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Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának
ünnepi megemlékezése, emlékhely- és szoboravatás
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének
egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve.
174 év telt el azóta, hogy 1848. március 15-én, Pesten
fiatalok megfogalmaztak maguknak elveket, melyek
célkitűzések lettek és ezen elvekből, célkitűzésekből
alakult ki a „12 pont”. Forradalmi láz söpört végig
ezen időszakban Európán, de elmondható, hogy
ebből az időszakból a magyar forradalom és az azt

követő szabadságharc volt a legmeghatározóbb az
egyetemes történelemben. Boldog ünnepünk ez,
annak ellenére, hogy 1849-ben szabadságharcunk
elbukott Boldog ünnepünk, mert a saját létünkért
való küzdelmet, a közös ügyünkért való összefogást
jelenti számunkra.

Elsőként Kondor Géza polgármester köszöntötte a megjelenteket
a Káli úton kialakított emlékhelyen.
Elmondta, hogy a múlt évben
a járvány miatt csak virtuálisan
kerülhetett átadásra a Túri Török
Tibor szobrászművész által településünknek adományozott Petőfi
mellszobor, de most végre a nagyközönség előtt is megtörténhet
ez méltó helyén. Köszöntőjében
többek között beszélt a hazaszeretetről, amelyet már elődeink is
régen megfogalmaztak a Himnuszban, a Nemzeti Dalban és
a Szózatban.
Ezt követően dr. Navracsics Tibor
kormánybiztos azzal a kérdéssel
kezdte ünnepi beszédét, hogy
boldog-e vagy boldogtalan az
a nemzet, mely 173 éve egy 26 éves
fiatalembert keres, aztán gyászol.
Hiszen 1849 augusztusában, amikor Petőfi Sándor eltűnt valahol
Fehéregyháza és Segesvár között,
akkor talán a világtörténelemben
is példátlan módon egy egész nemzet nem akart belenyugodni abba,
hogy elveszíti költőjét.
Keresték az országban mindenhol,
majd a világban mindenütt. Nem
akart belenyugodni a nemzet,
hogy elveszített egy ilyen hőst.
Fotó Kovács P.

XXX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM
2022. MÁJUS

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának
ünnepi megemlékezése, emlékhely- és szoboravatás

Mondhatjuk, hogy boldogtalan nemzet, hiszen 26
évesen hősöket elveszíteni a boldogtalan nemzetek
sajátja. Elmerenghetünk rajta, hogy mi minden
lehetett volna még belőle. A költészet gyöngyszemeivel gyarapodhattunk volna, ha tovább él. Talán
a világirodalomnak is többet adhatott volna. Ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy boldog nemzet az,
amelynek 26 éves hősei már ilyen kerek, teljes, egész
életművet hagyhattak maguk után. Már mindent
magáénak tudhatott, ami egy teljes élethez, egy teljes életműhöz kellett. Túl volt egy ígéretes színészi
pályán, túl volt már egy romantikus szerelmen, házasságon, és túl volt már azon is, hogy életét áldozza
a hazájáért, hazája szabadságáért. És talán ez a boldogság titka, hiszen csakis boldog lehet az a nemzet,
melynek olyan hősei vannak, amely olyan hősöket
tud nevelni magának, akik akár 26 évesen az életüket áldozzák a nemzet egészéért, a nemzet függetlenségéért. 1848-49- ben Magyarország, a magyar
nemzet példát mutatott Európának. Petőfi panaszkodik, amikor sorra kihunynak a forradalom lángjai
Dr. Navracsics Tibor, Túri Török Tibor és Kondor Géza
Európában és a magyarság egyedül marad, egyedül
védi függetlenségét, szabadságát, hogy aztán az osztrákok az oroszokkal szövetkezve eltiporják azt.
Akkor példát mutattunk. Az akkori humanitárius katasztrófáról nem számoltak be televíziók, internetes
oldalak, még a sajtó sem nagyon. Az emlékezetünkben maradtak meg a menekülő honvédek, külföldre
kényszerülő hősök, családok, magányos emberek, elsodródott gyerekek.
Ma a szomszédságunkban szintén humanitárius
katasztrófa zajlik. Egy nemzet a függetlenségéért
és szabadságáért küzd. És mi most is újra példát
mutatunk Európának segítőkészségből, emberségből, áldozatvállalásból, hiszen lassan már
negyedmillió ukrajnai állampolgár lelt rövidebbhosszab ideig menedéket hazánkban. Boldog
nemzet vagyunk, mert újra és újra példát tudunk
mutatni Európának önzetlenségből, hazaszeretetből- zárta gondolatait a kormánybiztos.

A Révfülöpi Nyugdíjas Egyesület kórusa

Az ünnepségen dr. Navracsics Tibor kormánybiztos és Kondor Géza polgármester leplezte le a szobrot.
Az alkotó elmondta, hogy sok Petőfit készített, itt igyekezett olyat készíteni, aki egyszerre költő, hazafi
és a népért kiálló nemzetőr. Igyekeztem vegyíteni a poétikus arcvonásokat a hazát féltő hazafiéval. Tudásommal, szobrászati-, képzőművészeti tevékenységemmel igyekszem szolgálni a nemzetet – hangzott el.
Az emlékművön az önkormányzat képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit.
A ünnepségen közreműködött a Révfülöpi Nyugdíjas Egyesület kórusa, Handó Bálint és Mészáros Merse.
P.Zs.
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Mentőállomás Révfülöpön
Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér épületében, a Káli úton kapott ideiglenesen helyet a leendő, végleges
mentőállomás. Az emeleten pihenőhelyiséget bocsájtott az Önkormányzat a Mentőszolgálat rendelkezésére, a telephely udvarából nyíló helyiségből garázs került kialakításra.

Fotó Internet

A február 17-én tartott, az akkor még csak tervekről szóló sajtótájékoztatón dr. Navracsics
Tibor, a Fidesz Veszprém 3. sz. választókerület
országgyűlési képviselőjelöltje (azóta képviselője)
elmondta, hogy a kormány határozatával nettó
50 millió forintot irányzott elő arra, hogy egyelőre
ideiglenes mentőállomás létesüljön és kijelölte
a feladatot, hogy megkezdődjön egy állandó
mentőállomás tervezése. Reményeink szerint
az elkövetkező években megvalósul. Az egész
térség, sőt, az ország számára is örömteli esemény ez, hiszen a Balaton környékére sokan
látogatnak az ország különböző pontjairól.
Sajtótájékoztatót tartott dr. Navracsics Tibor

– Eddig hiányzott egy állandó mentőállomás Balatonfüred és Keszthely között, mentőpont működött ugyan
a nyári szezonban, de a térség a 12 hónapos szezonra
törekszik, a mentős ellátás tehát nem volt megoldott itt
a hagyományos értelemben – mondta dr. Navracsics Tibor.
Csató Gábor az Országos Mentőszolgálat főigazgatója
arról beszélt, hogy sok nyarat töltött a Balaton-parton
és a Káli-medencében, jól tudja, hogy nyaranta milyen
terhelt a terület. – De nem csak a nyári időszakban kell
itt mentést biztosítani, Révfülöp egy hatékony központja
lehet a régiónak. Tavaly 48 ezer feladatot láttak el munkatársaim, 56 ezer koronavírus mintavételt végeztek,
csak ehhez többezer kilométert megtettek.

