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Amit most teszünk, abból épül föl a jövő
Korzenszky Richárd gondolatai 2022. évre
Sokan és sokszor fölteszik a kérdést: mit hoz a holnap? Van-e jövőnk?
Jobb lesz-e az előttünk álló év, mint amit magunk mögött hagytunk?
Idősebbek azt is kérdik: vajon
megérem-e még a következő karácsonyt? Betegek kérdik, vajon
meggyógyulok-e? A kertész kérdi,
vajon kihajtanak-e a virágaim?
A szőlősgazda kérdi: vajon jobb

lesz-e az idei bor, mint a tavalyi
volt? Az iskolás gyerek kérdi:
vajon ha befejeztem, hol tanulhatok tovább? A legtöbben azt
kérdik: vajon nem tesz-e tönkre
bennünket a fenyegető infláció?

Jövő nélkül nincs értelmes élet.
De sokan megfeledkeznek arról,
hogy a jövő nem egyszerűen „jön”.
Sok minden van természetesen,
amin változtatni nem tudok.
A Nap fölkel és lenyugszik, tőlem
függetlenül. A tavaszra jön a nyár,
majd az ősz, utána a tél. Nincs
beleszólásom. Nem én mondom
meg, mikor és honnan fújjon a szél.
Nem tőlem függ, lesz-e elég eső.
De tőlem függ sok minden, amit
most meg kell tennem, vagy amit
nem szabad megtennem, hogy
élhető legyen a holnapunk. Hogy
a gyermekek egy emberibb, szebb
világba nőjenek föl.

Fotó Internet

Hosszan sorolhatnánk a kérdéseket az új év elején. Lesz-e? Más lesz-e?
Jó lesz-e? Várjam? Ne várjam?

Dr. Korzenszky Richárd OSB em. perjel

Volt egyszer egy kisebb vitám egy kertésszel, aki gyomirtóval öntözte
a járda szélét. Kérdeztem: vannak gyerekei? Igen, vannak. S lesz nekik
majd egészséges ivóvizük? Most van, mondta. De nem tágítottam:
vajon húsz-harminc év múlva is lesz? Mert amit most teszek, annak
a hatása nem most, nem azonnal érzékelhető. Hanem majd. Jövőre.
A jövőben.
Szeméthegyek emelkednek már
a városaink mellett. Nem tudunk
elbánni a szebbnél szebb, de teljesen fölösleges csomagoló anyagokkal. A régi autók ott rozsdásodnak, rohadnak már szinte

Fotó Kovács P.

mindegyik falu szélén egy roncstelepen. Erdőink, nádasaink szeméttel vannak tele. Valaki odavitte.
Arra nem gondol senki, hogy valakinek azt onnan el kellene takarítani?
Jobb volna, ha oda se vinnénk.
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De van ennél nagyobb gond is. Amikor nem vagyunk
képesek megérteni egymást. Amikor idegenként
élünk egymás mellett. Amikor gyűlölködünk, ahelyett, hogy segítenénk egymásnak.
Ami a jövőt illeti, egy dolog biztos: hogy mindannyiunk élete véges. Az is biztos, hogy ajándékba kaptuk
az időt. Ki ennyit, ki annyit. Rajtunk múlik, hogy
ebben a nagyon is gyorsan múló időben itt és most
mit teszünk. Rajtunk múlik, mit vetünk. Amit most
teszünk, abból épül föl a jövő. Nem élhetünk egymástól függetlenül. Nem élhetünk egymás ellenében.
Ne mástól várjuk, hogy megváltozzon. Magunkon
Amit most teszünk, abból épül föl a jövő
kell kezdeni. Ma. Nincs időnk arra, hogy várjunk.
Közös lakóhelyünk ez a föld, közös lakóhelyünk ez a vidék, mindannyiunké a hegy és a víz. Jobb jelent
kívánok, több megbecsülést, őszinteséget, jóakaratot. Összefogást az életért. Békességet, alkotókedvet.
S akkor élhetőbb lesz a világ. Nem csupán ma. Hanem holnap, holnapután – s egész életünkben.

Fotó Internet

Amit most teszünk, abból épül föl a jövő
Korzenszky Richárd gondolatai 2022.évre

Az új év kezdetén
Év végén ünneplőbe öltözünk és feldíszítjük szívünket is.
Megajándékozzuk egymást, örülünk, hogy velünk vannak
azok, akiket legjobban szeretünk. Családunk, barátaink
és szomszédaink körében gondolunk vissza az óév sikereire és kudarcaira. Az újévben azonban újra fel kell öltenünk a mindennapok egyenruháját. Továbbra is gondoskodnunk kell családunkról, meg kell őriznünk az otthon
melegét. A gyerekeknek iskolába kell járniuk, a fiataloknak
meg kell találniuk lehetőségeiket. Az idősebbeknek újra
fel kell találniuk az élet szépségeit.
Az Újév első pillanatai, napjai azonban a jókívánságokról,
a remény, a bizakodás kinyilvánításáról is szólnak.
Arany János szavaival jó egészséget, sok örömet és boldogságot 2022-ben is településünk minden polgárának.

Fotó Kovács P.

"Kívül, belül maradjon békében az ország,
A vásárra menőket sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál és a szívredőben,
Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben".

Élet a COVID árnyékában
A 2021-es esztendő átadta helyét a 2022-nek. Nem volt könnyű senkinek az előző év, és csak reménykedhetünk, hogy megpróbáltatásaink talán véget érnek.
Immár a harmadik évet kezdjük a COVID árnyékában.
2020 februárjában már hallottunk róla, márciusban
már rendkívüli jogrend szabályai szerint éltük életünket. Napi néhány száz megbetegedésről számoltak be a híradások, szinte alig volt olyan ismerősünk,
akinek ne lett volna ismerőse, akit megtámadott az
addig rejtelmes kór.
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Előbb önként, majd kötelező jelleggel divatba jött
a szájmaszk, a legveszélyeztetettebb korosztályt
önkéntes karanténra biztattuk, megszervezve az
igénylők ellátását. Az iskolában a távoktatás próbálta a folytonosságot biztosítani, annak ismert
nehézségeivel…
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Hétvégékre a polgármesterek rendkívüli felhatalmazást kaptak, településenként különböző módon, de igyekeztek a helyi lakosságot megóvni az idelátogatóktól. Bezártak az éttermek, szálláshelyek, az üzletek nagy része.
Nagy fejtörést okozott, hogy a nagy valószínűséggel
kieső nyári turistaszezon bevételeit hogyan tudjuk
kompenzálni, gazdaságilag túlélni az évet.
Aztán májusban kezdett kisütni a nap, enyhültek
a korlátozások, és június közepétől véget ért a rendkívüli jogrend, szigorú higiéniai előírások mellett,
de kinyithattak strandjaink, vendéglátóhelyeink,
és jöhettek a turisták, már persze onnan, ahonnan
a beutazási szabályok ezt lehetővé tették. Befejeztük
strandfejlesztéseinket, megtarthattuk nyári rendezvényeinket. Már azt hittük októberben, hogy ez csak
egy rossz emlék volt, amikor az esetszámok ismét
Sokan megkönnyebbültünk, hiszen
ettől várhattuk és várhatjuk ma
is a reményt, hogy ne betegedjünk
meg, vagy ha mégis, ne legyenek
súlyosabb következmények. Bár
még ma is vannak oltás-ellenzők
- tartsuk tiszteletben döntésüket-,
büszkék lehetünk, hogy Révfülöpön nagyon jó volt az oltási hajlandóság. A Turisztikai irodában
tevékenykedő kis csapatunk segítette
háziorvosunk munkáját az oltásra
jelentkezők koordinálásával, közreműködtünk az oltópontra szállításban. Aztán május közepén
ismét kisütött a nap, a nyarunk

indokolttá tették a rendkívüli jogrend, a korlátozások elrendelését. De most már nem pár-száz napi
esetről beszélhettünk, a tizedesvessző jócskán
odébb csúszott.
A korlátozásokat már központilag szabályozták,
megismerkedhettünk az eddig csak hírből ismert
kijárási tilalommal. Már szinte nem volt olyan köztünk, ki hozzátartozói révén ne lett volna érintett.
Elmaradtak karácsonyi, szilveszteri, téli rendezvényeink, a hozzátartozók látogatásának mellőzését
javasolták. Aztán 2021 tavaszán megjelent a vakcina.

az előző év forgatókönyve alapján
zajlott. A pályázati lehetőségeknek köszönhetően strandjaink
tovább szépülhettek, néhány
utcánk új burkolatot kapott, az
ovisok tornaszobát, önkormányzatunk új gépeket szerezhetett be.
Júliusban átadhattuk újjászületett
kilátónkat.
A nyár elmúltával a „helyzet ismét
fokozódott”. Immár nincs köztünk,
kinek ne lenne a betegségben elhunyt ismerőse. Alig van köztünk,
aki legalább egyszer ne esett volna
át a Covidon.
Jó hír, új esély, hogy aki akarja,

már várólista nélkül is akár a harmadik oltást is megkaphatja.
Voltak napok, mikor tízezres számú fertőzött, és sok száz halott
volt a vírus következménye. És
amikor csökkenni látszott a baj,
felreppentek a hírek, hogy a világ
túlsó végén újabb mutáns támad,
aztán egy másik, és már tudjuk,
hogy ilyenkor hetek alatt már nálunk is itt az újabb veszély. Emlékezzünk vissza: 2020-ban néhány
száz eset, teljes bezárkózás, kijárási tilalom, vásárlási korlátozások,
(nincs még vakcina).

