hamarits
Zsolt teljesen a helyi, révfülöpi életre reflektáló
fotósorozatot mutatott be, hatalmas sikerrel.

Áttérve az idei évre, szeretnénk fenntartani az előző évek kiállítási színvonalát. Sajnos ebben már nem
számíthatunk eddigi „mentorunk” a kitűnő művészettörténész és kurátor, Jerger Krisztina támogatására,
de folytatni akarjuk az Ő szellemi örökségét.
A tervezést megnehezítette a járvány 3. hullámának jelentkezése,
aminek korábban nem láttuk a
lecsengését, de az új esetek alapján
enyhül a járvány Magyarországon,
a fertőzöttek száma csökkent az
elmúlt napokban a korábbi magas
értékekről. Az oltási program
következő mérföldkövét a 3,5
millió beoltott jelenti, aminek

elérésére után várható a korlátozások jelentős csökkentése, majd
eményeink szerint nyárra megszülethet a teljes feloldás.
Mi ennek a szellemében készülünk a nyári szezonra, és révfülöpi
kapcsolódású művészekkel, illetve - remélhetőleg - sokakat érdeklő témát feldolgozó művészekkel
vettük fel a kapcsolatot.

A Galériánk egy részében továbbra is megvásárolható festmények, műtárgyak kerámiák, porcelánok
kerülnek elhelyezésre. Ezt a részt oldottabbra,
„környezet barátabbra” tervezzük, mint a kötött
struktúrájú kiállítási terünket.

Beharangozóként - csak említésszinten - a következő művészeknek tervezünk kiállítást rendezni:
Csurka Eszter, Káldor Kata,
Rofusz Ferenc, Urbán Ádám.
Követve a nemzetközi trendeket,
mi is univerzális kiállítótérben
gondolkodunk, azaz több művészeti ág képviselőit szeretnénk
kiállítani.

Megpróbálunk minden szintű látogatói igényt
kielégíteni, hogy az is gyönyörködni tudjon a bemutatott festményekben, aki jobban szereti a
természetelvű, szemre befogadóbb műveket.

Remélhetőleg júniustól ismét várunk minden kedves révfülöpi lakost, nyaralótulajdonost és idelátogató
vendéget galériánkban.
Bogdán Katalin, Szigetvári György
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Rövid az élet- hallgassunk jó zenét!
Beszélgetés Bősze Ádámmal.
Ha Bősze Ádám volt a Balatoni nyárban, néztük, a Virtuózokat néztük, a Muzsikáló reggelek műsorvezetőjeként lenyűgözött. Mindent elolvastam, amit csak lehetett izgalmas életútjáról, hallottam, olvastam
révfülöpi kötődését.
Ott kezdem, balatoni gyerek vagyok,
a déli oldalon nevelkedtem. Édesapám „hozta be” Magyarországra
a Traubisoda márkát, amelyet a
Gazdaság balatonvilágosi üzemében gyártottak. A nyarakat
Révfülöpön töltöttük, ahol nagyapám a 30-as években építette
azt a nyaralót, amely ma is kedves
helye a családnak. Az Esztergomi

Ferences Gimnáziumba jártam.
Itt szerettem meg a zenét, tanultam gitározni, a klasszikus zene
egyszerűen „az ujjai köré csavart”,
és azóta sem ereszt. Érettségi után
fölvételemet kértem a ferences
rendbe, ahol a teológiai tanulmányok mellett civil egyetemre is
be kellett iratkoznom. Némi huzavona után sikerült elérnem,

hogy a Zeneakadémián tanulhassak. Nyolc év szerzetesség, tanulással, lelki és szellemi fejlődéssel
járó intenzív időszak után kiléptem a rendből. Máig abból élek,
amit akkor elsajátítottam. Nagyon
szerettem a közeget, az ottani
embereket, de úgy éreztem, tovább
kell, lépjek. Nem lett ebből konfliktus közöttünk.

Azóta a világi életről is éppen elég tapasztalatot
gyűjtöttem, merem állítani, hogy egy szerzetes
gondjai nem súlyosabbak egy a világban helytállni
akaró ember gondjainál. Lelki szempontból nem
nehezebb, nem könnyebb. Sajátos.

Bősze Ádám

Mindig is azzal foglalkoztam, amit szerettem.
Hamar kiderült, hogy a kutató zenetudósi munka
nem nekem való. Későn kezdtem hangszeren játszani, professzionális zenész sem lehettem.
Önszántamból ismeretterjesztéssel foglalkozom,

Sok mindent próbált. A Bartók Rádió Muzsikáló
reggelének műsorvezetőjeként vált ismertté.
A 2014-ben indult Virtuózokban szerette meg az
ország, Szakkommentátora a New York-i Metropolitan
Operaház, Bayreuthi Ünnepi Játékok előadásainak.
A sor nem teljes. 2011-ben a Magyar Rádiótól az
„Év rádiósa” elismerést kapta, 2018-ban Prima Díjas
lett, 2019-ben a klasszikus zene népszerűsítéséért
a Kult50 díjazottja volt. Lenyűgöző sokszínűség!
méghozzá intenzíven. Sok irányba elindultam már,
de a zene az mindig elkísért. A járvány miatt is
átrendeződtek dolgok, most többnyire az antikváriumommal foglalkozom.