Fontos tehát, hogy minél gyorsabb és minél
közelebb legyen a segítség. Bajtársaim itt lesznek és segítenek, ha baj van. Ideiglenesen elindulhat most itt egy fix mentőállomás alapja és
a közeljövőben pár méterre innen a 257. mentőállomásunkat avathatjuk majd – mondta a főigazgató. A környék településeinek polgármesterei szerint is óriási mérföldkő az itt létesülő
mentőállomás, amely nagyban hozzájárul
a helyiek és a környékbeliek biztonságához és
biztonságérzetéhez.
Az ideiglenes mentőállomás március 16-án,
napi 12 órás szolgálattal kezdte meg működését.

Országgyűlési választás 2022.

P.Zs.

Igen jelentős esemény volt április 3-án az országgyűlési választás. A hosszú hónapok óta tartó felfokozott
kampányhangulat rányomta bélyegét hétköznapjainkra.
Mindannyiunk nevében köszönetemet fejezem ki
a Helyi Választási Bizottság tagjainak lelkiismeretes
munkájukért, köszönet a hivatal összes dolgozójának,
akik közreműködtek a választások zökkenőmentes
lebonyolításában, köszönet az önkéntes megfigyelőknek, és persze a legnagyobb köszönet Önöknek,
akik éltek alkotmányos jogukkal, és részt vettek

a választáson. Az országos eredményeket mindenkinek volt lehetősége megismerni a médiákból, de
nézzük, hogyan alakultak az eredmények szűkebb
hazánkban, Révfülöpön. A közel 75%-os részvételre
büszkék lehetünk, ez jelzi településünk lakóinak
közügyek iránti aktivitását.

Révfülöpi szavazókör
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 942
Az ebbe a szavazókörbe átjelentkezett választópolgárok száma: 61
Megjelenési adatok (szavazókörben lakcímmel rendelkezők) Megjelent: 706 (74,95%)
Megjelenési adatok (átjelentkezéssel szavazók) Megjelent: 60 (98,36%)
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 705
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 11
Érvényes szavazólapok száma: 694
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Országgyűlési választás 2022.
Egyéni jelöltekre leadott szavazatok
Dr. Navracsics Tibor FIDESZ, KDNP 367 (52,88%)
Rig Lajos DK, JOBBIK, MOMENTUM, MSZP, LMP, PÁRBESZÉD 299 (43,08%)
Sándor Balázs MKKP 14 (2,02%) Takács Lajos 11 (1,59%) Fórizs Lajos MEMO 3 (0,43%)
Országos listára leadott szavazatok
FIDESZ, KDNP 375(53,72%) DK, JOBBIK, MOMENTUM, MSZP, LMP, PÁRBESZÉD 257(36,82%)
MKKP 26(3,72%) MI HAZÁNK 26(3,72%) NORMÁLIS PÁRT 6(0,86%) MEMO 6(0,86%) MNOÖ 2 (0,29%)

Dr. Navracsics Tibor megbízólevelének ünnepélyes keretek közötti átadására
április 13 -án került sor

Fotó Internet

„…Tapolca város önkormányzatának tagjai, továbbá
a térség meghívott polgármesterei jelenlétében
ünnepélyesen átvette képviselői megbízólevelét
dr. Navracsics Tibor. A Veszprém megye 3-as számú
választói körzet frissen megválasztott országgyűlési
képviselője beszédében pártállástól független, azon
felülemelkedő képviseletet ígért a településeknek.
Az országgyűlési választás eredményét Takács
Lászlóné, a választási bizottság elnöke ismertette,
majd dr. Iker Viktória jegyző értékelte a választás
lebonyolítását, amely - mint elhangzott- gyakorlatilag rendben, kirívó vagy rendkívüli események
nélkül zajlott.

Dr. Navracsics Tibor
A körzetben 67516 fő volt a választásra jogosultak
száma, ebből 45328 fő adott le szavazatot helyben.
Átjelentkezéssel, külképviseletei szavazással pedig
1936 fő élt. Érvényes szavazat összesen 46720 darab
született, ebből Rig Lajosra 20297-en, Fórizs
Lajosra 396-an, dr. Navracsics Tiborra 23685-en,
Sándor Balázsra 1115-en, Takács Lajosra pedig 727-en
szavaztak. Elhangzott, dr. Navracsics Tibor 2006
és 2014 között már volt országgyűlési képviselő,
négy évig vezette a Fidesz frakcióját, töltött be
miniszterelnök-helyettesi pozíciót, volt közigazgatási, igazságügyi és külügyminiszter, az Európai
Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és
sportügyi biztosa. Jelenleg a Veszprém-Balaton
2023 Európa Kulturális Fővárosa program kormánybiztosa, az Észak-Nyugat Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztéséért felelős kormánybiztos,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európai Stratégiai
Kutatóintézetének vezetője.

Az esemény hivatalos részét állófogadás követte
a Tamási Áron Művelődési Központ aulájában, ahol
Dobó Zoltán polgármester mondott pohárköszöntőt.
Rajtunk áll, hogy milyen lesz a jövő Ajkája, Tapolcája, Sümege, Badacsonya, 56 falu élete…, megtesszük-e azt, ami Magyarország legszebb, legígéretesebb régiójává teszi ezt a környéket. Ez az álom
viszont csak akkor válhat valósággá, ha együttműködünk! A mérkőzést lefújták, nincsenek csapatok,
csak egy csapat van. Azt a bizalmat, amit április
3-án kaptam, egy megelőlegezett bizalomként
fogom fel, ami nagyon gyorsan elillanhat, ha nem
szolgálom meg alázatos, becsületes és szorgalmas
munkával. Abban bízom, hogy 2026-ban, amikor
a ciklus lejár, tiszta lelkiismerettel állhatok majd
önök előtt. Mindenkire számítok és önök is számíthatnak rám, párthovatartozásra, ideológia függőségekre, életmódra való tekintet nélkül. Együtt kell
működnünk, ez a körzet így tud majd felemelkedni,
így viszont Magyarország legkiválóbb térségei közé
tud illeszkedni- kérte a közös munkát a jelenlévőktől
dr. Navracsics Tibor….”
(Tapolcai média, Töreky László)

Tisztelt Képviselő úr, Révfülöp Nagyközség nevében gratulálunk megválasztásához, kívánjuk, hogy
fentiekben elhangzott nemes gondolatai szellemében valóban egy békés, kiegyensúlyozott, egymást
továbbra is kölcsönösen segítő együttműködés jöjjön létre, munkájához jó egészséget, kitartást kívánunk!
Kondor Géza polgármester
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Pályázatok, strandok, utak
Örömmel mondhatom el, hogy mind a Szigeti,
a Császtai, és a kempingben található Napfény
strandunk is eredményesen pályázott a 30-30 millió
forintos támogatásra.
A pályázat szigorúan behatárolta, hogy milyen célok
valósulhatnak meg. Ez nem feltétlenül esett egybe
az általunk preferált teendőkkel, de reméljük, hogy
talán a következő pályázat lehetővé teszi olyan
halaszthatatlan feladatok megvalósítását is, mint
a Császtai strand fogadó épületének felújítása,
és a csúszda újjáépítése…
Szintén eredményes volt a Magyar Falu program
keretében benyújtott útfejlesztő pályázatunk.
Az elnyert 15 millió Ft-ból megvalósul a Rügy utcának, a Kökény utca alsó szakaszának és a Rétsarki
dűlőnek a felújítása.
Kondor Géza polgármester

Fotó Kovács P.

