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Isten veled, szép nyár! Maholnap
Megsápad újra völgy, halom...
A szél már ébred s zúg a fák közt
Különös, méla hangokon.
Ösmerem én e hangokat jól,
Ha hallom, tudom, hogy te jössz,
A sűrű árnyak fátyolában
Lassú léptekkel, hűvös ősz.

Darmay Viktor

„Aranynapoknak ezt az időt azért neveztem el, mert 
a szeptember színe az arany. A levegőben apró 
ragyogó szemecskék tündökölnek, és ha az ember 
a hegytetőről a síkságra néz, úgy látja, hogy a tájat 
fénylő aranypor vonja be. A ragyogó ködben, a csillogó 

párában a kertek lustán pihennek s ettől a szendergő 
lassúságtól érik meg a szőlő, válik az alma habossá, 
ízesedik meg a dió, a mandula, az őszibarack és 
a szilva. Arany mézben úszik a föld és a napfény 
úgy fénylik, mint a sárga olaj….. ” 

Hamvas Béla

Nem adhatjuk fel a kereszténység kultúrkörét és az államiság hagyományait. Mai feladatunk a megvál-
tozott körülmények között is a Szent Istváni történelmi döntés szellemében építeni tovább hazánkat.  

Augusztus 20. 

Erről beszélt köszöntőjében  dr. Navracsics 
Tibor területfejlesztésért felelős miniszter 
a Szent István napi ünnepi megemlékezésen 
Révfülöpön, a Szabadtéri Színpadnál.  
- Amikor augusztus huszadikát ünnepeljük, 
akkor arra a kérdésre keressük a választ, 
hogy miként maradt meg a magyar nemzet, 
amely több, mint ezer évvel ezelőtt az ázsiai 
pusztákról akár önként, akár űzetve, de 
Közép-Európában lelt otthonra. Nem volt 
barátságos környék, éltek itt már népek, 
amelyek nem vették jó néven, hogy egy új 
szövetség jelenik meg helyet követelve. 
Olyan, amely egzotikus nyelvet beszél, 
egzotikus szokásokkal, vallással bír. Az első 
pár évtizedben úgy tűnt, nem is akarnak 
beilleszkedni. 

A honfoglalást követően értelemszerű volt a konfliktusok sora a magyarok és az itt élők között, amelyek 
elősegítették a népek közti kapcsolatok létrejöttét és fokozatosan ráébresztették a magyarokat, hogy amit 
magukkal hoztak, csak úgy tudják megőrizni, ha változtatnak. Szent Istvánnak jutott osztályrészül  

a nehéz döntés, hogy olyan alapvető lépéseket te-
gyen, amelyek máig meghatározzák életünket, 
nyelvünket, világlátásunkat. Kereszténység és állam, 
ez a két lépés, amely történelmi távlatát tekintve 
is nevezhető forradalminak, hiszen két területen 
olyan új ösvényre lépett a magyarság, amely máig 

a megmaradását biztosította. Gyakran fenyegetett 
a veszély, hogy elveszítjük valamelyiket, de mindig 
volt rejtett tartalék, amely segített. Meg tudtuk őrizni 
a kereszténységet, ami adta kultúránkat, hitünket, 
életünk kereteit, amely lehetővé tette, hogy megma-
radjunk Európában, amelyet kaptunk Európától. 
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Villa Filip Érdemrend kitüntetést kapott Müller Márton és Vókó László. 
A Kitüntetéseket Kondor Géza polgármester és dr. Szabó Tímea 
címzetes főjegyző adták át.



F
o

tó
  
E

it
n

er
 C

s.

22

XXX. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM  
2022. OKTÓBER

Augusztus 20. 

De adtunk is ezért cserébe. A szenteket, a végvárakat, a hősi halottakat, akik segítettek, hogy Európa 
megőrizze keresztény kultúráját és arculatát. 

És az állam, amely a magyar nemzet számára lehetővé 
tette a nemzetté válást, lehetővé tette, hogy bár 
kisebbségben volt az itt élőkhöz képest, az ország 
800 éven keresztül a közép európai népek és nemzetek 
békés integrációja gyújtópontjává tudott válni. 
Az állam 800 éven keresztül békés nemzeti együttélés 

mintáját tudta megvalósítani, amely példát adott 
számos európai országnak, uralkodónak. Az állam 
lehetővé tette, hogy megőrizze a magyarság a nyelvét, 
kultúráját, politikai arculatát. Mindez Szent István 
döntése nyomán született meg, de hogy fennmaradjon, 
azért egymást követő nemzedékeknek kellett tenniük. 

ként ünnepelhettük.  

Látszólag nekünk sokkal könnyebb dolgunk van most, de ez nem 
szabad, hogy könnyelműségre csábítson. Nem adhatjuk fel a keresz-
ténység kultúrkörét és az államiság hagyományait, mert ahogy eddig, 
úgy most is ez a két tartóoszlop biztosítja a magyarság megmaradását – 
mondta a miniszter.    

Kondor Géza polgármester Szent István érdemeit sorolta és az ünnep 
az eltelt évtizedek során történt átalakulásaira emlékezett. 

– Augusztus 20-án nem csak 
Szent Istvánt ünnepelhetjük. 
A kommunista rendszerben az 
ünnep vallási és nemzeti tartalma 
miatt nem volt vállalható, de 
teljes megszüntetését nem látták 
célszerűnek és inkább tartalmilag 
újították meg. Először az új kenyér
ünnepének nevezték el augusztus
20-át, majd az alkotmány napja-

 

A rendszerváltozással feleleve-
nedhettek a régi tradíciók, ennek 
megfelelően Szent István rehabi-
litációja is megtörtént 1991-ben. 
Kormányunk ezen a napon adja 
át a legjelentősebb állami kitün-
tetéseket, így teszünk mi is ma – 
mondta a polgármester és kérte 
az ünneplőktől, hogy tiszteleg-
jenek együtt Szent István emléke 
előtt. 

Az ünnepségen a hagyományok szerint idén is átadásra kerültek a Villa Filip Érdemrendek. Kitüntetést 
kapott  Müller Márton a településen végzett elhivatott, önzetlen munkájáért, Révfülöp fejlődése érdekében 
végzett tevékenységéért, valamint Vókó László, a Káli-medence természeti és épített értékei megóvásáért 
végzett kimagasló munkájáért, közéleti szerepvállalásáért. 

Michael Listwon, Krobia alpolgármestere üdvözölte 
a vendégeket és Lukasz Kubiak polgármester üdvöz-
letét olvasta fel. A levélben leírtak szerint a lengyel-
országi partnertelepülésről  érkező barátok nagy 
örömmel jöttek Révfülöpre. – Kisebb delegációnk 
képviseli azon területeket, amelyek évek óta jó kap-
csolatot ápolnak  Révfülöppel. Lukasz Kubiak Szent 
István ünnepe alkalmából a község valamennyi lakó-
jának  gratulál és minden jót kíván. A kialakult part-
nerség erősíti együttműködésünket az oktatás, kultúra, 
sport, szociálpolitika és idegenforgalom terén.