Bősze Ádám Zenei Antikváriuma kultikus hely a budapesti Király utcában. 2004 óta foglalkozik zenei témájú
könyvek, kéziratok illetve kották adásvételével. A révfülöpi festők közül többen járnak rendszeresen. 2010-től
a Magyar Antikváriusok Egyesületének elnöke. Zenei antikváriusi munkáját 2010-ben Ezüst Mókus-díjjal
jutalmazták,
Apai nagypapám műgyűjtő volt,
komoly könyvtárat állított össze.
De jó irányba tereltek anyai nagyszüleim is. Számomra az volt a
természetes közeg, hogy könyvesboltba és antikváriumba járunk,
ha nem is mindennap.
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Zeneakadémista koromban már
gyűjteni kezdtem a kottákat és
a zenei szakkönyveket. Egyszer
megszorultam, megpróbáltam
az interneten keresztül eladni
néhány ritka kiadást, meglepve
tapasztaltam, hogy van rájuk

kereslet. Az antikvárium tehát
egyrészt a nagyszülői példából,
másrészt gazdasági megfontolásból indult. Feleségem, Bősze
Tímea könyv- és papírrestaurátor,
tehát még szakma közeli társat
is találtam.
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A gyerekeiket mennyire ösztökélték a zene irányába?
Szerettem volna, ha tanulnak zongorázni, de a fiamnál hamar be kellett lássam, a sportszenvedélye erősebb.
Ma már NB/I-es kosaras. A lányom képzőművészeti gimnáziumba jár, a művészetek iránti érzékenység
nála figyelhető meg a legjobban. Örülök, hogy azzal foglalkoznak, amit szeretnek.
A révfülöpi ház mindig előbukkan…
Sajnos, többnyire nyáron van csak idő leutazni.
Viszont tavaly júniusban, júliusban a szokottnál is
többet voltunk Révfülöpön, onnan dolgoztunk.
Kifejezetten élvezem, hogy művészbarátok élnek

a szomszédságban. Azt is nagyra értékelem, hogy
a révfülöpiek büszkék a zenei múltjukra. Az egyik
Liszt-tanítvány, Siposs Antal is sok szállal kötődött
a községhez, egykori házán ma emléktábla áll.

Szívesen folytatnám még, de be kell fejezni: teszem ezt Bősze Ádám gondolatával:
Rövid az élet- hallgassunk jó zenét!
Lux Judit

VILLA FILIP – 30. szám.
Megjelent a Révfülöpi Honismereti Egyesület
VILLA FILIP honismereti közlönyének
legfrissebb száma.
A 48 oldalas, képes kiadvány tartalmából:
• A kővágóörsi evangélikus algimnázium története (1841-1873)
• Jókai Mór választási kőrútja környékünkön,
1872-ben
• Az első Révfülöp-Balatonboglár közti tóátúszó
– Horti Pál és 1885-ös tóátúszása
• Révfülöpi képeslap – Szilvásy Nándorról
P. Miklós Tamás: megjelent a Villa Filip 30. száma
• Szindbád Badacsonyörsön
• Révfülöpi „emlékszilánkok” az 1940-50-es évekből
• 75 éve történt! 1945-ös révfülöpi „hadtörténet”
• Egy életút hozadéka: Fonay Tibor pedagógiai könyvei
• Pintér Kálmánné sz. Török Borbála okleveles szűlésznő (1919-1991)
• Forrásközlés – Régi révfülöpi híradások, események, történetek II. 1900-1910. Mintegy harminc
helyi vonatkozású esemény leírása.
• Révfülöpi versek
• Egyesületi életünk 2019-ben
• Egyesületi beszámolók, határozatok
• Felhívás – Révfülöp Anno III. (1945-2000)
Czigány Károly, Gáspár Zoltán, Kiss Jánosné, Miklós Tamás, Mihályfy Zoltán, Nagy Lajos,
Nagy Lajos (szentantalfai), Németh István Péter, Süle Sándor, dr. Tölgyesi József, Veress D. Csaba
írásai Révfülöpről és a Balatonról.
A közlöny megjelentetését támogatta Révfülöp Nagyközség Önkormányzata, az egyesületet
támogatók 1%-os felajánlásai és a szerzők és szerkesztő önzetlen munkája.
A révfülöpi kiadvány megvásárolható:
Turisztikai Információs Iroda (Révfülöp), RévART Galéria (nyáron).
Egyesületi tagoknak ingyenes!

P. Miklós Tamás
Fotó P. Miklós
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Veszprém-Balaton 2023
Ragyogj! - A kreativitás ünnepe
Az Európa kulturális fővárosa programot Melina Mercouri görög kulturális miniszter és fantasztikus színész
kezdeményezte 1983-ban. Javaslatát az Európai Unió Tanácsa 1985-ben Európa kulturális városa néven,
elsőként Athénban indította útjára. 1999-től már
a program neve Európa kulturális fővárosa, 2007-től
évente két város osztozik a címen. Lehetőséget
kapnak arra, hogy egy éven át bemutassák városukat, annak kultúráját. Az eddig nyertes városok
nemcsak bemutatták lokális értékeiket, hanem
megújították az addigi megszokott programokat,
és ami a legfontosabb ismertté tették városukat,
országukat.

Kimondhatjuk, az EU kultúrpolitikájának egyik legjelentősebb programjává nőtte ki magát az Európa
kulturális fővárosa.
2010-ben Isztambul, Essen mellett Pécs nyerte el
a címet. Remek koncertek, kiállítások mutatták be
a sokszínű gyönyörű várost, kicsit kitágult a világ.
Ekkor épült a Kodály Központ, mely a dél-dunántúli
régió legnagyobb befogadóképességű, multifunkcionális hangversenyterme és konferenciaközpontja.

A Zsolnay-gyárépület-együttes rehabilitációja során
született a Zsolnay Kulturális Negyed, ahol a Zsolnay
család történetét és a Rózsaszín Zsolnay kiállítások
mellett a páratlan Gugyi gyűjtemény látható.
A sort még folytathatnám.