Nemrégiben a Magyar Turisztikai Ügynökség kiértékelte a 2022. évi strandfejlesztési pályázatainkat.

Kerékpáros pihenő létesült a Rózsakert mellett

Elkezdődött a Kacsajtos úti
felüljáró felújítása

Hamarosan használatba vehető a felüljáró

A február végén kitört ukrán-orosz háború miatt
Ukrajnából menekülők megsegítésére Révfülöp
Nagyközség Önkormányzata Zsifkovics Szilvia és
Domina Balázs kezdeményezésére a Baptista Szeretetszolgálattal együttműködve adománygyűjtést
szervezett. A felajánlások március másodikát követően tíz napon át gyűltek a Tourist Info Irodában.
Hála a gyűjtésben részt vett magánszemélyeknek,
intézményeknek és civil szervezetnek, március közepére kupacokban tornyosultak a felajánlott tartós
élelmiszerek, tisztálkodó- és tisztítószerek, takarók,
plédek, illetve gyermekjátékok. Az adományokat
az önkormányzat kisbuszával szállítottuk Tapolcára,
a Széchenyi István Baptista Technikumba - amely
most a Szeretetszolgálat egyik gyűjtőpontja -, ahol
átadtuk Vellai László igazgatóhelyettesnek.
Az adományokat Tapolcára szállította önkormányzatunk
Minden adományozónak hálás köszönet a rászorulók nevében is!
E.Cs.
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Fotó Eitner

Adománygyűjtés

Fotó Török

A képviselő testület döntése alapján felújításra kerül
a hosszú ideje lezárt Kacsajtos úti felüljáró. A felújítással kapcsolatos tervezési, kivitelezési feladatok
koordinálását, valamint a munkálatok teljes költségét a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány
vállalta át. Az elkészült felüljárót a nyári szezon
kezdetére ismét használatba veheti a település
lakossága.
Török Péter
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A Magyar Költészet Napja
A magyar költészet napját először 1964-ben ünnepelték meg és azóta is minden év április 11-én előadások,
felolvasások és versmondó versenyek keretében emlékeznek meg országszerte a poétikáról, s egyik legnagyobb költőnkről, József Attiláról.
Nem egyedül született az írástudók közül ezen a napon. Esterházy
Antal herceg 1738-ban, Gróf Leininger – Westerburg Károly tábornok, aradi vértanú 1819-ben, Márai Sándor író-költő 1900-ban,
aki csupán öt évvel volt idősebb a költőnél.
Tény, hogy mint oly sok más zseninek, neki is meg kellett halnia
ahhoz, hogy az irodalomtörténet és az olvasók megfelelő helyen
kezeljék költészetét, így lett halálának napja egyben az újjászületésé, hiszen ettől kezdve vált egyre elismertebb költővé.
Berzevici Zoltán dalszerző, énekes, gitáros

Bókay Antal irodalomtörténész, kritikus, egyetemi
tanár szavait idézve: „József Attila költészete forradalmat jelentett a magyar irodalom történetében:
az az új szemléletmód, ahogyan verseiben az én-t
felépíti, láttatja, összhangban volt Európa és Amerika
akkori költészetével. Öröksége sok évtizedre meghatározta a magyar költészet tendenciáit.

Ahogy minden igazán nagy alkotó esetében, az
övében is azt látjuk, hogy több mint száz évvel
születése után legalább annyi újdonságot tud mondani, mint a megelőző évtizedekben”
László Zoltán író szerint „Minden, ami költészetünkben addig volt, beleolvadt József Attilába; minden,
ami azóta van, vele kezdődik”

József Attila írta, hogy a költészet azért örök, mert „A mű nem annyira a művész, mint inkább azok által
él, akik szeretik a művészetet és azért szeretik, mert keresik az emberséget.”
A Könyvtárban tartott megemlékezésünkön Berzevici Zoltán dalszerző, énekes, gitáros humorral is
fűszerezett előadásában megzenésített verseket hallhatott a közönség.
P.Zs.

Húsvéti játszóház a Tóparti Galériában
A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb
és legnagyobb ünnepe, amelyen Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is, gondoljunk csak a rügyező
fákra, a tavaszi virágokra, a bimbózó növényekre,
amelyek a természet újjászületését, feléledését jelzik.
Számtalan zsidó, germán és katolikus hagyomány,
népszokás, rituálé kapcsolódik hozzá évezredek óta.
Húsvét időpontja mindig a tavaszi nap-éj egyenlőség
utáni első holdtöltét követő vasárnap. Húsvét sosem
lehet március 22. előtt, de nem lehet április 25. után
sem. Erről a bolygókhoz igazított húsvét számítási
módszerről jó régen, 325-ben határozott az első
niceai zsinat, és az ortodox egyházakon kívül minden
keresztény egyház ehhez az eljáráshoz tartja magát.
Húsvéti játszóházunkba április 15-én vártuk a családokat. A gyerekek különféle ajándékokat, díszeket
készíthettek (gipszdíszek festése, csipeszfigurák,
hűtőmágnes, tojástartó készítése), gyakran szüleik,
nagyszüleik segítségével. Az arcfestés is igen népszerűnek bizonyult. A délután folyamán Tibi bohóc
szórakoztató műsorral és lufiból hajtogatott figurákkal
várta a résztvevőket, melyet szintén nagyon élveztek
a gyerekek.
P.Zs.
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„Tavasz van gyönyörű……"
Elmúltak a húsvéti ünnepek. A Húsvétot megelőző
hetek alkalmasak voltak arra, hogy újra számba
vegyük gondolatainkat hitünkről, családunkról,
magunkról. Kis és nagy dolgok, ünnepek és az egymást követő hétköznapok – mennyi minden történik
velünk. Mégis néha úgy érezzük, belefáradunk
a hétköznapok taposómalmába. Rohanunk, tesszük
a dolgunkat, elfelejtünk megállni. Elfáradunk, és
nehezen tudunk nevetni. Az ünnepek segítenek.
Pihenünk, próbálunk feltöltődni a hétköznapokra.
Nekünk az ünnep a Könyvtárunkban tartott Berzevici Zoltán összeállításával indult, veszprémi költők
verseit adta elő remek zenével, persze, József Attila is volt. Megnéztük a gyerekműsort a Tóparti Galériában,
örültünk Kékkúton a Zöldág hajtásnak. Vittünk tojást a kővágóörsi ismeretlennek, aki gyönyörű tojásfát
állított sokunk húsvéti tojásaiból.
Kicsit talán más emberek lettünk, hiszen tudjuk,
helyünk van a világban. Vagyunk, akik hisszük,
hogy áldozatot hozott értünk Jézus, áldozata mindnyájunké. Kimondva kimondatlanul érezzük az erőt
adó, örök körforgás új és új megértését.