A polgármester örömét fejezi, ki, hogy az uniós 
tagságból adódó együttműködési eszközöket együtt 
használhatja a két település. A nyitott határok, áruk 
és szolgáltatások áramlása mellett lehetőséget ad 
szélesebb körű kapcsolatok megteremtésére, tovább-
fejlesztésére. Számunkra szintén az új kenyér ünnepe 
a mai nap, közös erőfeszítéseket kell tennünk annak 
érdekében, hogy soha ne fogyjon ki a kenyér az asz-
talról. Törekedjünk ezután is a települések közti 
kapcsolat erősítésére – tolmácsolta az üdvözletet 
és jókívánságokat az alpolgármester.  

Vókó László megköszönve az elismerést arról beszélt, 
hogy amikor negyven éve a Káli-medence és a Balaton-
felvidék természeti értékei védelmére szegődött 
tudta, hogy kell, aki közelebb hozza azokat az érdek-
lődőkhöz. Ez vezérelte erdészként, majd a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park természetvédelmi őreként, 
és ezért hozták lére a Gázló Természetvédelmi Egye-
sületet.  Vókó László az elismerést az egyesület egyik 
alapítója, Simonné Lakosi Erzsébet emlékének ajánlotta. 

Müller Márton ugyancsak köszönetét fejezte ki a díjért. 
Mint mondta, 40 év munka után örömére szolgál, 
hogy tehetett a település fejlődéséért. Az új kenyeret 
Gondos Gábor református lelkész áldotta meg, majd 
Sz. Csordás Éva előadóművész és Hajas Szilárd fuvo-
laművész ünnepi összeállítása következett Elmondom 
hát mindenkinek címmel.  Az ünnepi megemlékezés 
után, az est zárásaként. a Syconor együttes várta 
fergeteges partyval a szórakozni vágyókat.

Tóth B. Zsuzsa  

Beszédet mondott dr. Navracsics Tibor 
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Ilyen nyarunk volt, milyen őszünk, telünk lesz?
Idegenforgalomból élő településként – akár a szőlősgazdáknak - a nyár, szeptember eleje stratégiai fontos-
ságú évszakunk. Ilyenkor, ahogy a szürettel megmásíthatatlanul tudomásul vehetjük milyen volt a termés, 
a minőség, úgy azt is számba vehetjük mennyien látogattak el hozzánk, milyen üzleti évet zártak a vállal-
kozások, az önkormányzat.

Egyik legnagyobb nyári feladatunk strandjaink 
működtetése. Ez évről évre egyre nagyobb kihívás, 
az üzemeltetés költségei évek óta növekednek, a jegyek 
árát csak idén volt lehetőségünk korrigálni.Nagy-
részt ennek köszönhető, hogy a 2021-es évhez képest 
közel 50 % - kal emelkedett strandjaink bevétele.
A Révfülöpi Képek előző számában még csak meg-
nyert pályázatokról beszélhettünk. Azóta megvaló-
sult a Magyar Falu program keretében a Rügy utca, 
Kökény utca, Rétsarki dűlő felújítása 15.000.000 Ft-ból, 
az óvoda fűtéskorszerűsítése 4.459. 953 Ft támoga-
tásból. A Magyar Turisztikai Ügynökség Balatoni 
strandok fejlesztésére kiírt pályázatán a Császtai 
strand 30 millió Ft, a Szigeti strand 29.390.950 Ft, 
a Napfény kemping strandja 30 millió Ft vissza nem 
térítendő támogatást kapott, melyekből számos, 
az odalátogató vendégek kényelmét, biztonságát 
szolgáló fejlesztés valósult meg. Vízimentő tornyok, 
új mentőkatamaránok, mentőmellények, defibrillá-
torok, térbútorok kerültek beszerzésre, új stégek, 
mozgáskorlátozott bejárók, kandeláberek, térbur-
kolatok létesültek. 
Kiemelném a Napfény kemping területén létesült 
interaktív játszóteret, mely nagy sikert aratott a gyer-
mekek körében. A kerékpárút fejlesztési program 
keretében elkészült a Halász utca aszfaltozása, 
az MCC támogatásával felújításra került a Kacsajtosi 
út, 71.sz út, és a vasút fölött átívelő, évek óta lezárt 
gyalogos felüljáró. 2.000.000 Ft értékben kaptunk 
kulturális támogatást a Nemzeti Művelődési Intézet 
jóvoltából, a Balatoni Fejlesztési Tanács 500.000 Ft 
támogatást nyújtott a XXX. Villa Filip Napok rendez-
vényeire. A 2023-as Európa Kulturális Fővárosa prog-
ramév kulturális-művészeti programjainak támoga-
tása keretében a 16. Révfülöpi Blues Fesztivál megva-
lósítására az önkormányzatunk által benyújtott 
5.000.000 Ft-os pályázatot nyertesnek nyilvánították. 

és egy a Tóparti Galéria - Honismereti Múzeum 
épületének teljes újjáépítésére, Turisztikai és kultu-
rális látogató központ megvalósítására 400 millió Ft 
értékben. Ezek kész, engedéllyel és kiviteli tervek-
kel rendelkező projektek, kedvező elbírálás esetén 
azonnal megkezdhetőek lennének.

Koncepció tervek készültek a sportpályán létesítendő korszerű öltözőt, kondi- és fitnesstermet, szaunát, 
korszerű vizesblokkokat tartalmazó sportkomplexumról, és a Császtai strand melletti, a magyar államtól 
ingyenes átvett terület családbarát horgász- és szabadidő központ megvalósítására. 

Fotó  Kondor G.

A Rétsarki dűlő felújítása 

A Rétsarki dűlő felújítása 

A vízimentő torony építése a Császtai strandon 

Mintegy 300 millió Ft-ot nyertünk az egykor legen-
dás Rózsakertünk újjászületéséhez. 
Két nagy pályázatunk vár elbírálásra a TOP+ pályá-
zati kiírás keretében. Egy energetikai pályázat 
a Hivatal épületének felújítására, fűtési, világítási 
rendszerének korszerűsítésére 80 millió Ft értékben, 
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Nem egyszerű időket élünk, de ahogy Madách mondaná: „Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál!”

Kondor Géza polgármester

Még a régóta várt eső is megérke-
zett fogadásukra, de ez sem tán-
torította el őket attól, hogy meg-
mártózzanak a Balatonban. 
A köszöntő vacsorán az önkor-
mányzati képviselők mellett 
a Révfülöpi Nyugdíjas Egyesület 
tagjai, a Fürdőegyesület tagjai is 
képviseltették magukat, hiszen 
évek óta baráti szálak kötik össze 
őket Rév település elöljáróival, 
vezető tisztségviselőivel. 