És most ismét felénk fordulhat a közelebbi és a távolabbi világ.
2023-ban „a Veszprém, a Bakony
és a Balaton új, közös identitása,
a kulturális-kreatív ipar új otthona”
– olvasható ahttps://veszprembalaton2023.hu/-n, amelyet javaslok olvasgatni, nemcsak a művelődéssel, kultúrával, turizmussal
közvetlenül foglalkozóknak, hanem mindazoknak, akikkel együtt
örülhetünk annak, hogy részesei
lehetünk ennek a nagyszerű programnak. Révfülöp Nagyközség
Önkormányzata csatlakozott

„a Veszprém-Balaton 2023 Európa
kulturális fővárosa program által
gondozott regionális együttműködéshez”. A célkitűzések olyanok,
melyet bátran vállalhat minden
települését szerető, azért cselekvően fellépni kívánó helyi polgár
és persze a „gyüttmentek” is.
Itt most csak két szempontot
emelek ki. Erősen hiszek abban,
hogy kislépésekkel, de meg lehet
mozgatni az embereket vonzó
célok érdekében.

Gondoljunk a közösségi megmozdulásainkra, az adventi kalendárium ablakainak elkészítőire.
Hiszem, hogy nálunk is mondhat
együtt verset a falu Költészet Napján, vagy jobban megtalálhatjuk
azokat, akiknek van ötlete mozgalmasabbá tenni kulturális életünket. Közkincs lehet a nagyhagyományú Blues Fesztiválunk,
megmutathatjuk itt alkotó művészeinket.

Már most számos pályázatra nyílik lehetőség: „Közösségteremtő kultúra – szorosabb lakóhelyi kötődések,
erősebb közösségi együttműködések Közönségfejlesztés és művészeti oktatás – megfelelő képzési keretek
biztosítása a jövő művészeinek, a kulturális bevonás újragondolása Veszprémben és a balatoni régióban
egyaránt”… szellemében.
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Persze, aki figyelemmel kíséri a lehetőségeket, számos pontot találhat, amelyen elindulhatnánk.
2021. október 31-éig megvalósuló projektekkel pályázhatnak azok a szereplők, akik az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programhoz már csatlakozott
településeken terveznek kulturális-művészeti programot megvalósítani. A pályázatok beadása és elbí-

rálása folyamatos, a pályázati rendszer a tavasz folyamán további kategóriákkal bővül.
Indul a „Kultúrpontok és Pajta-program, melynek
célja olyan művészeti és kreatív-ipari alkotóközösségek támogatása, akik tevékenységükkel a nyári
turisztikai szezonon túlmutatóan is képesek megszólítani a helyi civil társadalom legszélesebb rétegeit.”

Az Európa Kulturális Fővárosa cím annak tudatosítása, hogy az európai kultúra közös tere a különböző országok és városok együttes
hozzájárulásából jön létre. A művészetek nyelvén közvetíti, hogy az
európai kultúra közös, és mindig az adott régió kulturális aktivitásának az eredménye.
Tegyünk érte, kilépve a megszokott rutinunkból, hozzuk felszínre
rejtett értékeinket!
Ha kérdése van, keressen! luxne.judit@gmail.com,
vagy 06-20-996-3072 Lux Judit Az OSZKB külső tagja

Május – Barátság –Emlékek
Községházánk előtt áll egy napszítta, esőverte irányjelző oszlop.
Rajta nyílban végződő tábla – Sodankylä 2346 km – finnországi
testvértelepülésünk található arra. Jó kétévtizedes barátság köti
össze a két községet. Először csak ismerkedő látogatások történtek,
lelkes finn barátunk Osmo kedvenc szólása szerint „fő gyökér”
szintű együttműködés alapján. Révfülöpiek mentek, onnan pedig
jöttek minden második évben. Egyszerű emberek ismerkedtek
egymás életével, hazájával, szűkebb, tágabb környezetével.
Valamikor a 2000-es évek elején
egy májusi látogatásuk idején
12 ember jött hozzánk 20-82 éves
korig. Családoknál voltak elszállásolva Májusi záporokban szinte
minden nap volt részünk, de ők
lelkesen járták Révfülöpöt és környékét. Ismerkedtek a községgel,
rácsodálkoztak a táj szépségére.
Bár ők a vizek, tavak hazájából
érkeztek, de a Balaton egész más!
Jól érezték magukat és mi örültünk az örömüknek és az egyre
erősödő barátságunknak. Mígnem 2011-ben létrejött pecséttel,
papírral a barátsági, testvértelepülési kapcsolat a lappföldi
„csillag községgel” Sodankylävel.

A baráti kapcsolat születésénél
Osmo mindvégig jelen volt itt is
ott is csendesen, magát nem előtérbe állítva, de mindig segítette
az „ügy” előrehaladását. Magyarországon már korábban is többször járt, jól ismerte. Hazájában
nagytapasztalatú turisztikai szakember volt. Főleg a Lappföld ilyen
irányú fejlesztését viselte szívén.
Az odalátogató révfülöpiekkel is
mindig elment egy-egy ilyen ismerkedésre ezekbe az intézményekbe. Révfülöpöt nagyon megszerette. Az ide látogató társaságokon túl is többször járt itt, nem
megfeledkezve közös dolgainkról.
Öreg cserkészként maga is szívesen

járta a természetet, hiszen fiatal
korában cserkészvezető volt.
A lappföldi vadonokban tett útjairól 2 élvezetes könyvet is írt.
Itt is bebarangolta a Balatonfelvidéket. Négy éve járt nálunk
utoljára. Szintén május volt, akkor
készült a termelői piac, meg a
strandok fejlesztése is akkor történt. Örült községünk gyarapodásának. Osmo 2020 telén eltávozott az élők sorából. Isten nyugosztalja. Barátunk volt.