József Attilával mondjuk:
„Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!
Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!”

Tél után a tavasz, a böjt után a feltámadás. Hétköznapok és az ünnepek. Végezzük a dolgunkat.
Felneveljük a gyerekeinket. Megtanítjuk őket nagyszüleink tanítására. Továbbadjuk emlékeinket
a gyerekkorunkból. Megértetjük, hogy csak a szeretet lehet a közös nyelv ember és ember között.
Elmondjuk a hitet az örökkévalóságról, és az örök
valóságról. Megtanítjuk az élet örök rendjét, az
örökös újrakezdés törvényét.
lux

Természetismereti túra március idusán
Révfülöp település közösségi programjainak szervezésében évek óta élen jár Zsifkovits Szilvia védőnő.
A hozzá csatlakozó önkéntesek és támogatók jóvoltából március 15-én, 99 fő részvételével jó hangulatú
természetismereti gyalogtúrára került sor. Igazgatóságunk pro bono szakvezetéssel karolta fel a kiváló
kezdeményezést.
A túra során Vókó László természetvédelmi őr kollégánk
mesélt a Balaton, a Fülöp-hegy és az Ördög-szikla
értékeiről is, valamint ismertette a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság munkáját és céljait.
A kirándulás elsősorban a fiatal résztvevők számára
tudáspróbával zárult. A legjobbakat az együttműködő
Gázló Egyesület által biztosított szakkönyvekkel
jutalmaztuk. Bízunk abban, hogy a jövőben ismét
érdeklődők tömegével ismertethetjük meg a természeti értékeket, azok oltalmának fontosságát!
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Fotó Internet
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Operalátogatás
Közel öt évig tartó teljeskörű renoválást követően, március 12-én megnyitotta kapuit az Ybl Miklós által
tervezett Budapesti Operaház. A Magyar Televízió élőben közvetítette a színvonalas nyitó gálát, mellyel
párhuzamosan bemutatásra került a felújítási munkákat összefoglaló kisfilm is.

Fotó Internet

A színpadon magyar zeneműveket,
és külföldi zeneszerzők magyar
témájú darabjait játszotta az operaház zenekara, melyet többek
között Plácido Domingo is vezényelt. Az igazán gyönyörűvé vált
épületet méltó tartalommal töltötte meg az Magyar Állami Operaház szakmai stábja! A televízió
előtt ülők emellett betekintést
nyerhettek a felújítás izgalmas
részleteibe is! A műsort nézve
eszembe jutottak a régi iskolai
operalátogatások Hajdú Zsuzsa
tanárnővel. Az idén százéves révfülöpi iskola emlékei közül pár
sor erejéig elevenítsük fel ennek
az időszaknak a hangulatát!
Emlékeinket felidézve bizonyára az elsők közt említendő, hogy az iskola tanulói közt külön kasztot alkottak az „operások”, akik idénybérlettel rendelkezve állandó látogatói voltak a Budapesti Operaháznak.
Az egész tanévet meghatározta az Operába utazás
körülményeinek állandó kommunikációja. Alig
vártuk az indulás napját! Már maga a vonaton történő utazás is élményszámba ment, sokszor extrém
kalandokat is magában rejtve. Az egyszerű vonatkésés, vagy akár a hófúvásban elakadt vonatból való
kimentése a gyerekeknek mind – mind arról tanúskodtak, hogy az Operába vidékről érdemes járni.
Akkoriban egy vidéki gyermeknek különös élmény
volt a fővárosba utazni. Ehhez járult hozzá az Opera
lenyűgöző beltéri kialakítása. Puccini Tosca-ja,
Verdi Aida-ja a dalszínház előadásában nehezen
feldolgozható darabok voltak, de a látvány, a zenekar
élő muzsikájának varázsa utat nyitottak a kisdiákok
lelkébe. Már az előadás szünetében, s majd később
a vonaton hazafelé a rosszalkodás mellett a színpadon látottakat és hallottakat is beépítettük a kirándulás emelkedett hangulatának kötelező elemei
közé. Ez a tény arról tanúskodik, hogy ha csak felületesen is, de igazi élményt adott az előadás! Talán
az egyik legemlékezetesebb epizódja az „operás”
időszaknak a Bánk Bán előadáshoz köthető. A címszerepet a híres tenor, Simándy József játszotta,

akinek állítólag Szigligeten volt nyaralója. Hajdú
Zsuzsa néni egy virágcsokorral készült a művész
köszöntésére. A terebélyes rózsacsokrot egy „Szeretettel a révfülöpi iskolásoktól” feliratú szalaggal
látta el, melyet az előadás végén, a szűnni nem
akaró vastaps egy adott pillanatában a színpadra
hajított. Előttem van, ahogy Zsuzsa néni sötét szoknyában, gyönyörű fehér blúzban, ikonikus kontyával
előbukkan a nézőtér homályából és határozott léptekkel a színpad felé halad. A zenekari árkot elérve,
karjával nagyot lendít és a csokor épp a színpad
szélén esik le. A sikeres dobást követően megvárja,
míg Simándy József felveszi a neki szánt csokrot,
s egy kedves pillantással megköszöni azt Zsuzsa
néninek! Csodálatos jelenet volt! Számomra ez az
epizód azóta is a Bánk Bán részét képezi. Hát ilyenek voltak azok a régi operalátogatások! Hálás
vagyok, hogy akkori pedagógusaink elvittek minket
az Operába! Bizonyára a vidéki kisiskolás fejével
nem értettük úgy a bemutatott darabokat, mint
ahogy azt a szerzőjük szándéka szerint kellett volna,
de talán ez a pár sor is tanúskodik arról, hogy nem
volt közömbös számunkra ez a sajátos műfaj.

Mindig szeretettel gondolok Hajdú Zsuzsa tanárnőre, amikor az „Opera” kis kézikönyvét lapozgatva
élvezettel olvasom a vele látott operák leírását. Iskolánk elmúlt száz évének szép emléke az Operaház
előadásainak látogatása!
Török Péter
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A révfülöpi Magyar - Finn Baráti Társaságról
Révfülöpre 1999-ben jutott el egy tánccsoport Sodankylä-ből
veszprémi közvetítéssel, mely megalapozta a Baráti Társaság
megalakulását.
Amikor Kristó Judit, Mansi (mansy nyelvjárás), ahogy az egyetemen hívták, visszaköltözött Révfülöpre, motorja lett a magyar
finn kapcsolatok erősítésének. Szívügye volt és maradt a magyar
és a finn emberek életének, történetének megismertetése. Nyelvtudását, lelkesedését – szavaival élve-, Révfülöp közéleti, kulturális
életében kívánta kamatoztatni, hasznos akart lenni. Könyvtárosi
munkája mellett erősödtek lakossági kapcsolatai. A nyugdíjasklub,
helyi közéleti emberek részvételével a 2004. évi első hivatalos
találkozást követően Dömötöri Melinda elnöksége alatt jött létre
2006-ban a Magyar-Finn Baráti Társaság a községben, melyet
dr. Mihovits István polgármester is támogatott.
A lappföldi Sodankylä település és Révfülöp a közvetlen együttműködésen alapuló tevékenységre épít:
„Célja és feladata Révfülöp, valamint a Káli-medence lakosságának életét népszerűsíteni, épített és természeti értékeit megismertetni finn barátainkkal, elősegíteni - elsősorban egyesület tagjainak - külföldi,
életvitel, önszerveződés megismerését saját tapasztalok alapján elsősorban Lappföldön.”
A baráti kapcsolatok betetőzéseként 2011. szeptember 12-én Miklós Tamás polgármester és Viljo Pesonen
Sodankylä polgármestere írt alá testvértelepülési
megállapodást. Révfülöp és Sodankylä között rendszeressé váltak az utazások. Egy-egy utazás alkalmával
bemutatásra került az oktatás, a természetvédelem,
megismerték egymás kultúráját, valamint gasztronómiáját. A tagtársak egy-egy utazás után vetítéssel
egybekötött élménybeszámolót tartottak a finn
barátainknál tapasztaltakról. 2019-ben a Sodankylä -i
iskola oktatói küldöttsége látogatott Révfülöpre.