Határainkon átnyúló barátság
Július hónapban ismét vendégül láthattuk erdélyi partnertelepülésünk, Rév küldöttségét.

valamint a Magyar Vargas Nagycirkusz előadását 
is megtekinthették révi barátaink. 
A vidám társaságban gyorsan elrepült a néhány nap, 
de már a közeli viszontlátás reményében tudtunk 
elköszönni egymástól, hiszen augusztus 11-én révfülöpi 
delegációnk útnak indult Rév településre. 
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Ilyen nyarunk volt, milyen őszünk, telünk lesz?

Mondhatnánk, ezek voltak a jó hírek. Sajnos a Covid – 
Időszak nehéz két éve után, ahogy mondani szokták, 
a nemzetközi helyzet fokozódik. A csillagászati 
energiaárak már augusztustól terhelik az önkor-
mányzatokat (is). Nagy felelősségünk olyan dön-
tések, intézkedések meghozatala, ami megszokott 
komfortérzetünket minél kevésbé érinti. Elsősorban 
az előremenekülést kell választanunk, a közösségi 
energiafelhasználásunkat próbáljuk gazdaságosabb, 
gyorsan megtérülő módszerekkel kiváltani. 
Ezek előkészítését elkezdtük, önkormányzati tulaj-
donú ingatlanjainkban magunkon kell elkezdeni 
a takarékoskodást. 

Pénteken a badacsonyörsi Varga Pincészetben bor-
kóstolóval egybekötött pincelátogatáson vehettek 
részt, este a Falu rossza című színházi előadást néz-
hettük meg közösen a Szabadtéri Színpadon. Szom-
baton este a RévArt Galériában a Cirkusz Hullám-
hosszán című kiállítás ünnepélyes megnyitóját, 

Az első nap a Zichy-barlang környékét jártuk végig, 
szűk túraútvonalakon, vadregényes tájon na meg 
vasúti sínek mentén haladva. A barlang közelében 
lévő révi vízesés páratlan szépsége ismét rabul ejtett 
bennünket, a bátraknak pedig igazán felejthetetlen 
élmény marad az alig néhány fokos vízben történő 
megmártózás. 
Idén végre lehetőségünk nyílt kipróbálni a raftingo-
lást, azaz a vadvízi evezést a Sebes-Körösön. Két csó-
nakban vidám csatát vívtunk hol egymással, hol 
a hullámokkal, miközben csónakunkból újra meg-
csodálhattuk a vízesést, immár más perspektívából.

A felújított felüljáró ünnepélyes átadása 
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Borkóstolón a badacsonyörsi Varga Pincészetben

Delegációnk Rév településen
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Másnap ellátogattunk Körösfőre, ahol megtekin-
tettük a Sebes-Körös forráshelyét, valamint meg-
csodálhattuk a nemrégiben felújított bánffyhunyadi 
református templomot is. 
Vasárnap részt vettünk a Révből elszármazottak 
tiszteletére tartott istentiszteleten, ahol Kondor 
Géza polgármester is ünnepi beszédet mondott, 
megköszönve a réviek barátságát, vendégszeretetét.
Az istentiszteletet követően átvonultunk a Magyar 
Házhoz, ahol a résztvevők koszorút helyeztek el 
Jakab Dezső műépítésznek, Rév szülöttének a terem-
ben elhelyezett emléktáblájánál, elhunytának 90. 
évfordulója alkalmából. Az ünnepséget záró szere-
tetvendégséget követően élményekkel, kedves em-
lékekkel indulhattunk haza Révfülöpre. 

Kihasználva a kánikulai meleget Szigeti strandun-
kon töltötték a napot, majd másnap a szemerkélő 
eső ellenére célba vették a Fülöp-hegyi Milleniumi 
Kilátót, hogy megcsodálhassák az onnan eléjük 
táruló kivételes panorámát. Az estét az LK Beat 
együttes fergeteges hangulatú retro koncertjén 
közös tánccal zártuk. 
Augusztus 20-án, Szent István Napi ünnepségünkön 
Michal Listwon, Krobia alpolgármestere köszöntötte 
az egybegyűlteket és felolvasta Lukasz Kubiak pol-
gármester üdvözletét, melyben a településeink kö-
zötti kapcsolat fontosságát hangsúlyozta. 
Az ünnepség utáni beszélgetések során lengyel bará-
taink méltatták hagyományaikhoz való ragaszkodá-
sunkat, hazaszeretetünket. 

Öt éves lengyelországi testvértelepülési kapcsolatunk
Augusztus végén látogattak el lengyelországi testvértelepülésünk, Krobia, elöljárói Révfülöpre. 

55

Szent István napi ünnepi megemlékezésünkön

A lengyel delegáció tagjaival a Matróz Panzióban és a Szabadtéri Színpadnál
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Öt éves lengyelországi testvértelepülési kapcsolatunk

Különösen megérintette őket a kenyérszentelés és a megszentelt kenyér szétosztása a ünneplők között, 
mely számukra is felemelő érzést, a közösséghez való tartozás érzését adta. Vasárnap a közeli viszontlátás 
reményében köszönhettünk el, hiszen szeptember elején delegációnk Krobiába utazott. 

Másnap a Krob-kult centrumban, azaz Krobia kultu-
rális központjában tettünk látogatást, mely helyet 
ad a gyermeksarokkal felszerelt könyvtárnak, számí-
tógépes teremnek, multifunkcionális teremnek, 
melyben konferenciák, színházi előadások, kama-
rakoncertek is megrendezésre kerülnek. Innen 
a szomszédos középiskolába látogattunk el, ahol 
szombati napon éppen felnőttképzésben részt vevő 
diákok készültek az érettségi vizsgájukra.  

Csodálatos környezetben fogadtak 
bennünket az egykori gáztároló 
romos épületéből kialakított szoci-
ális és ifjúsági központban, ahol 
hátrányos helyzetű gyermekek, 
felnőttek nappali foglalkoztatását 
látják el. Fejlesztő és foglalkoztató 
szobákkal, fizioterápiás szobával, 
különleges hang-, fény- és aroma-
terápiás készülékekkel felszerelt 
relaxációs szobával, multimédiás 
közösségi terekkel ejtettek ámu-
latba bennünket. 

Ezt követően meglátogattuk a helyi lövészklubot, 
ahol részt vehettünk az éppen zajló lövészver-
senyben is - ugyan nem sok sikerrel, de annál 
nagyobb izgalommal.
A díszvacsorán Krobia jelenlegi elöljárói, vezető 
tisztségviselői mellett a korábbi polgármester 
is részt vett, aki beszédében örömét fejezte ki, 
hogy a két település kapcsolata túlnyúlik a testü-
leteken, és igazi emberi kapcsolatokon alapul. 
Kondor Géza polgármester ünnepi beszédében 
felidézte az egykori kapcsolatfelvétel folyamatát, 
hiszen szinte napra pontosan öt éve szentesítette 
a két település a testvérvárosi kapcsolatát. 