Községeink együttműködése tovább él és mindkét részről tovább éltetjük. Révfülöpiek 2020 március elején
jártak Sodankyläben. Az idén rajtuk lenne a sor! Meglátjuk!
Barátság – ystävyys
Kristó Judit

Fotó Eitner Cs.
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Tudta-e? III. rész
Érdekességek Révfülöp múltjából!
…hogy 1969. augusztus 8-án Pálköve és Révfülöp térségében végig vonuló víztölcsér alakult ki a Balatonon,
amelyet többen fotókon is megörökítettek.
…hogy a Révfülöpön is volt „állami vízmérce állomás”,
amelynek naponkénti leolvasását 1940-ben Földesi József
kikötőőr végezte. A balatoni vízállás meghatározásához
itt leolvasott adatokat a Vízrajzi Intézethez és a Balatoni
Kikötők M. K. Felügyelőségéhez továbbította.
…hogy 1940 nyarán Révfülöpön a hívők Horváth József
(Balatonszepezd) katolikus, Szőke Károly (Köveskál)
református és Novák Elek (Kővágóörs) evangélikus
lelkészek istentiszteletét látogathatták.
… hogy a Balaton mentén, így Révfülöpön is magassági pontok
voltak elhelyezve. Az 1930-as évek végén Ács István présházának
nyugati falában (V. O.; falicsap-119.90 m), az akkori 46. számozású
ház nyugati falában (V. O.; falicsap-112.66 m), a fürdőegyesületi
kultúrház közelében a park elején (V. O. 28; kő tetején bronzgomb106.10. m; válla: 105.88 m), a kikötőépület keleti sarokfalában
(furatos vascövek-107.94 m) magassági pont volt elhelyezve.
…hogy 100 éve, 1921-ben a révfülöpi állami elemi iskola létrehozása
érdekében vasúti altisztek, valamint Körmendy József birtokos és
mások közreműködésével aláírásokat gyűjtöttek. A két íven összegyűlt 68 aláírás után Arató István kővágóörsi tanító ideiglenes
gondnoksági elnök, illetve Ivanics Pál, Fekete Ferenc állomáselöljáró és Körmendy József ideiglenes gondnokok kérvényezték az iskola létrehozását. Zala vármegye
Tanfelügyelőségének támogatásával háromtagú küldöttség adta át a kérvényt a kultuszminiszternek.
…hogy 1913 őszén a móló és a kikötőépület megépítése után Birkás Géza tapolcai állami kertészeti
telepvezető irányításával partszépítési munkálatokat végeztek, virágágyásokat létesítettek, a park hiányzó fáit pótolták. Ekkor alakult ki a révfülöpi kikötő mai arculata.
…hogy az 1912 márciusában a révfülöpi vasútállomás közelében a földmivelésügyi minisztérium a
Balatoni Szövetség sürgetésére mintegy nyolc holdnyi területen állami zöldségtermelő telepet létesített. A kertészeti munka végzésére három alföldi családot szerződtettek, akik „bandafőnöke” a makói
származású Szilágyi Sándor volt.
…hogy 1866. június 17-én kitört heves viharban Kővágóörs legügyesebb fiatal halásza, aki „oly úszó
a ki fele Balatonról, akár lábtipró úszással” mindig ki tudott úszni, fiával együtt a Balatonba veszett.
…folyt. köv.
(A fentiekről bővebben olvashat a Villa Filip honismereti közlöny régi számaiban.)
P. Miklós Tamás
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Bemutatkozik Sodankylä új polgármestere
2021. januárjától Petri Härkönen úr tölti be finn testvértelepülésünk,
Sodankylä polgármesteri tisztségét. Szívélyes üdvözlőlevelében örömét
fejezte ki önkormányzataink sikeres együttműködésével kapcsolatban,
valamint hangsúlyozta, hogy személyesen is támogatja a településeink
közötti kapcsolattartás elmélyítését.
Munkájához sok sikert, jó egészséget kívánunk.

ÚHM

Az angol nyelven írt levelének fordítása:
Szívélyes üdvözletemet küldöm Sodankylä testvértelepülésről.
2021. januárjában kezdtem meg munkámat a település polgármestereként.
Örömmel értesültem önkormányzataink aktív együttműködéséről.
A magam részéről szívesen veszek részt együttműködésünk támogatásában, valamint további fejlesztésében is.
Tisztelettel:
Petri Härkönen polgármester

Petri Härkönen testvértelepülésünk, Sodankylä új polgármestere

Fürdőegyesületi évértékelő
Elmondhatjuk, hogy a mögöttünk hagyott 2020-as esztendő nem várt változásokat hozott civil szervezetünk életében
Az év elején, januárban és februárban még reménykedtünk, hogy csillapodni fog a koronavírus járvány,
félelem nélkül tudunk találkozni egymással, és közös
rendezvényeinket is meg tudjuk tartani.
Ennek reményében tartottunk vezetőségi ülést március negyedikén és megbeszéltük, majd elfogadtuk
éves egyesületi programunkat. Május 2: éves közgyűlés, augusztus 8: vezetőségi ülés, augusztus 15:
vízi-nap, augusztus 29: szezonzáró társas vacsora.
A járvány nem csillapodott, ezért közgyűlésünket
nem tartottuk meg, elnapoltuk.