A Balaton felvidéket bemutató program sokat jelentett az ide érkezőknek. Kondor Géza polgármester
folytatja és erősíti az évtizedes kapcsolatokat a két
testvértelepülés között. A sikeres testvérvárosi kapcsolatokat reprezentálta, hogy 2019-ben a Villa Filip
rendezvényen a hagyományosan e napon kiosztott
Díszpolgári címet a nyugdíjba vonuló Viljo Personen,
Sodankylä polgármestere vehette át. 2020 márciusában révfülöpi csoport indult Sodankylä -be
ünnepelni az ottani Finn - Magyar Baráti Társaság
megalakulásának 15. évfordulóját.

Fotó Eitner

Nincs lehetőség név szerint felsorolni
azokat, akik a kezdetektől aktív, töretlen
munkájukkal napjainkban is értékeit
őrző, megújuló szervezetként színesítik
Révfülöp életét. Kristó Judit a mai napig
fordít, levelez, ahogy szükséges. Bogdán
Katalin intézi a Társaság gazdasági
tevékenységét. Kovács Katalin, aki
évek óta aktív tagja és egyben jelenlegi
elnöke a Társaságnak őrzi, továbbviszi
az értékeket.

A finnországi küldöttség tagjaival 2019-ben

„Sajnos, az elmúlt két évben az előre megtervezett
programjaink többségét a pandémia felülírta.
Ennek ellenére bizakodóak vagyunk, és reményeink szerint a korábbi évekhez hasonlóan ebben
az évben is finnországi testvértelepülésünkkel

együttműködve folytathatjuk kulturális tevékenységeinket. Kalevala ünnepi megemlékezés. Finn
napok keretében a kultúra, gasztronómia, életmód
területeit bemutatva Szent Iván Éj megünneplésével fejezzük be a programot.
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A révfülöpi Magyar - Finn Baráti Társaságról
Az általános iskola első osztályosainak Mikulás napi
megajándékozása, kézműves foglalkozás már hagyomány, hiszen a Mikulás Lappföldről jön. Elengedhetetlenül szükség van arra, hogy a csoportok
utazása a két ország közt ismét zökkenőmentessé
váljon. Célkitűzéseink közt szerepel: minél szélesebb
körben megismertetni mind Finnország, mind
pedig Magyarország kultúráját és természeti értékeit.
Fontosnak tartjuk megismerni hazánk különböző
tájegységeit, hazai kirándulás is szerepel tervünkben.
Közös programokat más helyi civil szervezettel
korábban is szerveztünk, ezt a hagyományt a későbbiek során is folytatni szeretnénk. Az augusztusi
tűzijátéknak, vagy reményeink szerint hagyománnyá
váló ádventi ünnepnek aktív részesei voltunk, leszünk.

Bízunk abban is, hogy lehetőségünk lesz Révfülöp
testvértelepüléseinek megismerése. Mindez szemlélteti, számos dolgot meg szeretnénk valósítani.
Társaságunk mindig nyitott új tagtársak felvételére.
Gratulálunk egy régebbi tagtársunk, dr. Szijártó
Valéria „Magyar Arany érdemkereszt polgári tagozata”
kitüntetéséhez.”- mondta befejezésül Kovács Katalin elnök.
L.J.
KÉRJÜK ADÓJA 1 %-VAL TÁMOGASSA
EGYESÜLETÜNKET!
MAGYAR-FINN BARÁTI TÁRSASÁG RÉVFÜLÖP
ADÓSZÁM: 19380489-1-19
KÖSZÖNJÜK!

Révfülöp 80!
FELHÍVÁS!

Révfülöp 1943-ban vált önálló közigazgatási egységű településsé. A közelgő 2023. évi évfordulóra
készülődve kérjük és várjuk olyan 1943 és 2000 között készült révfülöpi fotóikat, amelyek a helyi
természeti környezetet, a tájat, épületeket, tevékenységeket, rendezvényeket stb. örökítették 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 tulajdonosának
nevét feltüntetjük a 2023-ra megjelentetni tervezett

RÉVFÜLÖP ANNO III. (1943-2000)
tematikájú múltidéző képeskönyvünkben.

A fényképeket személyesen, vagy beszkennelve (tiff, vagy jpg formátumban, 300 dpi
felbontásban) elektronikusan várjuk a: pmiklostamas@gmail.com címre.
Bővebb információ: http://revhon.hu/ illetve: 20/9858-408-as telefonszámon.
P. Miklós Tamás

szerkesztő, helytörténész

Tudta-e? (VI. rész)
Érdekességek Révfülöp múltjából!
…hogy 200 éve, 1822. szeptember 29-én a Jankovich család ábrahámi vízről kiküldött rablócsoportjai
Bárány Pál halászhajóból átalakított révhajóját – amelyben 11 akó bor és 4 zsák gabona volt „tengeri
tolvaj módra raboltatták el éjszakának idején…” A hajót őrző hat jobbágyot elzavarták s az elfoglalt révátkelő szállítási tarifáját a duplájára emelték.
…hogy 175 éve, 1847. május 1-től indult meg a Balatonon a menetrend szerinti rendszeres (gőz)hajójárat.
A Füredről 5 órakor induló és Keszthelyre közlekedő Kisfaludy lapátkerekes gőzhajó a felújított Fülöpi
(azaz révfülöpi) kikötőben megállt, szállította az utasokat és rakkhajóival a terményeket.
…hogy 125 éve, 1897. október 29-én vincellériskolák igazgatóinak részvételével szőlészeti értekezletet
tartottak Révfülöpön, amelyet a földművelésügyi miniszter hívott egybe.
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…hogy 150 éve, 1872. októberétől megkezdte próbajáratait Révfülöpről a Zala-Somogyi Gőzhajózási
Társaság hajója a „Balaton”, amely a Balaton középvidékének partmenti települései között közlekedett
egészen 1879-ig. A Társaság a pesti Schoenichen és Veruda gyárban rendelte meg a tó második csavargőzös hajóját. A „Balaton” 46 tonna vízkiszorítású, vastestű, 24 lóerős motorral rendelkező gőzös volt.
Merülése üresen 1,3 méter, teljes terheléssel l ,5 méter, hossza 30,5 méter, szélessége 4,9 méter, és 50
utas szállítására volt alkalmas. Menetrendszerűen közlekedett, és a Révfülöp-Boglár közti távolságot
25 perc alatt tette meg.
…hogy 100 éve, 1922. január 1-jén Rozner tapolcai kereskedő révfülöpi szőlőjében lévő vincellérlakás
nádfedeles teteje a kéményből kipattanó szikrától kigyulladt. A tüzet a révfülöpi vasútállomás személyzete vette észre és oltotta el.
…folyt. köv.
P. Miklós Tamás