Ezt követően ellátogattunk a Milicz-tavakhoz, ahol 
megismerkedhettünk a hatalmas területen zajló 
haltenyésztés korántsem egyszerű folyamatával. 
A halászattal, vízi élővilággal kapcsolatos kiállítás 
megtekintésekor bizony szívet melengető kincsekre 
bukkantunk: a MOHOSZ által kiadott halfajokat 
ismertető tabló magyar nyelvű sorait olvasva igazi 
büszkeség töltött el bennünket. A halgazdaság étter-
mében nagyon finom halételt fogyaszthattunk

Köszönte testvértelepülésünk vendégszeretetét, valamint 
örömét fejezte ki, hogy a pandémia miatti két éves kihagyás 
után is ott tudtuk folytatni testvértelepülési kapcsolatunkat, 
ahol abbahagytuk. Lukasz Kubiak Krobia polgármestere is 
köszönte a révfülöpiek barátságát és a kapcsolatok ápolásá-
nak fontosságát hangsúlyozta beszédében. 

Vasárnap a Domachowo-i népművészeti fesztiválon képvi-
seltük településünket. A több, mint 650 éves fa templom-
ban celebrált misét követően a különleges helyi népviselet-
be öltözött gyermekekből, felnőttekből álló menettel, fúvós-
zenekari kísérettel indultunk a fesztivál helyszínére.  

A Domachowó-i fesztiválon
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Révfülöp bemutatkozó standjánál a szép számú érdeklődő 
közönség megismerhette a hagyományos magyar ízeket 
Slemmer József képviselő jóvoltából, valamint a térség bor-
vidékéből is ízelítőt kaphatott. 
A fesztiválon köszöntőt mondott Kondor Géza polgármester, 
valamint Slemmer József képviselő is, akik lengyelül is köszön-
tötték az egybegyűlteket.

Szép emlékekkel, sok ismerettel és új barátságokkal térhettünk 
haza.

Az Álomajtó című kiállítást András Ferenc Kossuth-
díjas filmrendező nyitotta meg.
Arról beszélt, hogy a Révfülöpön élő alkotó kiállítá-
sától földbe gyökerezik az ember lába. Olyat tapasz-
taltam magam is, amilyet Magyarországon régóta 
nem láttam. Bárhol megállná a helyét, nagyon nagy 
sikert aratna Párizstól New Yorkig, mint ahol itt is. 
Érdemes megjegyezni a mai nap dátumát a művé-
szetpártolóknak. Horkay István a magyar rendszertől
jóval többet érdemelne, mint amennyit eddig kapott. 
Titka talán abban rejlik, hogy az egyetemet Krakkóban 
végezte, ahol a lengyel kultúra hihetetlen magas volt 
abban az időben, olyan szabadság jellemezte, amely 
hihetetlen erős filmművészetet hozott létre. 

Horkay István a plakátjai a Tóparti Galériában

Wajdától Polanskin át a társaság megtalálta azokat 
a megfelelő embereket, akik továbbították művésze-
tüket a plakátokon. Ezek a plakátok abban az idő-
ben világszínvonalúak, progresszívek, modernek 
voltak, divatot csináltak a lengyel filmen keresz-
tül. Ő ezzel a lengyelséggel a puttonyában jött 
vissza az egyetem után Magyarországra, de nem 
fogadták be, mert nem itt végzett. Mivel kívül 
rekedt egy kicsit, soha nem tudott olyan hatással 
bírni, mint akik hazánkból indultak – mondta 
András Ferenc. Hozzátette, hogy ez a kiállítás 
hátborzongatóan jó. A világban a filmesek 
között van egy rangsor arra vonatkozóan, hogy 
Fellini halála után ki jöhet szóba, mint film-
művész. Egyetlen ilyen ember van, az angol 
Peter Greenaway, akinek művészete megfelel a Fellini utáni korszaknak. Greenaway Horkayt választotta 
maga mellé látványtervezőnek, ez pedig nagyon nagy kitüntetés, a szakmában mindenki tudja. Ezek 
a képek nem csak plakátok, hanem festmények is, de desztillált filozófia van mindegyik mögött. A plakát 
szembe találja magát az utcán az emberekkel, de ezek a plakátok mindegyike magát reprezentálja. 
Oda van írva, hogy mit ábrázol. A legérdekesebb a műfajban az, hogy digitális, ha ez még nem is nyerte 
el teljes jogát. Figyelmesen kell nézni ezeket a képeket. A minőség forradalma, diadal dicsérete folyik 
a kiállításon – mondta András Ferenc.           Tóth B. Zsuzsa.

Horkay István Príma-díjas képzőművész plakát-kiállítása június 18-tól július 10-ig 
volt látható a Tóparti Galériában. 
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Ifj. Durkó Zsolt festőművész a Képzőművészeti Főiskola festő szakát Gerzson Pál tanítványaként végezte el, 
1989-ben diplomázott. 

Ifj. Durkó Zsolt Színek révén című kiállítása a Tóparti Galériában

Bár családjában a zenei környezet is meghatározóan 
jelen volt, már viszonylag korán megszületett benne 
az elhatározás arra, hogy festőművész legyen. 
1992-ben rendezte első egyéni kiállítását. 
Saját elmondása szerint már a 90-es évek közepétől 
egy sajátos festészeti programot valósít meg, amely-
ben a festészet és a fotográfia eszköztárát közelíti 
egymáshoz, hogy olyan új, korszerű formanyelv 
születhessen, amely tükrözi a jelenkor élményeit. 
Ez kihívást jelent minden alkotó művész számára, 
hiszen az adott kornak megvan a jellemző látvány-
világa, amit a művész az érzékletes megjelenítés 
szolgálatában, sajátos módon építhet be alkotásaiba. 

A különböző színárnyalatokat hangsúlyozó áttetsző 
hordozó rétegeket egymásra helyezve olyan tónus 
átmenetekhez, színekhez és vonalminőségekhez 
juthatunk el, amelyeket más módon, hagyományos 
eljárásokkal nem lehet leképezni – mondta egy 
interjúban a művész. 
„Munkámat zarándoklatnak tekintem a titokzatos 
ős közép, a hiteles és igaz művészi előadásmód 

A fénynek bizonyos megelevenítő szerepe van; a különböző felületek, struktúrák másképpen viselkednek 
eltérő fényviszonyok mellett. 

A kiállítást Csavlek András Munkácsy-díjas festőművész nyitotta meg július 16-án, 
és augusztus 7-ig volt megtekinthető.  

nehezen mérhető, de megtapasztalható, átélhető 
és művelhető tartományai felé vezető úton. Ahogyan 
általánosságban, úgy a művészetben is az ember-
séges irányt elődök, példák adhatják. Mennyi 
mindent létrehoztak már! Ennek tisztelete kötelező. 
Jámbor alázattal célunk az lehet, hogy tegyünk 
hozzá olyan értéket, ami a jelen kornak is igaz 
tükröt tart” – vallja. 