Reménnyel töltött el minket a nagy érdeklődéssel
kísért sikeres Balaton-átúszás, ezért úgy határoztunk,
hogy hagyományőrző vízi-napunkat és egyben elmaradt vezetőségi ülésünket is megtartjuk. Nagy
volt a részvételi szándék.
Októberben csatlakoztunk az Önkormányzat
Ottawa - szobor és környéke parkosítási akciójához.
Facsemetéket és különböző odaillő növényeket
vásároltunk és részt vettünk a kertészeti munkákban
is. Jobb, szebb és egészségesebb jövőben bízva:
Zsitnyányi Isván

Felhívás
Révfülöpi fényképeket keresünk a 20. század második feléből
A Révfülöpi Honismereti Egyesület 2003-ban jelentette meg a Révfülöp Anno Révfülöpi életképek és
fölvételek a XIX-XX. század fordulójáról, 2019-ben a Révfülöp Anno II. Révfülöpi életképek és fölvételek
a 20. századból (1898-1957) című múltidéző képeskönyveket.
A településünk megőrzött képi világának bemutatását folytatjuk a
RÉVFÜLÖP ANNO III. (1945-2000)
tematikájú album kiadásával.
Kérjük, várjuk ehhez az Ön révfülöpi fényképét is, amely a fenti időszakban készült!
Várunk olyan 1945 és 2000 között készült révfülöpi fotókat, amelyek a helyi természeti környezetet,
a tájat, épületeket, tevékenységeket, rendezvényeket stb. örökítettek meg. (Beleértve azon családtagokat
vagy családi eseményeket ábrázoló fotókat is, amelyek hátterében, helyszínében felismerhető, hogy
„révfülöpi” fotó.)
A beküldött és azokból közlésre kiválasztott fotó(k) készítőjének, vagy tulajdonos/ajándékozójának nevét
feltüntetjük a kiadványban.
A képek beszkennelve (tiff, vagy jpg formátumban, 300 dpi felbontásban) elektronikusan
megküldhetők a: pmiklostamas@gmail.com címre.
Bővebb információ: http://revhon.hu/ illetve: 20/9858-408-as telefonszámon.
P. Miklós Tamás szerkesztő, helytörténész
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Felújítások, átalakítások a Hotel Révfülöpben
A jelenlegi tulajdonos a Hotel Révfülöp Kft.
2007-ben vásárolta meg az ingatlant, és lehetőségeihez képest folyamatosan fejlesztette,
üzemeltette a nyári szezonokban diákszállóként. Az épület nagysága miatt, a teljes körű
felújítás jelentős forrást igényel, ezért az elmúlt
években folyamatosan pályázati forrást kerestünk ehhez.
2020-ban sikerült pályázattal 77 millió forint
GINOP 4.1.4-19-2020. energetikai forrást elnyernünk. A pályázattal egyrészt energetikai beruházást valósítunk meg, amivel 2021 nyarára a
Felújítás alatt a Hotel Révfülöp
szálláshelyünkön hűtés-fűtés és melegvíz korszerűsítés hőszivattyús rendszerrel, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje, napelem telepítés, és
korszerű led világítási hálózat kialakítása valósul meg, várhatóan 2021. októberi határidővel.
Ezzel egyidőben, további forrásból a hegy felőli oldalon 24 hotel
szoba teljes körűen felújításra
kerül, erkélyek beépítésével és új
fürdőszobákkal.
A felújítás első üteme 2021. május
30-án zárul, így június hónapban
terveink szerint megkezdjük

a nyári szezont, a diákcsoportok
fogadását.
A nyári szezon után folytatni
kívánjuk a felújítást, és tervezzük
még további 36 hotelszoba teljes
felújítását, mert elsődleges célunk,
hogy egész évben tudjuk üzemeltetni a teljes hotel épületet.

2008-tól a korábbi hotel funkciót nyári diáktáborozásra alakítottuk át, amelyet évről-évre építettünk
fel a szolgáltatások színvonalának emelésével, aminek hatására egyre több lett a minket választó diáktáborok száma. Az elmúlt években a nyári szezonokban 10-15 ezer vendégéjszakát kezeltünk.
Mivel a szálloda csak nyáron üzemelt az elmúlt
években és így mindig nagy gondot okozott a meg-

További távlati céljaink között
szerepel egy wellness és konferencia központ kialakítása.
Novák Ernő építészmérnök,
ügyvezető, a cég többségi
tulajdonosa

felelő személyzet kiválasztása, felvétele, ezért sokat
gondolkodtunk azon, hogy egy egész évben nyitva
tartó szolgáltatást hozzunk létre, ami a közelben
nem található meg és ezzel együtt munkát is tudjunk kínálni a személyzetünk egy részének. Így
született meg a Pizza Go, ami másfél éve sikeresen
üzemel és látja el Révfülöp és 15 km-es körzetét
pizzával.
Kocsi Gergely üzletvezető

Varázsoljuk szebbé Révfülöp frekventált helyeit!
Lelkes helyi civilek, tenni akaró családok második alkalommal gyűltek össze, hogy együtt szebbé varázsolják Révfülöp
frekventált helyeit. A Föld napja alkalmából szervezett közösségi munkanapon, egy több generáción átívelő megmozdulásnak lehettünk szemtanúi. A szorgos gyerekek az árkokban szedték a szemetet, míg szüleik, nagymamáik, nagypapáik a munka nehezebbik végét fogták meg: kapáltak,
sepertek, metszettek, gereblyéztek, ültettek. Az idei év egyik
nehézsége volt a szigorú járványügyi szabályok betartása,
amit mindenki komolyan vett, maszkban a másik családtól
kellő távolságban végezte a rá bízott feladatokat.
A szorgos gyermekek is részt vettek a munkában
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Fotó Kovács P.