2021-ben minimális korlátozások, sok megbetegedés, melyet az oltottak kevésbé súlyos tünetekkel vészelnek át. Kicsit arra emlékeztet a helyzet, mikor a háborúban az első ágyúlövésnél az emberek óvóhelyekre,
pincékbe húzódnak, majd ha a harcnak a végét se látni, előbújnak, és próbálják élni megszokott életüket.
Megtanultak együtt élni szörnyűségekkel. Élnünk
kell, mert az idő az megy. De csak rajtunk múlik,
hogy mennyire tesszük ki magunkat a veszélynek.
Bár központilag nem korlátozzák a szabad mozgást,
rendezvények tartását (bizonyos feltételek vannak),
mindenkinek saját érdekében lehetősége van mérlegelni, hogy milyen mértékben kerüli a tömeget,
az indokolatlan találkozási pontokat. Nagy dilemma
ez nekünk, döntéshozóknak is. Nincs nagyobb öröm
számunkra, mikor látjuk a mosolygó, boldog arcokat
rendezvényeinken. Viszont újabb fertőzések hallatán
feltesszük a kérdést magunknak: vajon elkerülhettük
volna nagyobb körültekintéssel, önmegtartóztatással?

Vannak háziorvosok, akik a nyilvánossághoz fordulva
kérik a településvezetéseket, hogy a nagy esetszámok
miatt ne tegyék ki a lakosságot fertőzésveszélynek,
tanúsítsanak önmérsékletet a rendezvények elhalasztásával. Ugyanakkor hetente olvashatunk falunapokról, disznóvágásokról, egyéb népszerű eseményekről, és sajnos hiányzó, karanténba zárt komplett osztályokról is... Nehéz dönteni, mert főleg így
télvíz idején ki vagyunk éhezve élményekre, kultúrára, társasági életre. De ott van a mérleg nyelvében
a félelem, a kockázat, az elmúlt évek tapasztalatai...
Mi itt Révfülöpön próbáljuk megtalálni az arany
középutat.

Kedves Révfülöpiek! Köszönöm mindenkinek az elmúlt évben tanúsított kitartást, fegyelmet, türelmet,
szolidaritást! Kívánom, hogy 2022 évünk végre biztonságosabb, kiszámíthatóbb, boldogabb legyen, mint
az előző kettő.
Jó egészséget, eredményekben gazdag, boldog Új évet Révfülöp!

Kondor Géza
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„A Balaton az életem.”
Boltban, termelői piacon vagy a Szigeti strandon is téma volt
Navracsics Tibor beszéde a Kenyér Ünnepén. Téma volt a beszéd
emberközeli, papír nélküli beszédén kívül, hogy került ide, remélték néhányan, máskor is jön. Persze, elmondtam a kabin szomszédjaimnak, mikor hallottam először Navracsics Tiborról.
Véletlenül keveredtem egy veszprémi idegenvezetésére, amin
évtizedekkel előbb vettem részt szeretett városában. Olyan érdekeseket mondott, hogy az évi rendszeres veszprémi útjaink bővültek az általa ismertetett látnivalókkal.
Azért azt sem baj, ha tudjuk, jogász, politológus, van bírói szakvizsgája. Tanít, kutat több egyetemen. Sok mindent elért EU-biztosként, így az Erasmus+ mobilitási programjának első évét vitte,
Dr. Navracsics Tibor
ekkor emelkedett jelentősen az erre szánt pénzösszeg is.
Munkájához kapcsolódik a 2015 óta rendezendő Európai Sporthét, melynek hozadéka, hogy képes a tolerancia üzenetének erőteljesebb közvetítésére, a társadalmi befogadás eszközeként segít egymás elfogadásában. 2018-tól a 18 évesek ingyenes utazása érdekében sokat tettek biztosi időszaka alatt.
Mi (kiemelten Révfülöp kulturális életével foglalkozók, és csak Révfülöp szeretők) most leginkább a VeszprémBalaton Európa Kulturális Fővárosa (VBKF) programon keresztül figyeljük munkáját.
2019-től vagyok a program felelőse. A pályázók
bölcsen bevették a programba a Balatont, hiszen
Veszprémhez való közelsége tízezrekkel bővíti azt
a kört, akikre érdemes odafigyelni, akiknek a programjai értékesek lesznek nemcsak az ünnepi évben,
hanem a továbbiakban is. Már látni, mire képesek
a települések, micsoda nagyszerű őszi, téli programok

születtek, születnek. Itt említem meg a révfülöpi
adventet, amely a Kőfeszten keresztül kapcsolódott
a programunkba. Mindenütt vannak lelkes, településükért tenni akarók, igazi lokálpatrióták, akik
hisznek abban, hogy az emberek jó célért, jó programokban „mozgathatók.” Nem külön – külön
akarunk valami mást, hanem együtt.

Követve az instán, mennyi felé jár, már látható, milyen gazdag az a program, amelyet a Balaton-felvidék
nyújt. Nagy optimizmusra vall, hogy ennyire tud hinni a közösségért tenni akarók erejében.
Mindig is optimista voltam, bárhová vitt a sors, hittem, hogy meg
tudom csinálni, amit kitűztem
célul. Aki pedagógus családból
származik, vagy éppen pedagógus,
tudja, miről beszélek. Másként
vagyunk bekötve a világba. Apám
Tapolcán, Veszprémben tanított,
volt igazgatója gimnáziumoknak,
anyám is tanár. Soha nem fogom
a tanítást abbahagyni, ez ad erőt,
hogy a sokféle munkámban örömet
leljek. Optimista vagyok, hiszem,

hogy kimozdíthatóak az emberek.
Hiszem, hogy a széttöredezett,
egymással nem beszélő társadalmi
rétegek találnak közös hangot.
Sok új ember vonható be a programokba, összefogva a „régiekkel”.
Érdemes követnünk a „kis” helyi
programokat, legyen az adventi
ablakok díszítése, kinek lesz a
legszebb adventi koszorúja.
Persze, az ún. „kislépések” mellett vannak nagy lépések, mint
a veszprémi Ruttner ház újjáéledése,

vagy az, szintén Veszprémben,
hogy a Heim Pál kórháznak évtizedek óta elhagyott romos épületéből miként lesz kulturális
és mozgásközpont.
Optimizmusomat erősíti, ahogy
egyre több település csatlakozik
a Veszprém Balaton 2023. Európa
Kulturális Fővárosa programhoz,
így például Marcali, sokszor elfelejtjük, milyen közel van a Balatonhoz….

Nem is értem, miképpen bírja a sokféle feladatot ellátni. Pedig nem is említettem, 2020. szeptember 1-jétől
az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplett fejlesztéséért felelős kormánybiztos.
2020. február 1-jétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Intézet vezetője. Ott van a gyorsan
épülő Veszprémet elkerülő körgyűrű,…
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Fotó Földházi Árpád

Rendhagyó beszélgetés Navracsics Tiborral
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Sokan úgy gondolják, hogy „én intéztem”.
A körgyűrűnél politikai felelősségem van, ezt itt
is leszögezem. Aki arra jár rendszeresen láthatja,
időre meglesz. A lényeg, ha szeret valaki dolgozni,
ha megtalálja, kikkel érdemes együtt dolgozni,

akkor sikerül a soknak tűnő feladatok felelősségteljes ellátása is. A jó munkatársak az igazi kincs,
szakmailag bízhatok bennük, érzem tenni akarásukat bármerre járok is.