A kiállítást Danka Attila grafikusművész nyitotta 
meg. Amint elmondta, a szimpózium ötletgazdája 
és lebonyolítója az egyesület, amelynek célja, 
hogy a klasszikus grafikai technikákat – rézkarc, 
fametszet, linómetszet – művelje. Ezeket kortárs 
szellemben és progresszív módon reprezentálja 
a szakma és a nagyközönség felé. – Ezt a célt 
igyekszünk megvalósítani második éve Szolnokon, 
a szimpóziumokon. Azok annyiban térnek el 
a művésztelepektől, hogy komplexebbek, nálunk 
nem „csak” alkotómunka folyik, hanem több 
eseményt szervezünk ez időre. A legfontosabb 
azonban, hogy most sem múlhatott el nap alkotás 
nélkül, ez az ars poeticánk is. 

Dúcról dúcra
Augusztus 13-án a Képgrafikusok Olgyai Viktor Egyesülete Dúcról dúcra címmel nyitotta meg kiállítását 
a Tóparti Galériában, válogatva a II. Szolnoki Grafikai Szimpózium anyagából. 
Húsz alkotó mutatkozott be a galériában a klasszikus grafikai technikákat összegyűjtő tárlaton.

Ahhoz, hogy valamit professzionális módon műveljünk, mindennap gyakorolni kell. Ez jellemző a kép-
zőművészetre, zenére, harcművészetekre, mindenre. Ami pedig a nyomatok elkészültének idejét illeti, 
az változó, mestere válogatja. 

Fotó  Herczeg

 P.Zs.
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Van köztünk olyan grafikus, aki képes több 
linódúcot is kimetszeni egy hét alatt, más pedig 
több hónapon át dolgozik egy munkán. 
Nem lényeges az időfaktor a mű kvalitása 
szempontjából – árulta el a kulisszatitkokat 
Danka Attila. 
A kiállításon húsz alkotó mutatkozott be, több-
szörösen díjazott, tárlatokon rendszeresen 
szereplő művészek, akik mesterei finom szak-
mai fogásoknak is. A kiállítás szeptember 18-ig 
volt látogatható.

 Tóth B. Zsuzsa

„Színház Mindenkinek”-színházi előadások a Szabadtéri Színpadon

2020-ban indult útjára a Déryné Program, mely aktív szerepet vállal abban, hogy a teljes magyar lakos-
sághoz eljusson a minőségi színházi kultúra. A program támogatásával az idei évben is több színházi 
előadás került bemutatásra településünkön. 

Június 30-án a Balkáni gerle című előadást tekint-
hették meg az érdeklődők Berettyán Nándor rende-
zésében. Sütő András darabja a '80-as évekbeli Ro-
mániában játszódik, mégis túlnő korán. Igaz szere-
lemről, generáció közt feszülő családi titkokról és 
régimódi falusi hagyományokról szól a darab. Leg-
főképpen pedig arról, hogy mennyire nem érdemes 
mások elvárásai szerint élni az életünket. Az előadás 
különlegessége az volt, hogy egy kamaszlány szűrő-
jén keresztül szemlélhettük a család hazugságait, 
így a fiatalabb korosztály számára ugyanúgy izgal-
mas volt, mint a felnőtt generációnak. A július 8-án 
bemutatott Tóth Ede A falu rossza című előadása 
Mészáros Tibor rendezésében nagyon is távolra repítette a nézőket a gazdag polgári szalonok világától, 
és egy eldugott faluba kalauzolta őket, méghozzá egy esküvő kellős közepébe. A népszínmű elnyerte a leg-
jobb drámának járó díjat a Nemzeti Színházban, 1873-ban. Nem véletlenül, hiszen műfajának egyik leg-
sikeresebb darabja. „Weöres Sándor a XX. század nagy magyar zsenije. Költőóriás. Költészete zene, drámái 
a régi magyar színházi tradíció transzformált felfrissülései. A Holdbeli csónakos költői látomás: költői 
színház kicsiknek és nagyoknak” – mondja a darab rendezője Pataki István. Az előadást a közönség július 
14-én láthatta Révfülöpön. 

A Balkáni gerle

A falu rossza Holdbeli csónakos

Fotó  Herczeg

P.Zs.
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Kondor Géza polgármester köszöntőjében a múltra is emlékezett. – Az 1900-as évek elején idetelepülőknek 
a nagyvárosi nyüzsgés után a község élete kissé unalmasnak tűnhetett. Ezért például tekepályát létesí-
tettek, különféle programokat szerveztek. Aztán ahogy nőtt az állandó lakosság száma, a szervezésbe 
besegítettek például a pedagógusok. Ma már nagyon büszkék vagyunk rá, hogy négy éve ezen a színpadon 
állhatunk, amit egykor a testvértelepülések polgármesterivel együtt avathattunk fel. 

A találkozásoknak fontos szerepük van életünk minden 
szakaszában, ezek különösen most értékelődtek fel, amikor 
két éven át szinte mindenkitől távol kellett lennünk. 
Jó most újra együtt lenni, ünnepelni a települést, az itt élő, 
alkotó közösséget és a jubileumi Villa Filip Napokat. 

Erről beszélt a XXX. Villa Filip Napok megnyitóján Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke. 
Mint elmondta, az elmúlt három évtized bebizonyította, hogy a helyi közösség egy hagyományt teremtett, 
amely kulturális programjaival 
nem csak minőséget képvisel, 
hanem kellemes kikapcsolódást 
kínál a család minden tagja szá-
mára, a nyaraló vendégeknek és 
helyi lakosoknak egyaránt.
 – A múlt tisztelete, a létrehozott 
értékek óvása, fejlesztése nem csak 
a helyi közösségek, hanem az egész
megye számára fontos. Ha meg-
becsüljük  elődeink munkáját, 
őrizzük hagyományainkat, akkor 
teremthetünk mi magunk is ha-
gyományokat, amelyeket a követ-
kező nemzedékek visznek tovább. 
Révfülöp polgárai hisznek az 
összefogás fontosságában. Tudják, hogy mindazt, amit a településért tesznek, a családjukért teszik. 
A kultúra feltölt és elengedhetetlen a mindennapok során. Egyben lehetőség, hogy értékeinket megis-
mertessük másokkal. Ennek itt, az ország kiemelt 
turisztikai körzetében különösen nagy jelentősége van. 
Meg kell mutatnunk vendégeinknek az értékeinket, 
a minőségi gasztronómiát, a finom balatoni borokat 
és azt, hogy milyen a magyar virtus. Van mire büsz-
kének lennünk. Révfülöp sokat változott az idők 
folyamán, de megmaradt egy szerethető település-
nek, amely az utóbbi években töretlen fejlődésnek 
indult. Ez a közösségi rendezvény pedig sokkal 
több már szórakoztató hétvégénél. Egy találkozási 
pont és a közösség egyik kötőeleme, amely élő tele-
püléssé kovácsolja a községet. Ez azért fontos, mert 
a kis településekből épül fel a nemzet, áll össze 
a haza, ahol jó itthon lenni – mondta Polgárdy Imre. 

Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke

A Révfülöpi Nyugdíjas Egyesület kórusa

Palotás Ágnes és Kóbor Tamás

Fotó  Herczeg
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Sok minden történt azóta itt, átadási ünnepségeket 
tartottunk, különféle koncerteknek és események-
nek adott helyet a Szabadtéri Színpad. Bízunk benne, 
hogy a beadott pályázatunk sikeres lesz és a Tóparti 
Galériát átalakítva művelődési házunk is lehet ha-
marosan a szomszédban. Több, mint tíz éve nyaranta 
a televíziós adásokat innen, a község mólójáról 
sugározzák az ország legnagyobb művészei részvé-
telével. A Villa Filip Napok pedig a harmincadik 
évfordulóját ünnepli, és idén több jubileumot is 
ülünk. Az óvoda 70 éves, az iskola 100 esztendős 
és a 40. Balaton átúszásnak biztosítunk helyszínt – 
sorolta az ünnepeket a polgármester, majd a Cin-
tányéros cudar világ címmel operett és musical 
műsor várta a vendégeket Palotás Ágnes és Kóbor 
Tamás előadásában. 

Az est zárásaként a nyár esti partin a Polip Band játszott pop és rock számokat napjainkból és az elmúlt 
évtizedekből.  A hivatalos megnyitó előtt a Mézengúzok zenekar adott interaktív gyermekkoncertet és 
fellépett a Révfülöpi Nyugdíjas Egyesület kórusa. A megnyitó előtti napon a Holdbéli csónakos című 
színházi előadást láthatta a közönség. Szombaton 18.00 órakor a Tóparti Galériában Durkó Zsolt festő-
művész Színek révén című kiállítása nyílt meg, a Szabadtéri Színpadnál Szelek szárnyán címmel zajlott  
interaktív gyermekkoncert 19.00 órától, majd a Hangfogó Band  játszott, feledhetetlen szórakozást 
nyújtva a közönségnek. 

 Tóth B. Zsuzsa

Kondor Géza polgármester

Polip Band Hangfogó Band

Nagy sikerű gyermekműsorok a 30. Villa Filip napok ideje alatt

Fotó  Herczeg
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A szervezők ez alkalommal is nagyon odatették 
magukat, hatalmasat szólt a VIII. Révfülöpi Country 
Music Fest! Idén is sikerült igen változatos zenei 
és látványos linedance-es programot összerakniuk! 
A rendezvény minden évben rengeteg látogatót vonz, nemcsak az éppen arra nyaralók, hanem az ország 
több részéről célzottan visszatérő country és sortánc kedvelők is jelen voltak most is.

Az első nap Szeged méltán híres együttese, a Colorado 
Country Band indította a fesztivált modernebb, rockosabb 
country dalokkal. Őket követően Redbreast Wilson adott 
koncertet zenekarával, melynek tagjai között volt az eredeti 
Bojtorján steel gitárosa, Vörös Andor is. E csapat profi vokál-
lal és sokféle hangszerrel vitte színpadra a new countrys, 
texasi és redneckes beütésű számait. A középső napon a 
Kaszab Tibor & the Cash Registers nevű, frissen alakult for-
máció kezdett. A magyar Johnny Cashként aposztrofált 
énekes mellett kitűnő zenészek játszottak a bandában; 
az Új Bojtorján steel gitárosa, dobosa, a 100 Folk Celsius 
gitárosa, a Poa Pratensis basszusgitárosa, szájharmonikása. 

Már ez alapján is sejthető, hogy fenomenális 
volt a fellépésük, ahol számos amerikai és 
hazai country klasszikust adtak elő. 
Utánuk pedig egy igazi magyar zenei legenda, 
a 100 Folk Celsius állt színpadra! Ők az 
Amerikában is ismert örökzöld country 
slágereik megszólaltatásán kívül sokunk 
gyerekkorát is felidézték Paffal és Miki Ma-
nóval. Heilig Gábor szólóban eljátszott még 
egy humoros szerzeményt is, Az öreg cow-
boy dalát.

A harmadik nap estéjén a tiszaújvárosi Route 35 Country Band nyitott ameri-
kai, ausztrál country feldolgozásokkal és saját nótákkal. Kedvenc country éne-
kesnőnk, Kovács Ilona "Lonci" és a zenészek is fantasztikusak voltak! A buli 
végén pedig a tatabányai Oklahoma Country Band csapata játszotta len-
dületesen  a new countryt.
A fesztivál során három izgalmas linedance bemutatót láthatott a közönség; 
a Bad Boots Linedance-Szeged, a budapesti Footloose Hungary és a debreceni 
Dancing Boots Country Linedance Club előadásában. A Footloose csapata még 
egy motoros cowboy színpad elé begurulásával is fokozta a showt!

Idén is szuper volt a fesztivál! A szervezőknek továbbra is kitartó munkát 
kívánunk, reméljük, hogy jövőre (és még utána is) újra találkozunk! 

Páli Norbert (Capry Country) 

Fotó  Herczeg

100 Folk Celsius

Redbreast Wilson

Route 35 Country Band

Kaszab Tibor
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Első nap 
Csütörtökön kora délután érkeztünk meg Révfülöpre. 
Gyorsan elfoglaltuk a szállást, tusolás, kávé, és irány 
a központ. Mikor korábban itt jártam, már nagyjából 
felfedeztem a települést, így elég célirányosak lehettünk. 
A főutcán sétálva az egyik kapuban kis dobozban friss, 
érett fügék csábították azt, aki szereti. Becsületkasszával, 
ahogy például a kávé is működött a szállásunkon. Hamar 
beértünk a mólóhoz, és mivel volt még jócskán idő a prog-
ram kezdéséig, ügyesen megebédeltünk, és meg is vacso-
ráztunk egyben. Az árak elfogadhatóak, az árusok kedvesek, 
mosolygósak, a kaja finom, a sör, üdítő kellemes hideg. 
Szeretek időben, vagy inkább idő előtt érkezni az esemé-
nyekre. Kell kis hangolódás. Itt pedig még régi kedves 
ismerősök, barátok is voltak, és egy koncert előtti beszél-
getés, ismerkedés mindig jólesik. Miután kellően megla-
pogattuk egymás hátát Kovács Pepivel, aki a rendezvény 
szervezője, és nem mellesleg réges régről, Nyíregyházáról 
indult az ismeretségünk, már követhettük is a színpadi 
beállásokat. Igazi kőszínpad van minden csodával felsze-
relve. Remek szakemberek felügyelték, hogy a megszólalás 
és a fények is hibátlanok legyenek, szóval egy mesevilág 
szerintem a fellépőknek. 