A Hotel épülete a 1974-1976-ban épült, a győri ÉPFU vállalat nyári üdülőjeként üzemelt.
A rendszerváltás után az épület egy állami tulajdonú alapítványhoz került.
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Így a nagy beszélgetések idén elmaradtak, azonban a közös munka öröme, annak a szikrája, hogy végre
valami talán lassan helyreállhat járvány sújtotta életünkben kárpótolt, jó érzéssel töltött el bennünket.
A Halász utca, Vasút utca és ezeket összekötő utakon, amelyeket
a gyalogos forgalom nyáron intenzíven használ gallyazás, belógó
bokrok metszése és az utcán felnövő növényzetek eltávolítása,
a csapadékelvezető árok szeméttelenítése mellett 3 db vörös levelű
juharfa került elültetésre az Európa sétány és a focipálya közötti
területen, továbbá az összes ott
Köszönjük Bogdán Józsefnek, hogy a 3 db juharcsemetét felajánlotta
található fa metszése is megtörtámogatásként, a Rév Büfének és a Révfülöpi Szikvíz üzemnek, hogy
tént, hogy a nyári melegben a
étellel, itallal elláttak bennünket. Köszönjük minden résztvevőnek
Balaton szépségeibe felejtkezők
a segítséget, köszönjük, hogy a közösségért tettetek!
alattuk hűsölhessenek.
Tisztelt révfülöpi ingatlantulajdonosok!
A 15/2010. (VI.23.) önkormányzati rendelet kimondja: Az ingatlanok tulajdonosai (bérlői, használói) kötelesek gondoskodni:
a) az épületek, kerítések, kapuk, bejárati ajtók, külső
üvegfelületek gondozott megjelenése érdekében
azok rendszeres tisztán és rendben tartásáról
b) az ingatlanuk mentén lévő járdaszakaszok, valamint az ingatlan telekhatára és a járda közötti
közterület tisztántartásáról, (ezen kötelezettségek
a bekerített vagy be nem kerített üres, használaton
kívül álló ingatlanokra is kiterjednek)
c) az ingatlant közvetlenül határoló közterületen
telepített növényzet gondozásáról, az ingatlana
előtti területen lévő és közterületre kihajló fák,
kinyúló, bokrok és másnövények, valamint az élő
sövény metszéséről, nyírásáról, gallyazásáról.

Tegyük rendezetté portánkat, készítsük fel közösen
településünket, hogy az idelátogatók jó hírünket
vigyék a nagyvilágba!

Juharcsemeték ültetésére is sor került

Domina Balázs

Fotó Domina B.

Nyulak jelentek meg településünkön
No nem áprilisi tréfaként és nem is véletlenül…

Fotó Újváriné

A tapsifülesek évek óta településünk húsvéti dekorációjaként
bukkannak fel a vasútállomás
előtti virágágyásnál valamint az
okos zebra melletti térnél, hogy
kedves ábrázatukkal vidámságot,
tavaszi hangulatot hozzanak
el nekünk és a településen átutazóknak egyaránt.

A buszmegálló előtti gömbfák
pedig erre az időszakra tojásfává
változtak, sőt a piros tojásokból
még a nyuszik előtti fészekbe is
jutott Handóné Knáb Krisztina
és Németh Andrea jóvoltából,
akiknek ezúton is köszönjük az
ünnepi hangulatot.

A bolt melletti tér ismét átalakult, az évszaknak megfelelően tavaszi
dekorációt kapott, melyet reméljük maga a tavasz is észrevett és nem
várat tovább magára. A hangulatos dekorációt ezúttal is Zsifkovics
Szilvia készítette.
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Nyulak jelentek meg településünkön

Az okos zebra melletti „ovipark”
virágzó ágyásai mellé kis óvodásaink szép munkái is becsempészték a tavaszt. Nagy köszönet illeti
a kis „dekoratőröket” és segítőiket,
hogy ismét megörvendeztettek
minket az évszaknak megfelelő
szép alkotásokkal.
Köszönjük minden alkotónak,
segítőnek, hogy ilyen szépen
feldíszítve várhatjuk együtt a
tavaszi napsugarakat.
ÚHM
Fotó Újváriné

Itt a farsang áll a bál
2021. februárjában a járványhelyzet miatt másként alakult az ide farsang az oviban. A szülők most nem lehettek jelen az ovis felvonuláson. Február elején a gyerekek
saját készítésű díszekkel dekorálták ki az óvoda csoportszobáit és az Ovi-parkot. A jelmezes felvonulás előtti
napon egy vidám farsangi akadályversenyt rendeztünk,
ami nagy sikert aratott a gyermekek körében. Február
16-án pedig fergeteges karneváli hangulat volt az óvodában, nagyon jól érezte magát a csipet-csapat. A farsangot az Aranyszőrű bárány című mesével és a szülők
által küldött gyümölcsökkel, finomságokkal zártuk,
amit a gyermekek nevében is nagyon szépen köszönünk.
Az ovis felvonuláson a szülők az idén nem lehettek jelen

Március elején is sokat körjátékoztunk Marika dadus nénivel,
készítettünk kis ajándékokat, emlékeket neki.
Károlyi Ferencné Marika néni 33 év lelkiismeretes dajkai feladat
után a nyáron nyugállományba vonul.
Tavaszi versikékkel, papírvirágok készítésével készültünk
a Nőnapra, de azt már nem mindenki tudta hazavinni anyukájának,
hiszen március 8-án bezártak az óvodák.
A Húsvéti nyuszi kis ajándékai,
tojáskeresés, állatsimogatás sajnos
az idén is elmaradt az óvoda udvarán. De nem felejtkeztünk meg
óvodásainkról, kis csomagokat
készítettünk minden gyermek
számára, amit a kedves szülők

elvihettek az ünnepek előtt és
otthon a kertbe megérkezhetett
az ovis nyuszi is.
Akik nem tudtak eljönni a kis
ajándékért, azoknak a nyitás után
személyesen adtuk át.
Óvó nénik