Remélem, jár majd többet Révfülöpre is.
Sokféle ok miatt is járom a Balaton-felvidéket, annak
kapuja, Révfülöp pedig gyerekkorom óta közel áll
hozzám. Tornatanárunkhoz nyaranta átvonatoztunk.
A Balaton az életem, csak fel kell tekinteni az égre,
lássam a víz színét. Minél több embert kell ráébresztenünk, nemcsak a nyár, persze, az a legjobb, de
nincs olyan évszak, amely ne adna örömet, békét,
az itt élőknek, az ide betérőknek.
lj
Dr. Navracsics Tibor augusztus 20-án Révfülöpön

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe
Október 23. három nemzeti ünnepünk közül a legfiatalabb, a rendszerváltoztatás idején, 1990-ben nyilvánították nemzeti ünneppé. Az első szabadon választott országgyűlés legelső törvényében deklarálta, hogy
a forradalom és szabadságharc értékeit olyan alapnak tekinti, amelyen az új magyar demokrácia felépülhet.
„1956 őszének magyar forradalma megalapozta
a reményt, hogy létrehozható a demokratikus társadalmi rend, és hogy a haza függetlenségéért semmilyen áldozat nem hiábavaló. […]
Az új Országgyűlés kötelességének tartja, hogy

ébren tartsa és ápolja a forradalom és szabadságharc emlékét. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy
1956 szellemének megfelelően mindent megtesz
a többpártrendszerű demokrácia, az emberi jogok
és a nemzet függetlenségének védelme érdekében…”
Október 23-án emlékezünk az
1956-ban ezen a napon rendezett
tüntetésre és a belőle kirobbanó
forradalomra, a szovjet katonai
támadás nyomán kibontakozó
fegyveres ellenállásra, a szabadságharcra, a következő napok
felemelő, diadalmas és tragikus
eseményeire, a páratlan nemzeti
összefogásra, a bátorságra, bajtársiasságra, hazafiúi önfeláldozásra
és mindazokra a csodálatra méltó
emberi gesztusokra és erényekre,
amelyek a következő hetekben
megnyilvánultak.

Ünnepi beszédet mondott Kondor Géza polgármester

És emlékezünk magukra az emberekre, '56 hőseire,
akik kockára tették életüket a haza, a demokrácia
és az emberi szabadság védelméért. A szabadságharcos névtelenekre, a „pesti srácokra” - akik között lányok is akadtak szép számmal, a fegyveres
ellenállás vezetőire, az ellenálló honvédekre és

nemzetőrökre, a forradalmi bizottságokban, munkástanácsokban tevékenykedőkre; azokra a bátor
férfiakra és nőkre, akik a börtön fenyegetése alatt
és a bitó árnyékában is hűek maradtak '56 értékeihez.
Emlékezünk a forradalom mártír miniszterelnökére,
Nagy Imrére, aki végül a halált is vállalta nemzetéért.
Fotó Herczeg
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe
Településünkön a Szabadtéri Színpadnál zajlott a megemlékezés október 22-én. Ünnepi beszédet mondott
Kondor Géza polgármester, majd ezt követte Zsitnyányi Istvánnak, a Révfülöpi Fürdőegyesület elnökének
megemlékező beszéde.
Az ünnepség keretében emlékeztünk meg a településünkön született Polgár Bencéről, aki 16 éves sem
volt még, amikor iskolatársaival szemlélődőként
vett részt az 1956. október 25-i tapolcai forradalmi
tüntetéseken, majd titokban röpcédulákat szerkesztett és terjesztett, fegyvert szállított és rejtegetett.
Letartóztatták, és 1957-ben nyolcévi börtönbüntetésre
ítélték. Az 1959-es nagy amnesztia révén 1960 februárjában szabadult ki a börtönből. Budapesten élt,
de minden szabadidejét Révfülöpön töltötte. 2000.
szeptember 21-én hunyt el, s kérésére Révfülöpön
helyezték örök nyugalomra.

Fotó Herczeg

Megemlékeztünk a hitéért több mint tizennyolc esztendőnyi börtönbüntetést szenvedett Tabódy István
nyugalmazott plébánosról, kanonokról, akit a kommunista uralom idején három alkalommal hurcoltak el,
és akinek életpályája a hazai egyházüldözés ember- és
jellembróbáló idejéről, a hitért és meggyőződésért
vállalt áldozatról tett tanúságot. Tabódy Istvánt 2000.
október 5-én temették el Révfülöpön.
A méltó megemlékezést A szabadság rózsája című verses - zenés ünnepi összeállítás zárta
Halas Adelaida színművész előadásában.
P.Zs

A Révfülöpi Nyugdíjas Egyesület tervei 2022-re
Az idei év programját nagymértékben a pandémia
fogja meghatározni, mint ahogy az elmúlt évét is
tette. Közel egy éve, hogy az Egyesület nem tudta
a rendszeresnek mondható havi összejöveteleit
megtartani. Ezek a találkozók már mindenkinek

nagyon hiányoznak, főleg az egyedülállóknak. Ezért
is fogadták tagjaink nagy örömmel a karácsonyra
összeállított kis ajándékcsomagot, amelyet a vezetőség és lelkes tagjaink juttattak el az érintetteknek.

Fotó Kovács P.

Mi idősek főleg az óvatosságra és biztonságra törekedtünk és ezután is ezt tartjuk fontosnak. Úgy tudjuk,
az Egyesület tagjai közül nem kapta el senki a vírust,
ez örvendetes. Ha ezt a járványhelyzetet az előttünk álló
időben sikerül legyőzni, sok elképzelésünk megvalósulhat.
Talán a főzőverseny lenne az első program, amelyen már
bátran találkozhatnánk.
Még a tavasz folyamán egy belföldi buszos kirándulást
tervezünk. A nyári szezon előtt tervezzük két társklub
(Pápa és Zsira) tagjainak fogadását. Ősszel még egy
belföldi kirándulást tervezünk.
Természetesen a havi összejövetelek sem maradnának
el. Az énekkar az idén tarja fennállásának a 20 éves évfordulóját, amit szeretnénk ünnepélyessé tenni. Az énekkar felkészülései lassan már 2 éve megritkultak, de az
idei év folyamán a két klub fogadására, a Villa Filip napokra és a karácsonyra készülünk majd összeállítással.
Az Egyesület tagjai ajándékcsomagot vettek át
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Fotó Herczeg

Bizakodással tekintünk a 2022-es évre, remélve
hogy az élet - így az Egyesület élete is - visszatér
megszokott medrébe.
Várakozással tekintünk a régóta óhajtott Közösségi Ház megvalósítása elé, mert létrehozása
után civil egyesületek, közösségek méltó körülmények között szervezhetnék programjaikat.
A Nyugdíjas Egyesület immár 47 fős tagsága
és vezetősége támogatja a Képviselő-testület
minden erre irányuló szándékát és döntését.
Sümegi Gábor elnök

2021 karácsonyán…

A Nyugdíjas Egyesület kórusa

A karácsony a Föld népeinek legismertebb ünnepe, eseménye. Annak ellenére, hogy a karácsony a keresztények
ünnepe, sok nem keresztény ember is megüli világszerte az emberi szeretet ünnepeként. A szeretet erejének
minden korban megvan az üzenete, amely az örökérvényű erkölcsi értékekre nyitott embert megérinti.
nem megfeledkezve idősebb lakosainkról, Karácsony
előtt ajándékcsomagot vehettek át településünk
65 év feletti, Révfülöpön élő állandó lakosai, melyről
levélben értesítettük az érintetteket.

Fotó Kovács P.

Sajnos a decemberre tervezett tradicionális Idősek
Karácsonyát, Mindenki Karácsonyát, Mindenki
Szilveszterét a település lakosai egészségének védelmében nem valósíthattuk meg. Ennek ellenére

A díjnyertes alkotások

Fotó Kovács P.

Decemberben Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a Révfülöpi Nyugdíjas Egyesülettel
közösen adventi dekoráció szépségversenyt
hirdetett, melyre asztali és ajtódísszel, valamint
adventi koszorúval lehetett nevezni. Az első
három helyezettnek Sümegi Gáborné zsűrielnök adta át az ajándékutalványokat a Könyvtárban. Első helyezést ért el Széchenyi Katalin,
második helyezést Vadászi Lajosné, harmadik
helyezést pedig Molnár Lászlóné.
A többi résztvevő egy-egy 2022 évi révfülöpi
asztali naptárt vehetett át.
Gratulálunk mindenkinek, köszönjük a részvételt.
P.Zs

A zsűrielnök az első három helyezettel
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Tudta-e? (V. rész)
Érdekességek Révfülöp múltjából!
…hogy 135 éve, 1887 júliusában azt írta a Fővárosi
Lapok című napilap a kővágóörsi tóparton lévő
üdülőtelepről, hogy: „Révfülöpnek, a Balaton ez
egyik legszebb pontjának, jelenleg is szépszámú
közönsége van s a magaslaton fekvő szőlőkertek
villáiban sokan laknak, igen jól érezve magukat.”
…hogy 130 éve, 1892 januárjában Csigó Pál gulácsi
földbirtokost, a szabadelvű párt jelöltjét választották
a térség (a tapolcai választókörzet) országgyűlési
képviselőjévé. (A választáson dr. Herczegh Mihály
egyetemi tanár a nemzeti párt, Rákosi Viktor a
függetlenségi és 48-as párt jelöltjeként indult.)
…hogy 120 éve, 1902. szeptember 28-án a vidék
szőlősgazdái az Olaszországból behozott borok
vámösszegének felemeléséért tartottak gyűlést
Révfülöpön, s ezzel kapcsolatos petíciójukat az
országgyűléshez juttatták el.