Megjelent a VILLA FILIP

honismereti közlöny legfrissebb, 48 oldalas, 31. lapszáma.
(Kiadja: Révfülöpi Honismereti Egyesület,
szerkeszti P. Miklós Tamás)
A tartalomból:
A Becsali, a Birka csárda és az Ibolya Cukrászda történetéről
László Gyula a Balatonnál
Révfülöpi híradások, események, történetek… 1911-1920
Egy régi Halász utcai épület képes története
Emlékezés Fonay Tiborra és Benke Lászlóra
A Tóparti Galériában kiállító művészek névsora
Gyermekévek és a háborús időszak Révfülöpön
Emlékezés Jámbor Lajosra
Egyesületi életünk 2021-ben… stb.
Dianovics Béla, Iván Katalin, P. Miklós Tamás,
Németh István Péter, Szabó Sándor helytörténeti írásai
Révfülöpről, a Balatonról.
____________________________________
Az egyesületi tagoknak ingyenes, a másoknak megvásárolható
kiadvány beszerezhető:
Révfülöpi Tourist Info Iroda (Villa Filip tér 8/b.)
Postai úton: Révfülöpi HE 8253 Révfülöp, Iskola u. 6. (pmiklostamas@gmail.com)

Tisztelt Páciensek!
Egy igazán kedvezőtlen 2 éves időszakon vagyunk túl.
Már bátran kijelenthetjük, hogy lassan a COVIDérának nevezett időszakot magunk mögött hagyva
indulunk neki a balatoni nyárnak. Az ismeretlen
izgalmakkal, balsorsokkal teli korszak után élhetjük
újra „megszokott” életünket. Sajnos a gazdasági,
a szomszédságunkban zajló háborús helyzet miatt
korántsem lehetünk teljesen felszabadultak.
A lakosság az oltások felvételével megharcolta
a tudomány igazát. Nagyközségünkben a háziorvosi
betegellátás mindvégig folyamatosan biztosított volt,
igyekeztünk minél kevesebb zökkenővel megoldani
(a néha lehetetlent is) a háttérben sokszor a nem
szakszerűen kivitelezett egészségpolitikai változtatások, kórházi leépítések, átalakítások ellenére.

Az alapellátási teher megsokszorozódott az elmúlt
2 évben. Sikeresen szervezkedtünk majd oltottunk
a rendelőben, az önkormányzatok segítettek ahol
csak tudtak, sokat telefonáltunk: bemutatkozott
a korábban ismeretlen telemedicina is. Úgy gondolom a gyakorlatban jól vizsgázott, bár gyorsan hozzá
is tenném, hogy az orvoslás, az orvos-beteg kapcsolat megkerülhetetlen esszenciája a személyes
találkozás!! Ezt továbbra is elvárom a páciensektől!
Az nem célravezető, hogy egy krónikus beteg kényelmi szempontokból kiindulva a gyógyszerrendelésen kívül időszakosan ne mutatkozzon meg
rendelői körülmények között. A telefonhívások
száma szerencsére mára már lecsökkent.
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Tisztelt Páciensek!
Így a preventív szemléletű egészségnevelés, egészségmegőrzésre irányuló törekvéseim a pandémia
lecsengésével most tudnak majd ismételten újabb
erőre kapni. Egy szakképzett új nővér is erősíti a
korábbi csapatot, így remélhetőleg az effektivitás
is javulni fog e tekintetben. Kérem, fogadják őt
hatalmas nagy szeretettel. Örvendetes tény, hogy
a településünkön már a nappali időszakban elérhető
lett egy mentőautó. A közeljövőben épülő mentő-

állomás pedig a sürgősségi ellátás nívóját igyekszik
ezáltal biztosítani, ugyanis az idő valójában életet
ment! Az infekciókontroll szabályait, a felettes
szervek rendelkezéseinek figyelembe vételével hamarosan a COVID időszakot praxis szinten lezártnak
tekintem. Ez és a preventív-benefit szemlélet érdekében hamarosan egy újabb rendelési rendszer fog
érvénybe lépni. Kérem, kövessék az ezzel kapcsolatos eseményeket!
Vizeli dr.

Az új körzeti nővér bemutatkozása

Fotó Kovács P.

Czanka-Bencsik Anett vagyok, diplomás ápoló. 2009-ben a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán szereztem diplomámat.
A főiskolai éveim után Budapesten az Országos Gerincgyógyászati
Központban, majd a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris
Intézet Gyermek Szívsebészeti intenzív osztályán kamatoztattam
tudásomat. Későbbiekben a tapolcai származású férjem lévén hazaköltöztünk és két kislányunkkal élünk Diszelben. Az ápolás számomra a hivatás, igaz ez most egy másabb, újabb terület, de igyekszem itt
is maximálisan helytállni. Bízom benne, hogy a mindennapi munka
során sikerül majd Önökkel jobban megismerkednem és bizalommal
fognak felém fordulni. Amiben csak tudok, segíteni fogok.
Czanka - Bencsik Anett
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Farsang 1. osztály

Fotó Iskola

Ha tél, akkor síelés. A félév lezárása után idén sem
maradt el a szokásos sítábor Eplényben. A révfülöpi
diákok és kísérőik 4 nap mehettek Eplénybe. Az időpont kiválasztása nem volt egyszerű, hiszen az idei
tél nem kecsegtetett minket túl sok hóval és megfelelő hideggel sem. Mégis a lehetőségekhez képest
élvezhető pályán tudtak siklani a táborban résztvevők. Az idei évben is nagyon hamar elsajátították
a síelés alapjait a kezdők, köszönhető ez részben
annak, hogy az iskolában szárazföldi edzéssel kezdték meg a munkát és annak, hogy ügyes gyerekekről
volt szó. Külön öröm, hogy az iskola megfelelő mennyiségű és minőségű sífelszereléssel rendelkezik, így
bárki könnyedén kipróbálhatja ezt a téli sportot.
A síelők mellett a kísérővel rendelkező gyermekek
tudtak snowboardozni is.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is osztályszinten
rendezték meg az iskolában a farsangi mulatságot.
Minden osztály a tantermében bulizott. Itt mutathatták be a gyermekek a jelmezüket és itt fogyaszthatták el az általuk hozott finomságokat. Több osztálynál az elkövetkező hetekre is maradt tartalék
az iskolai étkezést kiegészítendő. Sajnos azonban
az iskolai farsang hiányában a végzősök sem tudták
bemutatni táncukat, amire a tavalyi évhez hasonlóan idén is valószínűleg a tanévzáró ünnepségen
lesz lehetőségük.