16
2

Fotó Óvoda

Károlyi Ferencné Marika néni a nyáron
nyugállományba vonul
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Még iskolában, már otthon…
Különleges időszakot tudhat maga mögött a Révfülöpi Általános Iskola éppúgy, mint a többi oktatási
intézmény, de a korlátozások nem állnak útjába a tenni akaró pedagógusoknak, szülőknek.
A februárt 4 napos sítáborral kezdték a téli sport
szerelmesei. Az összeszokott társasághoz kisebbek
-nagyobbak csatlakoznak évről-évre. Külön öröm,
hogy minden évben feltűnik 1-2 lelkes szülő, akik
gyermekeik hatására, az ő szenvedélyüket látva
kezdenek el síelni. A szárazföldi edzésnek köszönhetően az új síelők idén is nagyon gyorsan sajátították el a síelés alapjait.
Már az első nap délutánján megismerkedhettek
a 4 üléses felvonóval és meghódíthatták az Ámoshegyet. A korábbi évek hagyományát az időjárás
sem cáfolta meg. Volt eső, szél, leállított felvonó,
a gyermekek lelkesedése mégis töretlen.
Reméljük, még évekig élvezhetjük a sítábor adta
lehetőségeket.

Papp Lívia tanítónő az első osztályosokkal

Február 18-án, különleges keretek
között, osztályfarsangot tartottak
az osztályok. A móka, kacagás
és játékok nem maradhattak el
a közösen eltöltött délután alatt.
A talpalávalót pedig az iskola
énektanára, Mészáros Vince tanár
úr húzta itt-ott kiegészülve ifjú
segítőkkel.

Majd március 8-án ismét bezárta ajtajait az iskola
és kezdetét vette a digitális oktatás. Az átállás nem
mindenhol volt zökkenőmentes -főleg az első napokban akadozott a rendszer-, de tanárok, diákok,
szülők is gyorsan beletanultak a rendszer használatába.

Török Péterné és osztálya, a 7. osztály

Az iskola lehetőségeihez mérten segítette, segíti
a családokat, hogy mindenki részt tudjon venni
a digitális oktatásban és ne maradjon le senki
a tananyagban.
Mégis, a gyermekekre nagy feladat vár, amikor majd
újra mehetnek iskolába. Sok pótolni való, dolgozat,
felelés vár rájuk és csak remélni tudjuk, hogy az
otthon töltött idő alatt sikerült megfelelően elsajátítaniuk az ismereteket!

Tajti József Zoltán osztályfőnök az ötödikesekkel
Fotó DÖK
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Még iskolában, már otthon…
Mégis, ebben a pandémiás helyzetben sem felejtkezett el az iskola vezetése az ünnepekről, évfordulókról. A facebookon megemlékeztek a Nőnapról,
a március 15-éről, a Víz világnapjáról, a Húsvétról,
az Autizmus világnapjáról és a Költészet napjáról.
Megújult oldalpalánkkal várja az iskolába visszatérőket a kézilabdapálya, és az iskola is felkészült
a diákok fogadására. A vakcinára regisztrált pedagógusok is megkapták az első oltásukat, így tanárok,
diákok és szülők egyaránt készülhetnek az iskola
újbóli nyitására. A cikk megírásakor a legfrissebb
információ, hogy 2021. április 19-én visszatérhetnek
az iskolák a jelenléti oktatásra.
Kuti Hermina tanítónő a 2. osztályosokkal

Fotó DÖK

-mnem-

Kosarasok
A Tapolca VSE Kosárlabda Szakosztályához tartozó
Tapolcai Kisgepárdok remek időszakot tudhat maga
mögött. A révfülöpiekből álló csapat először a Kanizsa
Kosárlabda Klub, majd a Sportiskolás Sólymok csapatát győzte le a pályán. Egy héttel később, január
30-án a Zalaegerszegi KTE és a Hévíz SK/A csapatait
utasította maga mögé.
A szintén révfülöpiekből álló U12-es
csapat sajnos az első meccsét elveszítette a Tapolcai Sárkányok ellen, de
a második meccsen nyerni tudott a
Sportiskolás Sólymokkal szemben,
így végül a 3. helyen zárta a február
13-án megrendezett minibajnokságot.

U 12-es válogatott

Február 21-én 1 ponttal ugyan, de a Kisgepárdok
megverték a Zalaegerszegi ZTE/A csapatát. A gyerekek nagyon elfáradtak, de rövid pihenő után legyőzték a Nagykanizsa csapatát is! A két nyertes
meccs mindenkinek bearanyozta a napját. A két
győzelem azt jelentette, hogy a klub történetében
négy év után újra van csapatuk, amelyik bejutott
a régió legerősebb csoportjába!
Majd következett az iskolabezárás. A kormány rendeletének értelmében az igazolt játékosok folytathatták edzéseiket Tapolcán, heti 2-3 alkalommal.
A szállításban a klub segítségére volt a szülőknek,
így szinte az összes gyermek részt tudott venni az
edzéseken.
Tapolcai Gepárdok
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Március végén az U11-es csapat sajnos fogyatkozott
létszámmal, mindössze 8 fővel tudott kiállni a Tapolcai Sárkányok és a Kanizsai Kalózok csapatai
ellen. Ez utóbbi meccsen mindösszesen 1 ponttal
maradtak alul. A gyermekek derekasan helytálltak,
megpróbálták pótolni hiányzó társaikat.
Március 21-én Megyei Bajnok lett az U12-es szakosztályi válogatott.