A nézőtér vége, és egyik oldala fedett, középre pedig minden nap 
ügyes kezek pakolták ki a székeket, amelyeket aztán egytől egyig 
áttörölgettek, majd a nap végén visszapakolták a fedett helyre. Ezt 
azért írtam le, mert nem nagyon láttam sehol ilyen gondosságot, és 
a nézők sem, mert mire a kapuk megnyíltak, minden készen, rendben 
várta őket. A három nap alatt nem láttam eldobott szemetet, sörös 
dobozt, ami ugyancsak ritkaság. Nyilván a rendezett környezet rendet 
vonz maga után. A Révfülöp Blues 15. születésnapját ünnepelte ezzel 
az eseménnyel, és nem csak a környezet, hanem a fellépők kiválasz-
tása is igényes volt. A kezdés előtt kb. negyed órával ráhangolódásként 
minden nap Benkő Zsolt kiváló gitárjátéka gyűjtötte a nézőket a szín-
pad elé. Ő volt az idei esemény szóvivője is, és túl a felvezető gitárjá-
tékon és a résztvevők bemutatásán minden nap kaptunk egy rövid 
blues történelmet is. Érdemes volt korán érkezni. Egyébként Zsolt 
minden fellépő formáció mellé beszállt pár perc gitárpárbajra. Imád-
tam. A Jumping Matt and his Combo indította a koncertek sorát. Nem 
gondolom, hogy őket be kellene mutatni! Fergetegesek voltak most is, 
amit mi sem mutat jobban, mint hogy a nézőtéren még oldalt is álldo-
gáltak nézők. Ahogy ott, akkor is mondtam, ütős indulás volt. Rövid 
átállás után a Jambalaya lépett színpadra. Illetve ez így nem fedi le 
teljesen a valóságot, hiszen ahogy egy igazi New Orleans Music Show-hoz illik, a nézők között, a nézőtér 
végétől zenélve vonultak be. Őket személyesen nem ismertem eddig a koncertig. Hatalmas buli hangulatot 
csináltak, szívesen találkoznék újra velük is.

Második nap
A napközbeni kis kirándulás után felfrissülve péntek
délután is időben megérkeztünk a színpadhoz. 
Volt idő ismerkedésre, hiszen személyesen nem 
találkoztunk még a teljes Simple Blues Band zene-
karral, bár néhány tagjával már ismertük egymást. 
Többször terveztem, hogy megnézem őket, de vala-

hogy korábban ez nem sikerült, pedig nem túl messze 
élünk egymástól. A Révfülöp Blues a másfél évtized 
során nem érdemtelenül szerzett rangot magának. 
Nem csoda, ha elismerésként élik meg a formációk, 
akik elérnek a rendezvény színpadára. Ezért is kivé-
telesek ezek a koncertek. 

Nemes Zoltán (Mr. Jambalaya)

Benkő Zsolt

Fotó  Perme
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A Simple Blues Band-nek sikerült meggyőzni a nézőket is arról, hogy nem hiába vannak itt. 
Nagyon jó hangulatot teremtettek, kiváló zenével kényeztették a közönséget. Jó érzés 
volt a formáció oldalán vasárnap azt olvasni, mennyire fontos állomásnak tekintik a fellépést. 
Megdolgoztak érte. 

Délután, a BluesSteel & Friends beállása alatt éppen 
a rózsakertben sétáltunk, mikor Pleszkán Écska 
kezdett énekelni a színpadon. Hamar eldöntöttük, 
hogy a rózsák várhatnak.

A koncert utolsó részében először vokalistaként tűnt 
fel a színpad szürkébb sarkában, majd a fronton is 
megjelent. A hangja azonban már a vokálban is meg-
határozó volt. Eszméletlen duót alkottak a szaxofo-
nossal. Természetesen pénteken sem maradt el 
a blues történelem Benkő Zsolttal, és mindkét for-
máció saját műsorában is élvezhette játékát.

Harmadik nap
Azt is szerettem a Révfülöpön eltöltött időben – és 
ez jórészt harminc egynéhány fokos meleg volt -, 
hogy viszonylag kevés mászkálással szinte mindent 
elérhettünk. Igaz, a kilátót csak a hegy aljáról néztük 
meg, de remekül el lehetett tölteni az időt napköz-
ben is. Szombaton jó kis szél kerekedett, amitől 
ugyan hűvösebb nem lett, de izgalmassá tehetett 
egy hajókirándulást. Ezzel hangolódtunk hát az esti 
koncertekre. Délután ismét időben érkeztünk, és 
ez a nap sem múlt el kellemes találkozások, beszé-
lgetések nélkül. Nagyon szerettem ezt a hangulatot.

Ahogy én látom, a Révfülöp Blues – és általában a révfülöpi kulturális események – egyik célja a lokálpat-
riotizmus, azaz a Révfülöphöz kötődés erősítése akár a helyiek, akár a vendégek körében. Ehhez tartozik 
az is, hogy a program válogatásánál az is szempont, hogy az ország távolabbi részéről is érkezzenek fellépők, 
akik egyébként nem igazán tudnának bemutatkozni ilyen távol otthonuktól. Ez is az egyik különlegessége, 
vonzereje a rendezvényeknek. 

Szombat este Debrecenből érkező zenekar nyitotta a koncertek sorát, 
amelyre természetesen Benkő Zsolt kiváló felvezetője csalogatta 
a nézőket. Érdekes volt, hogy míg csütörtökön a nézők nagy része erre 
a felvezetőre kezdett érkezni, pénteken és szombaton már a kapu előtt 
álldogáltak, várva a nyitást. Ez is sokat elmond a rendezvényről. 

Szóval a debreceni Blues from Hell indította a szombati koncertet.
Volt szerencsém többször is hallani a csapatot, így ismerősként üdvö-
zöltük egymást a műsor előtt. Ők az 1920-as évektől napjainkig terjedő 
időszak szájharmonika-énekes blues-át játsszák. Ezen a koncerten 
a közönség legnagyobb kedvence mégis a dobos volt. Balázs igazi 
showman-ként lopta a nézők szívébe magát. Az átállással a Sonny 
and his Wild Cows formáció lakta be a színpadot. Egy egészen más 
stílus, igazi bulizós rhythm and blues, rockabilly zengte be a nézőteret 
a záró koncerten. Estefelé már hűvös lett a szélfútta Balaton part, de 
a nézőtéren egy szalmaszálat sem lehetett leejteni. Egyébként minek 
is hozna ilyet bárki magával? Azt nem tudom, táncos cipőt hoztak-e 
a nézők, de sok táncos lábú érkezett, az biztos. Igazán nagy élmény 
volt számomra sok év után újra találkozni Szabó Tamással, újra kon-
certen hallani szájharmonika játékát. Sajnálom, hogy harmincöt fokra 
tervezett öltözékemben az utolsó néhány percet már ki kellett hagy-
nom. Nagyon hálás vagyok Kovács Pepinek, hogy megteremtette ezt 
a lehetőséget, és kiváló gazdája tizenöt éve a rendezvénynek.