Fotó Iskola

Iskolai hírek

Medve-matek
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A 2021 őszén megrendezett országos német nyelvi projektverseny lezárult és megszületett a végeredmény.
Az iskolából Gelencsér Gergő, Gerics Izabella Abigél, Koczor Richárd József és Tóth Bendegúz Alajos 8.
osztályos tanulók egy csapatot alkotva, korosztályuknak megfelelő A2 szinten Junior 1 kategóriában 1. helyezést értek el a Hallo Deutschland! elnevezésű projektversenyen. Oklevélben és gazdag ajándékcsomagban
részesültek. Felkészítő tanáruk Török Péterné volt.
2022 márciusa sajnos szomorú eseményeket is hozott
a világba. Ukrajnából az orosz támadás hatására
menekülni kénytelenek az ott lakók. A település
önkormányzata gyűjtését támogatva, az iskola 7.
osztálya felhívást intézett a tanulókhoz. Arra kérték
a diákokat, hogy egy napi zsebpénzüket ajánlják fel
a rászorulók részére. A kezdeményezéshez több
magánember is csatlakozott, így 2022. március 18-ig
230.000 forintot gyűjtött a Révfülöpi Általános Iskola.
A befolyt pénzből a gyűjtést szervezőkkel egyeztetve
az iskola vezetése vásárolta meg a szükséges dolgokat.
Megemlékezés a Holokauszt magyar áldozatairól

A Révfülöpi Általános Iskola mindig nagy hangsúlyt fektetett a hagyományok megőrzésére. Ennek szellemében rendezték meg idén is
a március 15-ei ünnepséget. A betanító, Tajti József Zoltán tanár úr
vezetésével az 5., 6., 7., 8. osztályos tanulók műsort adtak. Az ünnepség keretében az egész iskola közössége végre együtt tudta énekelni
nemzetünk himnuszát és közösen emlékeztek meg az 1848/49-es szabadságharc hőstetteiről.
A víz világnapja alkalmából Dr.
Szabóné Kuzsner Gréta tanárnő,
interaktív előadást tartott a gyerekeknek, korosztályuknak megfelelően, külön az alsó és felső tagozatosoknak. Szó esett a vízkészletekről, és szennyezésekről, vízügyi
problémákról, majd játékos feladatokat oldottak meg a gyerekek.
A Diákolimpia Kosárlabda Lány
III. korcsoport megyei döntőjén
vettek részt a révfülöpi lányok.
Az ajkai Szent István Király Álta-

lános Iskola ellen 2 mérkőzésen
küzdhettek meg tanulók a megyei
első helyért. Az első összecsapáson
az 5-6. és 3-4. osztályos gyerekekből álló csapat nem rettent meg
a majd egy fejjel magasabb ellenfelétől, hanem harcosan küzdve
végül 29 pontos győzelmet szerzett.
A visszavágó mérkőzésen a csapat
technikai- és taktikai fölénye még
jobban érvényesült, magabiztosan
39 ponttal sikerült az Ajka ellen
nyerni!

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny Veszprém megyei fordulóján a 3.
osztályosok között csapatban első helyezést ért el Aklan Borka, Halász
Kata és Pattantyús Bertalan János. Közülük két gyermek kiemelkedő
eredményt ért el, ezért továbbjutottak az Országos döntőbe: Kata első
helyezett lett, Berci második helyezést ért el a Veszprém megyei forduló tanulói között. Felkészítő tanáruk Kuti Hermina volt. Szívből
gratulálunk mindnyájuknak.
Április 16-án a Holokauszt magyar áldozatairól emlékeztek meg az
iskola tanulói, melyen előadott műsort Tajti József Zoltán történelem
tanár tanította be a 7-8. osztályos gyerekeknek.
A Medve Szabadtéri Matekverseny nem csak országosan, de világszinten is egyedülálló rendezvénysorozat, mely szabadtéri közösségi élményt ad a résztvevőknek a matematikán keresztül. Egy ilyen, felettébb izgalmas kalandban volt részük április 23.-án a 6., és 7. osztályos
tanulóink 1-1 csapatának a veszprémi helyszínen, amely a Kolostorok
és kertek területén található.

Ünnepi megemlékezés március 15.

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny díjazottai
Fotó Iskola
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Iskolai hírek

Az iskola 2 csapattal (6. és 7.osztályosok) képviseltették magukat, ahol mind a két csapat ezüst minősítést szerzett. Felkészítő tanáruk Németh László.
A Föld napja alkalmából Vókó László, a Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület elnöke, a Balaton- felvidéki Nemzeti Park munkatársa látogatott
el az iskolába. Az általa megtartott előadás keretében a gyerekek bepillantást nyerhettek vadkamerás
fényképek és videók segítségével a környezetünkben
élő élőlények mindennapjaiba. Közelebb kerülhettek
a Nemzeti Park munkatársainak megfigyelési módszereihez, fontos tevékenységeihez. A bemutató

többek között felhívta a figyelmet arra is, mekkora
hatással vagyunk környezetünkre, mennyire kell
óvnunk, féltenünk, vigyáznunk rá!
Még csak májust írunk, de az iskola életében hatalmas dolgok fognak történni. Az iskola fennállásának
100. évfordulóját ünnepli, papírgyűjtést szerveznek,
osztálykirándulások várnak a tanulókra. Szakmákat
figyelhetnek meg a pályaorientációs napok keretében és közeleg az évzáró, a ballagás ideje. Tartalmas
tanévzáráshoz közelednek a diákok, kitartást és sok
szorgalmat kívánunk nekik a tanév végéhez!
mnem

Programok az oviban
„Itt a farsang áll a bál… ”
Vidám farsangi felvonulás volt az oviban február 16-án. A karneváli hangulatot az óvoda dolgozói farsangi
meseelőadással színesítették. A mese címe: A három kívánság. A vidám napot gyümölccsel és finomságokkal,
ajándékosztással zártuk, de nem maradt el a már hagyománnyá vált farsangi akadályversenyünk sem.
Brumm - brumm Brúnó, ki bújás vagy be
bújás ez a gondom óriás…
Mackó hét sem maradt el februárban. Medvebarlangot építettek a sok kismackónak a gyerekek, vidám medve torna, mesék, versek- dalok,
mackófej hajtogatás, méz kóstolása színesítette
a medve hetet.
A téli madáretetésről sem felejtkeztünk el,
az udvaron a fákra, etetőbe tettük a finom eleséget. A csoportszobában pedig készítettünk
Farsang
a gyerekekkel madáretető díszeket.
Óvodánk is csatlakozott a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata által kezdeményezett adománygyűjtéshez.
Játékokkal, rajzeszközökkel, fertőtlenítővel támogattuk a rászoruló Ukrán családokat. Köszönjük a kedves
szülők felajánlásait is!
Óvodásainkkal megünnepeltük Nemzeti Ünnepünket, természetesen életkoruknak megfelelően, kis
meseszerű történetbe ágyazva. Megtanulták mit
jelképeznek a zászló színei, kik voltak a huszárok,
milyen lelkesítő verset írt Petőfi Sándor. Meneteltünk,
énekeltünk, táncoltunk, verset mondtunk. Nagy
kedvvel készültek a zászlók, csákók, szélforgók.
Türelmesen, szépen kirakták Magyarország határvonalát nemzeti színű krepp- papír gombócokkal.
Nyuszi ül a fűben…. A gyerekek nagyon várták már
a nyuszit, ezért sok szép dísz készítéssel, gipsztojás
Március 15.
festéssel segítettek óvodásaink a nyuszinak. A Tapsifüles megköszönte a sok segítséget és ajándékkal
hálálta meg, amit a gyerekek nagy izgalommal kerestek az óvoda udvarán.
Április 22-én a Föld napja alkalmából Domina Balázs
nagyon érdekes feladatokkal színesítette óvodai programunkat. Beszélgettünk a Föld egészségének megóvásáról. A gyerekek három helyszínen oldottak meg
vidám feladatokat.
Tojásfestés
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Fotó Óvoda