A 6. osztályos révfülöpi elemi iskola végzősei
1931-ben, Csonkáné Oszoly Anna tanítónővel
(A táblát jobb oldalon Csuba Erzsébet tartja.
Ha valakit felismernek a képen láthatók közül,
kérem jelezzék: pmiklostamas@gmai.com)

…hogy 115 éve, 1907-ben Révfülöp a „Magyar birodalom” nevesebb gyógyfürdői között már a 73.
helyet foglalta el 403 állandó és 358 ideiglenes
vendégforgalommal. (Ideiglenes vendégnek számított az 1-6 napot, állandónak az 1 hetet, illetve
annál többet itt töltő személy. Az összesből 243
fő volt a külföldi vendég.)
…hogy 110 éve, 1912-ben a Magyarországi gazdaczímtár című kiadvány Zala megye (badacsonyi
borvidék) nagyobb bortermelői között sorolta fel
Révfülöpről: Eibensütz Józsefet, Lövenstein Miksát,
Szentmiklósy Gyulát és Herczeg Mihályt; Kővágóörsről: Marton Edét említik.
…hogy 100 éve, 1922 januárjában az átalakított
halszárító épületében elkezdődött a két tanulócsoportos váltakozó rendszerű tanítás az egytantermes Révfülöpi Állami Elemi Népiskolában.
Az első tanítók özv. Csonka Józsefné és Szakál Imre,
majd az utóbbi helyett Arató István voltak. Az új,
első teljes tanév szeptemberben, 72 fővel indult
meg, az év folyamán sok tanulói hiányzás volt.
…hogy 95 éve, 1927-ben a balatoni körút részeként
elkészült a Zánka–Révfülöp–Badacsony útszakasz
5 és félméter széles makadám útja, amely
„a legmodernebb és tán legszebb útszakasz gondozott úttestével, nagy sugarú, emelt görbületeivel,
festői környezetével.” (A makadám utat 1940-41-ben
építették át betonúttá!)
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A révfülöpi Általános Iskola tanárai a futballpályán az 1960-as években
…hogy 90 éve, 1932. augusztus 15-én az újsághíradások szerint Révfülöp–Balatonlelle között távúszást rendeztek.
…hogy 85 éve, 1937-ben a Magyar Turista Egyesület
(MTE) Balatoni Osztályának külön révfülöpi csoportja alakult Antal Ferenc vezetésével és azon
lelkes törekvéssel, hogy „a vidék ritka szép tájait
turista kirándulóhelyekké nyilvánítják. A törekvést
szívesen támogatja a község és a fürdőegyesület is.
Már eddig sok szép utat felkutattak, kilátó helyet
kerestek és útjelzéseket végeztek.”
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…hogy 80 éve, 1942. december hó 17-én választották
meg Révfülöp első képviselő-testületét, amelynek
rendes tagja lett Nagy Lajos, Kovács József, Zámbó
József, Moyzes Antal, Körmendy I. Lajos, Cséry
Zoltán, Tolnay Pál és Hoffbauer József.
…hogy 75 éve, 1947. szeptember 12-én 15 fővel megalakult a révfülöpi Kossuth Termelőszövetkezet.
Első elnöke Pál Ferenc volt 1947-1952-ig.

…hogy 70 éve, 1952-ben alakult meg a Révfülöpi
Óvoda, amely egy csoporttal, Czuczor Gergelyné
óvónő vezetésével működött.
…hogy 60 éve, 1962. augusztus 15-én kezdte meg
rendelését Révfülöp első helyben lakó körzeti
orvosa, dr. Jani József, aki 1991 májusában bekövetkezett nyugdíjazásáig csaknem három évtizeden át gyógyította a betegeket.
…folyt. köv.
P. Miklós Tamás

Révfülöpről
szubjektíven
A helyi honismereti egyesület még 2020-ban
indította útjára A SZUBJEKTÍV HELYTÖRTÉNET
előadássorozatát, amelynek keretében az itt
élő állandó vagy üdülőhelyi lakosok mesélnek
Révfülöpre kerülésükről, régi emlékeikről,
arról, hogy miért is szeretik településünket.
Eddig már érdekfeszítő, a családi albumokból
régi révfülöpi fényképeket is bemutató előadást
tartott Gáspár Zoltán, Grozdits Károly
és Luxné dr. Vincze Judit is.

Zsitnyányi István a régi révfülöpiekre emlékezik

Legutóbb, 2021. október 15-én
Honismereti Gyűjteményben
Miklós Tamás elnök felkonferálása után a helyi fürdőegyesület
elnöke, Zsitnyányi István mesélt
családjuk helyi megtelepedéséről,
a telekvásárlásról, az üdülőépület
építéséről, horgászélményeiről
és közéleti munkásságának motivációiról. Előadását számos régi
fotóval illusztrálta, amelyeken
ismerős révfülöpi tájra, személyekre,
Szubjektív emlékezés a Révfülöpi Honismereti Gyűjteményben
épületekre (ősnádas, Gaálék,
Szabó Lajosék, Gaál villa stb.)
ismerhettek a hallgatók. Zsitnyányi István előahhoz, hogy az élet részévé vált egyéni döntések
adását személyessé tették azok az elmesélt egyszerű,
és történések az idő múlásával miként válnak tarhétköznapi történetek, amelyekre a hallgatóság
talmas életúttá, megtisztult és kedves emlékekké.
Köszönjük.
soraiból többen is megerősítőleg reagáltak.
Az előadó és színes előadása bepillantást engedett
Tisztelt Olvasó! Várjuk jelentkezését (pmiklostamas@gmail.com), amennyiben Ön is szívesen megosztaná régi révfülöpi élményeit, helyi kötődésének motivációit az értékek iránt fogékony hallgatósággal.
P. Miklós Tamás

Fotó Miklós Tamás
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Közgyűlés előadással
Rendhagyó helyszínen tartotta éves közgyűlését a Révfülöpi Honismereti Egyesület, amely után Tar Ferenc
keszthely-hévizi történész tartott érdekes előadást egy régi balatoni arisztokrata család, a híres Festeticsek
mindennapi életéről, történetéről.
A covid-járvány veszélyére tekintettel májusról
augusztusra halasztva, a szabad levegőn, a szabadtéri színpad fedett részében tartotta meg éves közgyűlését a Révfülöpi Honismereti Egyesület. A rég
várt találkozót a tagok közel fele tisztelte meg jelenlétével, köztük Németh István Péter költő, irodalomtörténész Tapolcáról, valamint vendégként
Takács Miklós, a Balatonfüredi Helytörténeti
Egyesület elnöke.
A jelenlévők a közgyűlési beszámolók előtt felállással és néma főhajtással emlékeztek meg a közelmúltban elhunyt tagjaikról, Kellermayer Sándorról
és dr. Oszoly Tamásról.
Miklós Tamás, az egyesület elnöke beszámol az
előző évben végzett tevékenységről
A közgyűlés tagsága előtt Miklós Tamás elnök
ismertette a szakmai és pénzügyi beszámolókat és
közhasznúsági jelentést, amelyek, mint mindig,
most is megtekinthetők a Villa Filip honismereti
közlönyben. Szólt a járvány sújtotta időszak rendezvényszervezési korlátairól, a megtartott Győrei
Zsolt előadásról, a Gondűző (révfülöpi) helytörténet(ek) sorozatról, a Villa Filip 30. – ezúttal
48 oldalas – lapszámának kiadásáról, megköszönte
a RévART Galéria működtetőinek, Bogdán Katalinnak és Szigetvári Györgynek a honismereti kiadványok nyári árusítását stb.
A közgyűlés vidám hangulatú résztvevői
A közgyűlés egyhangú szavazással fogadta el a beszámolókat, majd az utolsó napirend keretében
a 2021-2022. évi munkatervhez fogalmazták meg
javaslataikat. Iván Katalin a 2022-ben 100 esztendős
révfülöpi általános iskola megemlékezésének szakmai segítését szorgalmazta, többen – Reményi Vámos
Ferencné, Puskás Edit, Paál Boglárka, Dankóné
Németh Mária – a helyi honismereti séták, illetve
környékbeli kirándulások szervezését, előadások

tartását vetették fel. De a hagyományos tevékenységek, a Villa Filip következő lapszámának kiadása,
pályázati lehetőségek kihasználásával a Révfülöp
Anno III. múltidéző képeskönyv megjelentetése
is bekerült a közgyűlés által elfogadott megvalósítandó feladatok közé.
A közgyűlés Bogdán József bora és „egyesületi”
pogácsa mellett kötetlen beszélgetéssel zárult.
P. Miklós Tamás
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Tar Ferenc előadása a keszthelyi herceg Festetics család
régi mindennapjairól
A honismereti közgyűlés után ugyanazon a helyszínen Miklós Tamás elnök mutatta be Tar Ferenc
történészt, aki évtizedek óta kutatja Keszthely és
Hévíz érdekes fejezetekből álló történetét. Könyvei,
tanulmányai jelentek meg a Festeticsek szerepéről,
a Reischl családról, a hévízi fürdőorvosokról és soksok különös helytörténeti mozzanatról.
A kutató több év kihagyás után kezdett ismét foglalkozni a Festetics család 20. századi történetével,
amelynek esszenciája az „Egy arisztokrata család
mindennapjai. Visszaemlékezések a herceg Festetics
család és alkalmazottjainak életére” című könyvében
olvasható.