U 11-es válogatott

A döntő fordulóban a révfülöpiek 6 fővel képviseltették magukat. A Conoil Motax KC Pápa, majd az
Ajka MIX U12-es csapatát legyőzve, veretlenül, 6
nyertes mérkőzéssel végeztek az első helyen. Gratulálunk a résztvevőknek, jó felkészülést kívánunk
a további mérkőzésekre!
Gratulálunk a többi korcsoportban is eredményes
játékosnak!
-mnem-

U 12-es válogatott
Fotó TVSE

Indul a kullancsszezon
A globális felmelegedés miatt, a talaj menti fagyok elmaradása okán nem gyérül a kullancspopuláció, így
az élősködők általi veszély nemcsak kirándulások alkalmával, de a városi környezetben is fenyegeti az
embereket és állatokat egyaránt.

A kullancsok által terjesztett két
legveszélyesebb betegség Magyarországon a kullancsencephalitis
(agyvelőgyulladás), valamint a
Lyme-kór. Előbbit védőoltással
lehet megelőzni, utóbbit antibiotikumos kezeléssel lehet gyógyítani. A kullancscsípések kockázata a tavaszi és nyári szezonban

a legnagyobb, hiszen a kullancsok
számára a 20 fok körüli hőmérséklet a legideálisabb. Leginkább
a talaj közelében élnek, a kifejlett
példányok is maximum 100 méteres magasságig másznak fel.
Ne féljünk kimenni a természetbe,
csak tegyük meg a szükséges lépéseket: védekezzünk a csípések

Fotó Internet

A kullancs a pókok osztályába tartozik, vérszívó
parazita állat. Nagy mennyiségű vér kell életben
maradásához. Igyekszik a hajlatokban (hónalj, térd,
inguinális) biztosan megkapaszkodni, hogy a vakarást, dörzsölést sértetlenül kiállja. A betegségeket
terjesztő baktérium és vírus a kullancs potrohában
van, ezért ezt a részt nem szabad megnyomni kiszedéskor. A természetben a közönséges kullancs élettartama 3-5 év.
és a terjesztett betegségek ellen.
Már számos készítmény áll rendelkezésre, amelyekkel távol lehet
tartani embertől és állattól egyaránt a vérszívókat (krémek, sprayk).
Nem csak a kullancscsípés, hanem
a forralatlan kecske- vagy tehéntej
fogyasztása is okozhat fertőzést.
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Indul a kullancsszezon
A kullancs agyvelő-gyulladás általában influenzaszerű tünetekkel (láz, hőemelkedés, nátha, végtagfájdalom) kezdődik, majd kialakulhat agyhártya-,
agyvelő- vagy gerincvelő-gyulladás, amely eszméletvesztéssel, légzészavarral, gyakran bénulással
jelentkezik. Ez a betegség védőoltással megelőzhető.

A Lyme-kór ezzel szemben bakteriális fertőzés,
így antibiotikumos kezeléssel gyógyítható. Amenynyiben a kullancscsípés helyén az eltávolítás utáni
10-12 nappal kokárdaszerű, középen elfehéredő folt
jelenik meg, Lyme-kórra lehet gyanakodni. Ebben
az esetben a gyógyszeres kezelés megkezdésével
a betegség jól gyógyítható.

A legfontosabb intézkedés a kullancsvizit, a szabadban töltött idő után a testfelület, különösen a hajlatok
alapos átvizsgálása. A kullancs nem csípéskor, hanem a bőrben időzve fertőz, ezért a szakember a kullancs
mielőbbi eltávolításra buzdít. Az eltávolított állat fertőzöttsége gyógyszertárakban kapható teszt segítségével házilag is megállapítható.

A kullancs eltávolítása
A kullancseltávolításra legjobb
eszköz a csipesz vagy kullancskiszedő kanál.
A kullancs fejét nem szabad
csavargatni, mert ilyenkor a kullancs megijed, és visszaöklendezi
a testünkbe a béltartalmát, ezzel
pedig a fertőzés esélyét növeljük!
A kullancs feje ráadásul így szakad
be a legkönnyebben.

Nem kell megijedni, ha a feje
beszakad, néhány nap alatt
magától kilökődik.
Kiszedés előtt vagy közben tilos
bármilyen kenőcsöt vagy folyadékot (ecetet, olajt) a kullancsra
vagy köré kenni, mert ekkor a vérszívó fuldokolni és öklendezni
kezd, és ezzel növeli a fertőzésveszélyt.

Tilos a kullancsot a testénél
(a potrohánál) megfogni, megnyomni. A fertőző kórokozók
átadása miatt ugyanis rendkívül
fontos a gyors eltávolítás. Ezért
a kullancs észlelése után azonnal
próbálkozzunk meg mi magunk
a kullancs eltávolításával a fentiek szerint.

Azonnal forduljunk orvoshoz, ha a kullancscsípést követő 1 hónapon belül láz, influenzához hasonló
tünetek (hidegrázás, fejfájás, gyengeség, izomfájdalom vagy hányás, hányinger), esetleg a csípés helye
körül kokárdához hasonló, belül világosabb, kívül
élénkebb piros folt, kiütés jelentkezik!

Legfontosabb teendő a megelőzés!

A Lyme-betegség sok esetben egyáltalán nem,
vagy csak későn kerül felismerésre.
Az egyetlen, jól látható elváltozás a csípés körül
körkörösen terjedő, kokárda alakú,
vagy egybefüggő köralakú vagy ovális bőrpír.

Megfelelő, zárt ruházatban történő kirándulás, kullancsriasztó szerek használata, kullancsvizit, valamint
a védőoltás a betegségek ellen. Az oltás az őszi-téli
időszakban ajánlott, mert a vírusfertőzés elleni védettség az alapoltások beadása utáni 4-6 hétben alakul csak
ki. Nagyon fontos nemcsak az emberek, hanem az állatok védelme is, hiszen a négylábú kedvencek is ki vannak téve a kullancsok által terjesztett betegségeknek is.
Zsifkovics Szilvia
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