Célba dobás a ponty szájába, horgászás, színezés. Nagyon hasznos, élménydús nap volt.
Köszönjük Domina Balázsnak.
Május első vasárnapján ünnepeljük az Édesanyákat, Nagymamákat, Dédiket. Meglepetés
ajándékok készültek, amiket a gyerekek vasárnap Édesapjuk segítségével adtak át anyukájuknak egy kis verssel, énekkel.
Óvó nénik

A Föld Napja

Főzőverseny - családi, baráti piknik

Fotó Herczeg

A verseny a vitorláskikötőnél zajlott április 30-án,
a csapatok a délután folyamán vidám hangulatban
készítették ételeiket. Egy-egy ilyen rendezvény alkalmával elsősorban a baráti összejövetel a fontos,
főképpen most, hogy a tiltások miatt már két éve
nem tarthattuk meg ezt a programot. A csapatok
mellett sok gyermek is eljött szüleivel, őket légvár
is várta. A délután folyamán fellépett a Melody Project duó, fellépésüket Line-dance táncosok bemutatója kísérte. A zsűri elnöke Vadászi Lajos volt,
tagjai Horváth Jánosné és Eitner József.

P.Zs.

Fotó Internet

Csavargőzös szezonnyitó

A révfülöpi delegáció gyülekezése

Fotó Herczeg

A zsűri elnöke az eredményhirdetéskor elmondta,
hogy nem volt egyszerű az elkészült ételek rangsorolása, hiszen nagyon ízletes és különleges, de
nagyon különböző bográcsételek készültek, és mert
mindegyik étel a maga kategóriájában kiváló volt.
Első helyezett a Csuki-Csapat lett (Combos szürkemarha pörkölt Fülöp-hegyi pincés módra), második
helyezett a Mindent –Bele csapat (Ukrán szoljanka),
míg harmadik helyezett a Magyar - Finn Baráti
Társaság – Bubu duó (Vörösboros erdei gombás
marharagu dödöllével).
„Vidám Nyuggerek”

Idén kezdi 150. szezonját a balatonboglári kikötőben
jelenleg a parton múzeumként működő, a Balaton
legöregebb még egyben lévő hajója, mely egyben
az első csavargőzös volt a tavon. A jubileumra kívülbelül megszépült hajó szezonnyitóját 2022. április
30-án tartották, melyen egy révfülöpi delegáció is
részt vett Kondor Géza polgármester vezetésével.
Kevés olyan hajó van ma a Balatonon, aminek annyira
kalandos élete van - volt, mint a Csavargőzösnek.
1873 óta szolgált a Balatonon és a Dunán, Magyarországon és Ausztriában. Hajtotta gőzgép és dízel
motor. Sok tulajdonos üzemeltette számos szolgálati
területen. 2012-ben Műemlék Hajó lett Balatonbogláron, ahol a balatoni gőzhajózást ismerteti meg
az idelátogató vendégekkel.
-m-
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Szeretnénk segítségüket, együttműködésüket kérni Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi környezet védelméről szóló 15/2010. ( VI.23.) és a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 16/2010. ( VII.28.) számú önkormányzati rendeleteinek betartásával kapcsolatban.
E rendeletek a közösségi együttélés szempontjából leglényegesebb szabályait az alábbiakban foglalják össze:
A magántulajdonban lévő épületek (családi és üdülőházak) beépített és beépítetlen területek tisztán,
rendben tartásáról az ingatlan tulajdonosa (használója, bérlője) köteles gondoskodni.
Különösen fontos:
a) az épületek, kerítések, kapuk, bejárati ajtók, külső üvegfelületek gondozott megjelenése érdekében
azok rendszeres tisztán és rendben tartása
b) udvarok, kertek gyommentes tisztántartása.
Az ingatlanok tulajdonosai (bérlői, használói) kötelesek gondoskodni:
a) az ingatlanuk mentén lévő járdaszakaszok, valamint az ingatlan telekhatára és a járda közötti közterület tisztántartásáról, (ezen kötelezettség a bekerített vagy be nem kerített üres, használaton kívül
álló ingatlanokra is kiterjed),
b) az ingatlan melletti nyílt csapadékvíz-elvezető árokból (a gyűjtőárok kivételével) – a víz természetes
folyását akadályozó – hulladék, szemét, hordalék, iszap eltávolításáról, az árok karbantartásáról,
c) télen a síkossá vált járdaszakasz, ennek hiányában ingatlana előtti területi szakasz hótól, jégtől való
megtisztításáról, csúszásgátló anyaggal történő felszórásáról,
d) az ingatlant közvetlenül határoló közterületen telepített növényzet gondozásáról, az ingatlana előtti
területen lévő és közterületre kihajló fák, kinyúló, bokrok és más növények, valamint az élő sövény
metszéséről, nyírásáról, gallyazásáról.
Az ingatlan előtti közterületre az önkormányzat beleegyezésével, a közlekedés beláthatóságát nem zavaró módon ültethető fa, cserje, bokor.
A település belterületén vasárnap és ünnepnap tilos mindennemű zajkeltő gép és berendezés használata.
Este 22.00 órától reggel 7.00 óráig a szabadban vagy nyitott ajtajú, ablakú helyiségben a csendet hangos
énekléssel, zenével, hangszerrel, vagy egyéb módon megzavarni tilos. Tilos ugyanezen időszakban kéziszerszám gépesített változatának használata, barkácsgépek üzemeltetése.
2

A település belterületén a motoros permetezőgép használata az 500 m alatti mezőgazdasági művelésű
2
ingatlan esetében tilos. Az 500 m feletti mezőgazdasági művelésű ingatlan motoros géppel történő permetezése a szomszédos ingatlanok veszélyeztetése nélkül történhet.
A rendeletek teljes terjedelemben Révfülöp honlapján elolvashatók.
A rendeletekben foglalt szabályok megsértése a közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztásának
minősülhet, és az erről szóló 13/2016. (XI. 11.) önkormányzati rendeletben szabályozott közigazgatási
bírság megállapítását vonhatja maga után.
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét!
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
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