A Festeticsekről előadást tartó Tar Ferenc történész…

Az egyesület által szervezett nyilvános előadáson
a Keszthely város életében és a magyar történelemben is különleges szerepet játszó családtagokról
hallhattunk „kulisszatitkokat”.

Szó esett a család 16. századtól ismert genealógiájáról, gazdagodásáról, a Festetics György alapította keszthelyi Georgikon gazdasági iskoláról,
a Széchényi családdal kapcsolatos rokoni szálakról.

Kiderült, hogy 1880-ban európai szenzációnak számított, hogy Festetics Tasziló gróf feleségül vette
a monacói uralkodó elvált hitvesét, Mary Douglas Hamilton hercegnőt. Miután 1883-ban a teljes családi
vagyon az ő kezükbe került, hatalmas építkezések indultak Keszthelyen. Ekkor alakult ki a kastély mai
formája a fallal körülvett parkkal. A dúsgazdag gróf 1911-ben megkapta az uralkodótól a hercegi címet is…
A Festetics család tagjai 1944-ben
hagyták el az országot, de az
Ausztriában élő Festetics IV.
György 1990 óta rendszeresen jár
Keszthelyre és Hévízre. A városok
tisztelettel emlékeznek ma is a
Festeticsekre, hiszen az 1730-as
évek végétől 1944-ig sokat tettek

e két település fejlődéséért.
Tar Ferenc beszélt arról az interjúgyűjteményről, amelyet az
1980-as évek második felében
készített a hercegi család még élő
alkalmazottaival. A kötetben is
olvasható visszaemlékezések érdekessége az, ahogyan elmesélték

a visszaemlékezők saját életüket,
munkájukat a kastélyban, és azt
is, ahogyan az „uraságot” látták.
Előadása közben a történész érdeklődő kérdésekre is válaszolt,
majd a végén dedikálta könyvét
a részletek iránt érdeklődő olvasók számára.
P. Miklós Tamás

…és az érdeklődő hallgatóközönség a szabadtéri színpad nézőterén

Fotó Dr. Miklós Márton
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Rímek mentén, formákon túl – az EKF jegyében
Rendhagyó kiállítás nyílt a révfülöpi vasúti váróteremben 2021. október 1-jén.
A helyi vasútállomásról közlekedők biztos meglepődtek, hogy alapos suvickolás után megtisztult
várótermünk falain ötletes balatoni kerítések fotóit
nézegethették, és elgondolkoztató verseket olvashattak az ősz folyamán. Különleges kulturális helyszínné vált rövid időre e hely!

Kerítés fotó- és verstárlat megnyitója a révfülöpi
vasúti váróteremben, 2021. október 1-jén

A címben szereplő EKF rövidítés Veszprémhez
kötődik: Európa Kulturális Fővárosa (2023)!
A rövidesen sorra kerülő nagyszabású nemzetközi
kulturális program egyik különleges projektjének
részeként A Rímek mentén, formákon túl – címmel
nyílt vers- és fotótárlat a mi kis révfülöpi vasúti
várónkban, Révfülöpön.

A kezdeményezők célkitűzése szerint a Formákon túl projekt értékmentő jelleggel kutatja a 60-as, 70-es
évek érdekes formájú kerítéseit, és ezeken az építményeken keresztül szeretne belelátni a helyiek és az ide
látogatók viszonyrendszerébe.
Az alapötlet felvetője és a gyűjtés organizátora Törő
Balázs, a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum ifjú néprajzosa. Megvalósítói, kivitelezői a Veszprém-Balaton
2023 Európa Kulturális Fővárosa program munkatársai, Hamza Gergely… Vasúti várónkban a balatoni
kerítésképekből –Varga Marietta, Schmal Fülöp,
Nagy Attila Károly és Toroczkai Csaba fotóiból –
láthattunk néhányat, méghozzá általuk inspirált költők – Éltető Erzsébet, Korinek Janka, Somogyi
Csaba, Tóbiás Krisztián és Varga Richárd –
verseivel együtt.
A Formákon túl projektben látható kerítések sokszor
viccesnek tűnnek, de a projektszervezők nem nevettetni, hanem „megérteni” akarják őket. Keletkezésük
hátterét, megrendelőik motivációit, készítőik munkamódszereit stb. Erről szólt a megnyitót követő beszélgetés a helyszínen, amelyen Miklós Tamás helytörténész, Oláh Miklós szociológus, Nagy Attila
Károly fotós, képszerkesztő, Tóth Miklós kulturális
projektmenedzser, Törő Balázs néprajzkutató vett
részt Molnár Zoltán újságíró moderálásával.

A Balatoni kerítések kérdései és tanulságai –
szakértők beszélgetése a kiállítás megnyitása után
A kiállítást megnyitni megtisztelő „boldog pillanat
volt, mert sok ember gondolata és munkája van benne.”
– mondhatom én is, hiszen az ötletadón, a megvalósítókon, a költőkön és a helyet biztosító MÁV állomás főnökségen kívül a kerítésfényképeket beküldő
személyek sokasága járult – és mivel jelenleg is lehet
kerítésképeket feltölteni: https://www. facebook.com
/formakontul/ járul – hozzá a projekt sikeréhez.

Zárásként a kép- és versinspirációk mellé részlet Miklós Tamás kiállítás megnyitó beszédéből:
„…A Balaton múltjával foglalkozók tudják, hogy a többezer éve lakott „magyar tenger” kies vidékét az ember
több ízben koncentráltan is „felfedezte”! Legtöbbször az utóbbi kétszáz esztendőben! Gondolhatunk a reformkor hazafias, a „boldog békeidők” infrastruktúra építési, a tanácsköztársasági gyermeküdültetési időszakára,
a trianoni tragédia utáni évek balatoni idegenforgalmi fejlesztési korszakára, az 1945 utáni népüdültetésre,
majd a munkás- és szakszervezeti üdültetésre, az 1960-as évektől pedig a gulyáskommunizmus tömeges
parcellaüdülő építési tendenciájára.
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És hát napjainkban is zajlik egy nagyszabású Balaton újrafelfedezés, a gazdasági beruházó tőke
általi! Aki itt jár, aki itt él, az találkozik a nagyszabású tóparti építkezések látványával és zajával!
A Balaton ember általi felfedezései mindenkor – és
ez jól nyomon követhetően megfigyelhető – KERÍTÉSEK
emelésével jártak. Fizikai értelemben és elvontabb
mentális értelemben is! Ma már a régmúlt homályába
veszik a kerítés nélküli világ, a késő-közép- és újkorban
végzett kerítések nélküli erdőirtások szőlőtelepítésekkel folytatott területfoglalásai, az állandóan

változó településhatárok. Ma már a halványuló
emlékezet része, hogy a török hódoltság időszakában
elnéptelenedő Balaton-felvidéki falvakat a 18. században Zichyek, Festeticsek, Esterházyaik és a Veszprémi
Püspökség által telepített sokfelől érkező német telepesek fedezik fel újra. S hoznak új szokásokat, mentalitást, s balatoni tájformálást…”
P. Miklós Tamás

Révfülöpi Advent

A Mikulás társaságában
Az elhatározást gyors tettek követték és a széleskörű társadalmi összefogás erdeményeként a rendezvény
minden részlete néhány hét alatt
leszervezésre is került. Azon kaptuk
magunkat, hogy már csak az utolsó
simításokon dolgozunk a Halász
utcában felállított rendezvénysátor
dekorációján. A lemulcsozott sátor
ünnepi hangulatát a különböző
színű gömbökkel díszített karácsonyfák, fenyődíszek, varázslatos

Az ünnepi várakozás mindig örömmel, csodával teli, de talán még
szívhez szólóbb, ha mindezt együtt, egy közösség részeként élhetjük
meg. Több éve fogalmazódott meg a gondolat, hogy a teljes adventi
időszakban tartó rendezvénysorozatot hozzunk létre, melyben
a színvonalas programok mellett időt és lehetőséget biztosítunk
a meghitt baráti beszélgetésekre, a közös ünnepi ráhangolódásra.
Sajnos a járványügyi helyzet nem tette lehetővé ezen rendezvény
megvalósítását a 2020-as esztendőben és a járvány újabb hulláma
miatt a 2021-ben történő lebonyolításának lehetősége is megkérdőjeleződött. Végül a szervezők egy bátor lépéssel mégis úgy döntöttek, hogy egyetlen hétvégére összpontosítva, de mégis csak
megvalósítják a Révfülöpi Adventet.
fényfüggönyök, szalmabálák valamint a sarokban kialakított szobabelsőt imitáló dekorációk adták.
Egy „jókívánság” karácsonyfa is
helyet kapott a rendezvényen,
melyet a kézműves foglalkozáson
résztvevő gyermekek által készített karácsonyfadíszek és a közönség által írt jókívánságok fokozatosan öltöztettek egyedi díszbe,
így vált egyre csodálatosabbá
a közösen díszített karácsonyfánk.

Csesznák Verka kiállítását Török Péter
alpolgármester nyitotta meg

December 4-én szombaton vette kezdetét a rendezvény a Révfülöpi
Általános Iskola Szülői Munkaközösségének kézműves foglalkozásával,
az Adventi Szöszmötölővel. A hagyományosan az iskolában tartott
program ezúttal a Tóparti Galériában került megrendezésre. Karácsonyi díszeket, képeslapokat, apró ajándékokat készíthettek a gyermekek és az érdeklődő felnőttek.
Miklós Tamás helytörténész előadása

Közben kezdetét vette a jótékonysági sütivásár a szülők,
nagyszülők által készített házi süteményekből,
melynek rekord összegű bevételét a Szülői Munkaközösség ezúttal is az iskola részére ajánlotta fel.
Kora délután Csesznák Verka révfülöpi grafikus

2 lépés című kiállítását Török Péter alpolgármester
nyitotta meg. Majd Miklós Tamás helytörténész
a Balaton téli arcai című kultúrtörténeti barangolásán vehettünk részt, melyben a régi révfülöpi telek
világába kalauzolta el az érdeklődő közönséget.
Fotó Herczeg
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Révfülöpi Advent
A rendezvénysátorban a gyermekek és a felnőttek
is ámulattal figyelték a Fővárosi Nagycirkusz előadóművészeinek, Lombos Márton bűvész és Sulyok
Pál Szilárd artista műsorát.
Humorral átszőtt, Káli-medencei gyűjtésből származó népi betlehemi játékot láthattunk révfülöpi
gyermekek előadásában, akiknek ezúton is köszönjük a nagyszerű játékot, és hogy töretlen lelkesedéssel készültek a betegségek és karantén kötelezettségek ellenére is.
Az adventi pásztorköszöntést regölés, valamint
betlehemes műsor követte a Tördemici Táncegyüttes
előadásában. A fergeteges hangulatot tovább fokozta a Görömbő Kompánia interaktív Betlehemes műsora.
Horti Zoltán ízes nyelvezetű, nagyszerű humorral átszőtt történet mesélése a nézőközönséget magával
ragadta (szó szerint), hiszen a véletlenszerűen kiválasztott szereplőknek el is kellett játszania az általa
előadott betlehemi jelenetet.
A színpadon gyermekek és felnőttek váltak egycsapásra a történet
főhőseivé, miközben a közönség
fantasztikusan szórakozott a rögtönzött és páratlan humorú előadáson.
Végül az est zárásaként kis papírhajókat bocsájtottunk vízre, melyben a rendezvényen résztvevők
adventi üzeneteinket, jókívánságaikat küldhették el. Majd a pásztortűz, őrtűz mellett a balatonfelvidéki pásztorok, a Görömbő
Kompánia és a Tördemic Táncegyüttes közreműködésével, Szabó
Csaba vezetésével régi, az adventi
ünnepkörhöz kapcsolódó dalokat
tanulhattunk és közösen énekelhettünk.

A tűz mellett nem csak testünket,
hanem lelkünket is melegség járta
át, ahogy gyermekek, fiatalok és
idősebbek együtt énekelték régi
népdalainkat. A Révfülöpi Advent
vasárnap kora délután folytatódott,
melynek első programja, az Ovimuzsika Együttes interaktív gyermekkoncertje sajnos betegség
miatt lemondásra került, de a Békás
Banda, a Kobzos Együttes és Navratil Andrea műsora csodálatos
adventi hangulatot varázsolt a
rendezvénysátorba. Szabó Csaba,
a Tördemic Táncegyüttes vezetője
által tartott táncházban vidámsággal teli örömünnepre kerülhetett
sor.

Kicsik és nagyok csillogó szemmel várták a Mikulás érkezését, aki manócskáival és krampuszaival nem
jött üres kézzel. A sok játékos feladat, közös ének mellett, finomságokkal teli ajándékcsomagokat is
kaptak a gyermekek.
A rendezvény ideje alatt helyi és környékbeli termelők
kirakodó vásárában lehetett díszeket, ékszereket,
mézet, süteményeket és egyéb ajándéktárgyakat
vásárolni, míg a Rév Büfé nyári kínálatát forralt borral,
punccsal, sült gesztenyével egészítette ki erre az
alkalomra. Támogatóink voltak: Bisztró 71, Rév Büfé,
Kőfeszt, Köszönjük Magyarország Program, Révfülöp
Nagyközség Önkormányzata, Magyar-Finn Baráti
Társaság, Magyar Tenger Horgász Egyesület.
Köszönjük mindenkinek, aki a rendezvény létrejöttét támogatta, munkájával segítette!
Újváriné Handó Melinda
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December 23-án a református gyülekezet fiataljai, köztük a Révfülöpi Általános Iskola hittanos tanulói
is betlehemi játékukkal örvendeztették meg a Szabadtéri Színpadnál összegyűlteket.
A járványügyi helyzet miatt 2020-ban sajnos
egyáltalán nem volt lehetőség a hagyományos
Betlehemi játék megszervezésére, 2021-ben pedig
fenti okokból nem családokhoz, hanem településekre látogattak el a refomátus hittanos diákok.
A gyermekek kora délutántól úton voltak, hogy
Balatoncsicsón, Szentantalfán, Zánkán, Balatonszepezden, Révfülöpön és Köveskálon is
előadják az érdeklődőknek a humorral és lélekmelengető énekekkel átszőtt betlehemi játékukat.
Gondos Gábor lelkész gitáron, Kádár Roland
segédlelkész pedig harmonikán kísérte a gyermekeket, különleges hangulatot adva az előadásnak. Köszönjük Gondosné Kukoricza
Katának és Hargiat Kíra hitoktatónak a betlehemi jelenet betanítását.

Liba Nap

Újváriné Handó Melinda

2021. november 11-én, csütörtökön rendeztük meg Márton napi felvonulásunkat. A gyermekek már napokkal előtte készítették kis lámpásaikat, ismerkedtek a legendával, népszokásokkal, mely ezt a napot különlegessé teszi.
Óvodásokkal, iskolásokkal, szülőkkel, rokonokkal,
barátokkal együtt gyülekeztünk az iskola előtt, majd
lesétáltunk a mólóra. A rendezvény helyszíne a település központjában lévő park volt.
A révfülöpi ovisok hangulatos kis műsorral készültek, énekeltek, táncoltak, mindenki arcára örömet
csaltak. A fergeteges hangulatról Tarjányi Sándor

gondoskodott, aki pillanatok alatt táncházat varázsolt. Kicsik és nagyok együtt ropták, új dalokat,
tánclépéseket tanulhattunk.
Miután mindenki kitáncolta magát a Bistro71 felajánlásával forró csokit, teát és forralt bort fogyaszthattunk. Közben a gyermekek még az est sztárvendégeivel, az Inhof farm libáival is megbarátkozhattak.

Együtt örültünk annak a lehetőségnek, hogy ennyien találkozhattunk, s ismét részt vehettünk egy olyan
rendezvényen, mely összekovácsolja a közösséget.
Ezúton is köszönjük az óvó- és tanító nénik segítségét, s mindazok támogatását, akik hozzájárultak ehhez
a jó hangulatú délutánhoz!
Papp Lívia, Zsifkovics Szilvia, Újváriné Handó Melinda

Fotó Iskola

Fotó Újváriné

Hittanos gyermekek betlehemi játéka
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Szomszédolás 2.0. - Őszi Lakótelepi Piknik
Az ősz kellemesen meleg napsugarait kihasználva ismét beszélgetésre, találkozóra hívtuk
a lakótelepen élő szomszédainkat és hozzátartozóikat. Ez alkalommal is üdítő volt megállni
a hétköznapi rohanásban és szót váltani a kedves ismerősökkel. A nyári rendezvényünkhöz
hasonlóan most is finomságoktól roskadoztak
az asztalok, melyhez természetesen egy kis
koccintani való is akadt. Az évszakhoz igazodóan ezúttal szüreti hangulatot varázsoltunk
a térre, mely sok-sok vidámsággal telt meg
erre a délutánra.
Köszönjük mindenkinek a kellemes együttlétet.
Újváriné Handó Melinda és Zsifkovics Szilvia

Mikulás az első osztályban
A Révfülöpi Magyar-Finn Baráti Társaság a Révfülöpi Általános Iskola
1. osztályosait 2021. december 6-án megörvendeztette mikulásnapi
ajándékaival.
Az iskola legkisebb tanulói már
nagyon várták a Mikulást. Mind
a 19 kisiskolás igyekezett példásan viselkedni, hiszen a jógyerekeket látogatja meg a jóságos öreg.
Finnországban a Mikulást Joulopukkinak, azaz Karácsonyapónak
hívják, aki rénszarvas húzta szánon jár házról–házra. A gyerekek
már pénteken az osztály ablakába

kitették a cipőjüket, és örömükre
a Lappföldi Joulopukki beletette
a finomságokat rejtő csomagot.
A baráti társaság a kézműves foglalkozáshoz szükséges anyagok
beszerzését is támogatta anyagilag.
Nagyon köszönjük az első osztály
nevében a Magyar –Finn Baráti
Társaság támogatását, kedvességét.
Pálné Rácz Rita

Révfülöp Adventi Kalendáriuma
Decemberben második alkalommal vette kezdetét az
a kedves játék, melynek során naponta jelképesen bonthattuk ki Révfülöp Adventi Kalendáriumának egy-egy
ablakát, ismét felejthetetlenné téve az ünnepi várakozást.
A Tourist Infó Révfülöp oldalán minden reggel megjelentettük azt az üzenetet, mely elvezetett az aznap „nyíló”
ablakhoz. Adventi kalandorainknak nem volt más dolga,
mint megfejteni a feladványt, megtalálni az aznapi számmal dekorált ablakot, vagy kerítést és beküldeni a róla
készült fotót. Az idei évben még rejtélyesebbek voltak
feladványaink, mellyekkel ablak díszítőink településünk
távoli utcáiba is elkalauzoltak bennünket, ahová bizony
ritkábban térünk be mindennapjaink során.
Öröm volt minden nap sétát tenni településünkön még a meglehetősen változékony időjárási körülmények
között is, hiszen volt részünk szakadó esőben, szokatlanul enyhe időben, csodálatos napsütésben és még
egy kis havazásban is. Jó érzés látni, hogy egyre többen vesznek részt mind az ablakok díszítésében, mind
pedig a játékban. Családok, házaspárok járják közösen településünket a csodaszép ablakok, porták után kutatva.
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Természetesen a játék öröme mellett ez alkalommal
is készültünk nyereményekkel, melyeket január első
hetében sorsoltunk ki adventi kalandoraink között.
Vacsorautalvány, ajándékkosarak és pizza utalványok
találtak gazdára a 24 fotót beküldők között, valamint
Révfülöp asztali naptárakat nyertek a játék további
résztvevői. Az ablakok készítői között pedig egy

12 szeletes torta utalvány és naptárak is gazdára
találtak.
Támogatóink voltak: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata, Tóth Vendéglő, Móló Cukrászda. Köszönjük Eitner Csongor irodavezetőnek és Domina Balázs
külső bizottsági tagnak a játék lebonyolításában
végzett segítőkész munkáját.
Újváriné Handó Melinda

A Révfülöpi Iskola élete

A Révfülöpi Általános Iskola élete a hagyományos kerékvágásban folytatódott az első szeptemberi csengőszó után. Az elsősök lassan-lassan megtalálták a helyüket, a diákok kezdték megtanulni az új órarendjüket és megismerték az újonnan érkező pedagógusokat is.
Bár a jelenlegi járványügyi helyzet
némileg befolyásolta az iskola
életét, a vezetőség és a pedagógusok igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ez
ne hátráltassa a gyerekek mindennapjait.

Az iskola mindig is nagy hangsúlyt
fektetett a hagyományok őrzésére,
a nemzeti ünnepek megtartására.
2021 október 6.-án megemlékeztek
az Aradi vértanúkról éppúgy, mint
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc eseményeiről.

Újításként érkezett az iskola életébe egy egész hónapon át tartó vizes kihívás, vagyis az „Aqua chellenge”, melynek keretében felhívták a gyerekek figyelmét a vízivás szükségességére, a megfelelő folyadékbevitel fontosságára. Vizes standot is felállítottak, ahol a gyerekek ásványvízzel csillapíthatták
szomjúságukat. Vizizsaruk álltak szolgálatba, kaptak kitűzőt a gyerekek és még rajzpályázatot is hirdetett az iskola. A program egész októberben tartott.
A tavalyi évben sajnos elmaradt, idén viszont nem
mondott le a papírgyűjtésről a DÖK vezetője, így
Fontosnak tartja az iskola, hogy ne csak
tanítsák a gyerekeknek a szelektív gyűjtés
fontosságát, de jó példával is járjanak elöl.
Október 21-én az iskolai is csatlakozott
a Te szedd! önkéntesen a tiszta Magyarországért szemétszedő akcióhoz, melynek keretében a kisebbek az iskola udvarán, a nagyobbak a Móló környékén szedték össze az ott felejtett hulladékokat.
A szervezők biztosították az iskola részére
a zsákokat, kesztyűket.
A diákok összesen 7 zsák szemetet szedtek össze
a bokrok alól, eldugott helyekről, amelyeket a hétköznapi sétáló, talán meg sem látott volna, de a
szemfüles tanulók észrevettek minden megbúvó
szemetet!
Október végén a 8. osztályos tanulók a Lázár Ervin
Program keretén belül a Magyar Állami Operaház
előadásain vehettek részt. Budapesten az Eiffel
Műhelyházban tekinthették meg az Operakoktélt:
Wolfgang Amadeus Mozart: A színigazgató és

Gesztenyegyűjtés

októberben nagyszabású papírgyűjtésbe kezdtek
a tanulók és családjaik. Néhány külsős érdekelt is
támogatta az iskola papírgyűjtését, amit ezúton is
külön köszönünk. Szintén sikeresen zárult az őszi
gesztenyegyűjtés, melynek bevételét, a papírgyűjtés
bevételével együtt az osztályok kapnak meg, melyből
hozzá tudnak járulni az év közbeni kiadásaikhoz,
az osztálykiránduláshoz.

Megemlékezés nemzeti ünnepünk alkalmából

Gian Carlo Menotti: A telefon című két egyfelvonásos vígopera keresztmetszetét.
Szakmabemutatón is részt vehettek a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmák iránt érdeklődő 8.
osztályos diákok, akik pályaorientációs nap keretében vettek részt Pápán a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara szervezésének köszönhetően a KASzC
Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban.
A program első részeként egy rövid összefoglalót
Fotó Iskola
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A Révfülöpi Iskola élete
és egy kisfilmet tekinthettek meg az iskola életéről és a képzési lehetőségekről az ide érkező fiatalok. A tájékoztató után
a pék-cukrász szakmát tanulók frissen sütött kalácsával kedveskedtek a vendéglátók.
Ezt követően csoportokra osztva vehettek részt a gyerekek
a különböző szakmák bemutatóján. Nem csak tájékoztatást
kaptak a gyerekek, hanem ki is próbálhatták az egyes munkafolyamatokat.
Az őszi szünet után az iskola mozgalmas élete ott folytatódott,
ahol egy héttel korábban pihenni tért az épület. Tökfaragó
versenyen mérhették össze tudásukat a gyerekek, amelyre
idén is sok alkotás érkezett. A legjobbakat természetesen
jutalomban részesítették.
Szintén a Lázár Ervin program
keretében a 4. osztályosok Tapolcán tekinthették meg a Budapesti
Filharmóniai Társaság előadását.
A 45 perces interaktív program,
a „Kezdetben vala a zene” címet
kapta. A gyerekek válaszolhattak
azokra a kérdésekre, hogy milyen
érzéseket kelt bennük a vonósok
által játszott zene, milyen események, képek jutnak eszükbe.
Meghallgathattak részleteket Vivaldi: Négy évszak című művéből is,
melyhez támpontot nyújtottak

híres művészek által alkotott festmények is. Kórust alkotva együtt
énekeltek a más-más iskolába érkezett kisdiákok. Az előadás végén
közösen megállapították, hogy
a zene mesél, harmóniát teremt,
közösséget épít, zenélni pedig
közösen jó.
Ugyanezen a napon a 7. osztályosok ugyanott, a „Magyarnak lenni….”
címmel előadást és zenei bemutatót láthattak, hallhattak szintén
a Budapesti Filharmóniai Társaság
jóvoltából.

Természetesen december elején a Mikulás is ellátogatott az iskolába, akit nagyon vártak a gyerekek.
Sajnos hó hiányában szánjával nem tudott az iskoláig siklani, így a gyerekek nem simogathatták meg
a rénszarvasokat, de így is örömmel üdvözölték
a nagyszakállút az aulában. A krampuszokkal és
manókkal együtt a Mikulás meghallgatta a kisdiákok
műsorait. Voltak, akik verset mondtak, énekeltek,

A 8. osztály tanulói Budapesten

Aqua chellenge – Vizes kihívás

színdarabot adtak elő, de még hangszeren is játszottak. A Nagyszakállúnak minden osztályhoz,
a pedagógusokhoz, a takarító és technikai személyzethez is volt pár kedves szava. Ajándékokkal jutalmazta meg őket, s megígérte, hogy jövőre újra találkoznak. Ezek után a felsős testvérosztályok meglepték az alsós osztályokat a saját maguk által összeállított ajándékokkal.

Sajnos a vírusos megbetegedések az iskolát sem kerülték el. Az őszi/tél
eleji időszakban egy-egy osztály néhány napra kénytelen volt online
oktatásra átállni, melyet a pedagógusok felkészültségének köszönhetően zökkenőmentesen tudtak megtenni. Az utolsó tanítási napon,
mely az osztálykarácsony megünneplésének ideje volt, szintén voltak
olyan osztályok, akik online ünnepeltek. A többiek a tavalyi évhez
hasonlóan meghitten az osztálytermükben ünnepelték meg a Megváltó születését.
A sok-sok program mellett Papp Lívia, mint a DÖK vezetője arra is
figyelmet fordít, hogy az iskolába érkezőket kellemes látvány fogadja.
Így a rajzművészetet tanító kollégával, néhány szülő segítségével
időről-időre az évszaknak, az ünnepeknek megfelelő „köntösbe”
öltöztetik a bejáratot, illetve az oda vezető lilaakác lugast.
Reméljük az ünnepek, a szünet napjai alatt, a családban eltöltött napok után mindenki feltöltődve, kipihenve kezdi meg a 2022-es évet.
Papírgyűjtés
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B.Ú.É.K. Minden pedagógusnak, diáknak jó egészséget, munkájukhoz
kitartást kívánunk!
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Óvodai programok
Az ősz folyamán nagyon sok feladat várt óvodásainkra. Az óvoda épületét kívül, belül csodaszéppé varázsolták a gyermekek kézműves munkáikkal, az Ovi-park is újra díszbe öltözött, minden arra járó örömére.
Az óvoda udvarán nagy lelkesedéssel gereblyézték a leveleket amíg bírták és tartott a lendület, de a nyáron
sok-sok árnyat adó levél összegereblyézésében szükség volt az önkormányzat ügyes kertészei segítségére is.
A Napfény Kempingben és a Balaton-parton gesztenyét szedtünk,
majd a jól elvégzett munka után
jókat játszottunk a játszótereken.
A papírgyűjtési akcióba is részt
vettünk. A munka jutalmából
ajándékokat vásároltunk a gyerekeknek. A szülők segítségére is
szükség volt a jó eredmény eléréséhez. Köszönjük aktív részvételüket.
Foci az oviban
Németh Bence minden kedden fociedzést tartott
óvodásainknak, amit a lányok és fiúk nagy örömmel
vártak Kedvencük a sor- és váltóversenyek, fogó
játékok és természetesen az önfeledt focizás volt.
Terápiás kutya foglalkozás
Szerdánként nagyon várták ovisaink Lizi kutyát,
aki az óvodai foglakozásokat, tevékenységeket segítő
terápiás Labrador kutyus. Köszönjük a foglalkozást
vezető Katona Zita nagyon szakszerű, lelkes segítő
munkáját, hiszen a kutyus segítségével gyakorolták
a színeket, számolást, testrészeket, figyelem, fegyelem, együttműködést is.

Terápiás kutya foglalkozás

Hitoktatás
A játékos hitoktatáson is feszült figyelemmel hallgatták az ovisok az érdekes történeteket, a gitárszólót vidám énekléssel kísérték gyermekeink. Erika
néni, Kíra néni, és Roland bácsi mindig a gyermekek
életkorának megfelelő bibliai történetekkel gazdagították ismereteiket.
Állatok világnapja
Egész hetes programsorozat volt az óvodában az
állatok világnapja alkalmából, melyen többek között
akadályversennyel, állatokról szóló mesékkel, dalosjátékokkal is gazdagítottuk gyermekeink ismereteit.
„Tök jó hét”
Az idén sem maradt el a tökfaragás, melyen Tök Filkó és Mazsoláék házát készítettük el. Sok-sok
tökös mondókázás után nagyon
finom, édes, helyben sült tököt
fogyaszthattak el gyermekeink.

Tökfaragás

Advent
Az adventi hetek, karácsonyvárás egyik legjelentősebb ünnepi időszakunk az év során. Sokat foglalkoztunk a szeretettel, családdal,
az otthon melegével, koszorú készítésével. Ezeket az értékeket már
kisgyermekkorban kell elplántálnunk gyermekinkben, hogy felnőve
igazi értékké válhassanak. Így majd felnőttként a szeretet, a tolerancia,
önzetlenség, jóindulat, mások segítése alapvető igényük és jellemük
része lehet.

Márton Nap
Nagy igyekezettel készítették a
gyerekek kis lámpásainkat az
I. Révfülöpi Márton napi felvonulásra. Reméljük kis műsorunkkal örömet, jókedvet tudtunk
szerezni minden résztvevőnek.

Fotó Óvoda
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Óvodai programok
A meglepetést rejtő kis zsákokat köszönjük Miklósné
Szabó Erzsébetnek. Ezzel nagy örömet szerzett a
gyerekeknek. Az idén az óvoda dolgozói meseelőadással tették még hangulatosabbá a napot a Mikulás
leves című mesével.
December 16-án kidíszítettük az ovi ablakát, hiszen
intézményünk is részt vett a Révfülöpi Adventi Kalendárium játékban. Reméljük megtaláltátok az
épületet és örültetek a gyermekek alkotásainak.

A zöld fenyőfán…
Elérkezett a szeretet ünnepe, karácsony. A gyermekek áhítattal elmondott versei, énekei, meghitt
hangulatot varázsoltak a fenyőillatú csoportszobába.
A köszöntés után az óvoda aprajanagyja önfeledt játékba kezdett.
Az idén a Jézuska nagyon sok mozgásfejlesztő játékkal örvendeztette meg a kicsiket, amit majd
az új tornaszobában is tudunk
használni.
Köszönjük Simon Szabolcsnak a csodálatos normand fenyőt, melyet intézményünknek ajándékozott
a szép ünnepre. Köszönjük a Gázló Környezet és Természetvédő Egyesületnek, hogy immár harmadik
alkalommal készítették el az Ovi-Parkunkba kihelyezett táblát.
Köszönjük volt óvodásunk nagypapájának, Szabó Péternek a vaslábak elkészítését. Reméljük, hogy így
már nem válik a rongálni szándékozó emberek célpontjává a számunkra oly kedves helynek szimbóluma.

A Révfülöpi Nagyközségi Sportegyesület hírei

Fotó Óvoda

„Mikulás, Mikulás kedves Mikulás…”
December 6.-a előtt megírták levelüket a gyerekek
a Mikulásnak, melyben megígérték, hogy nagyon
jók lesznek, melyet a postán feladtak. Szerencsére
a Mikulás elhozta és felolvasta a gyerekek által neki
címzett levelet. Tavaly az ablakban integetett „a jó Öreg”,
de az idén már újból óvodánkba tudtuk fogadni.
A krampuszait otthon hagyta, helyettük két nagyon
aranyos „Dajka manó” volt a segítője. Minden kisgyereknek hozott ajándékot a kedves piros ruhás.

Óvó nénik

Beszerzésre került két új alumínium kapu (7x2 m-es és 5x2 m-es),
egy mobil teqball asztal, sporttáskák, sportszárak, labdák,
hordágy, öltözőberendezés, labdafogó háló, kompresszor.
Másik pályázatunkon 2021-ben,
amely a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. pályázata, egy 9 személyes
kisbuszra kaptunk támogatást

4,8 millió Ft. összegben. A kisbusz és a sporteszközök beszerzése megtörtént.
Harmadik pályázatunk a Magyar
Falu Program keretén belül került
benyújtásra, ahol befogadott pályázatunk elbírálás alatt van. Itt
elsősorban működési és fenntartási kiadásokra irányul a pályázatunk.
Szegi János elnök

Révfülöpi Képek – Révfülöp Nagyközség közéleti lapja
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A legutóbbi újság megjelenése óta sikeres pályázatokon lépett előrébb az egyesület, hiszen az MLSZ TAO
2021 pályázatán voltunk kedvezményezettek, ezen közel 5 millió forint támogatást kaptunk eszközökre
és felszerelésekre.