Pleszkán Écska és Varga Tibor

Szabó Tamás 

Dohos Ferenc (Perme Képeskönyve)

Fotó  Perme
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A covid járvány csendesülése után ismét a Benke László 
Honismereti Gyűjteményben jöttek össze a helyi egyesület 
tagjai szombat délután. Egymás üdvözlése és a közgyűlési 
formaságok után szomorú, néma főhajtással emlékeztek 
meg a közelmúltban elhunyt Schlefer Lajosról és fele-
ségéről, akik már két évtizede az egyesület tagjai, támo-
gatói voltak. 
A közgyűlések megszokott napirendje szerint Miklós 
Tamás elnök a 2021-ben végzett tevékenységről számolt 
be. Szólt Tar Ferenc keszthelyi történész és Zsitnyányi 
István fürdőegyesületi elnök helyi előadásairól, a Bogdán-
Szigetvári pár Rév-Art Galériájában lévő „honismereti kiad-
vány börzéről”, a Révfülöp Anno, Nekem a Balaton és a Révfülöp-1898. c. rövid filmetűdök Fekete Péter tag-
társunk által biztosított televíziós panelen történő vetítéséről. 

Múltról, közösségről és digitalizálásról
Egy híján 30 éve működik településünkön honismereti egyesület, szervez előadásokat, kamarakiállításokat, 
ad ki könyveket, albumokat, s jelenteti meg a Villa Filip c. honismereti közlönyét. A Révfülöpi Honismereti 
Egyesület 2022. május 21-én tartotta közgyűlését és határozta meg működésének jövőjét.

A fenti beszámolókat és a közhasznúsági jelentést is egyhangú szavazással fogadta el a közgyűlés.
A jövőről beszélgetve majd határozatként elfogadva a honismereti egyesület tervezi a Villa Filip következő 
lapszámának és – lehetőség szerint – a Révfülöp Anno III. Múltidéző képeskönyv 1950-2000 c. megjelen-
tetését, honismereti séták és előadások szervezését. Végül a közgyűlés határozott arról is, hogy a 2015 
előtt megjelent Villa Filip maradék lapszámokat törli a nyilvántartásból és azokat digitális formában 
honlapján közzé fogja tenni a közeljövőben. A közgyűlés bezárása után pogácsa mellett Bogdán József 
borával koccintottak a megjelentek a tervek megvalósítására.

P. Miklós Tamás 

 Emlékezés az iskolaalapítás centenáriumára 

Beszámolt az egyesület sikeres pályázatairól – 2021-ben 
300.000,-Ft, 2022-ben 350.000,-Ft – az adó 1%-os 
támogatásról, a Villa Filip honismereti közlöny 
kiadásáról és a nyilvános egyesületi honlapról. 
(www.revhon.hu) Bogdán Katalin pénztáros az 
egyesület 2021. évi gazdálkodását és az Eredmény 
Nivó Bt. által elkészített 

zárszámadást ismertette. Kiemelte, hogy az 1.000,-
Ft-os éves egyesületi tagdíj mellett sokan felülfi-
zetéssel is támogatták tevékenységünket, s így tag-
díjból és adományból 129.000,-Ft folyt be! A kiad-
ványok értékesítése, adó 1% és pályázati bevétel 
gyarapította még az egyesületet gazdálkodását. 

Az 1922-ben megindult helyi elemi oktatási 
tevékenységre, helyszíneire és szereplőire emlé-
keztek 2022. május 21-én a Benke László Hon-
ismereti Gyűjteményben. A Miklós Tamás hely-
történész által összeállított – némi szöveggel 
kommentált – 100 képen visszaköszöntek az 
elmúlt évszázad tanáregyéniségei: Arató István 
(1922-24), Csonka Józsefné (1922-1947), Vánkai 
Anna (1934-1955) tanítók; Fonay Tibor (1946-48), 
Nagy Károly (1948-1953), Nagy Gábor (1953-54), 
Benke László (1954-1974), Sütő István (1974-1988) 
igazgatók és még nagyon sokan, mások. 

100 év – 100 kép
Miklós Tamás iskolatörténeti előadása aRévfülöpi Általános Iskola centenáriumán

A jelenlévők nemcsak az iskola egykori Dicsőség könyvének első oldalain beírtakat, hanem saját iskolai 
élményeiket is megosztották egymással.Elhangzott, hogy a helyi iskolajubileumi évfordulója alkalmából 
a Villa Filip honismereti közlöny tematikus iskolatörténeti számmal fog jelentkezni az év végén, 
és az előadást novemberben megismétlik. - miklós -
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A Megyei Honismereti Egyesület szervezésében a veszprémi Kölcsey Ferenc Könyvesboltban mutatkoztak be 

Bemutatkozás a veszprémi Cserháti könyvszalonban!

A kérdező és kérdezettek a veszprémi könyvesboltban

Az érdeklődő közönség körébenAz egyik Nagy Lajos kötetből magvas gondolatok felidézése közben 

gyűjtőszoba kialakításáról és működtetéséről osztotta meg emlékeit. Miklós Tamás a helytörténeti infor-
mációk, emlékek széleskörben történő közreadásáról, az egyesületi kiadványsorozatok, albumok és a Villa 
Filip honismereti közlöny megjelentetéséről szólt, és mutatta be röviden az egyes köteteket.

A feszülten figyelő, majd kérdéseket feltevő hallgatóság 
között helyet foglaló egykori révfülöpi diák meleg szavak-
kal emlékezett Révfülöpre, tanáraira. Az idő gyorsan 
elröppent, a hallgatóság az egyesülettől ajándékba kapott 
nagyméretű 20. századeleji révfülöpi képpel távozott, 
a könyvesbolt bezárt. Néhány kiadványunk ott maradt 
a könyvesboltban, hogy a Révfülöp történetét, értékeit 

P. Miklós Tamás
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Révfülöp helytörténeti kiadványai,2022. május 30-án.

Szabóné Vörös Györgyi titkár köszöntő szavai 
után a köteteket megjelentető Révfülöpi Hon-
ismereti Egyesület vezetői szóltak az emlékőr-
zés, a helytörténetkutatás helyzetéről, eredmé-
nyeiről. 

Grozdits Károly, a folkMagazin szerkesztője, 
internetes újságíró kérdéseire Benke Viktória 
Olga tanárnő, Török Péter és Miklós Tamás 
válaszoltak. Megelevenedtek 1950-es években 
indult helytörténeti gyűjtés és kutatás minden-
napjai, Török Péter szavai révén a kiemelkedő 
talentummal megáldott Nagy Lajos írásai és 
versei. Benke Viktória Olga az 1960-70-80-as 
évek helytörténeti szakköri életéről, a helyi 

bemutassa a kíváncsi olvasóknak. 

Fotó  Bontó László
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Mit mutatna meg barátjának, vendégének Révfü-
löpön? (Persze a Balaton-parton/vízen kívül, hiszen 
az még sok másik településen is van!) Márpedig 
a vendégek jönnek és kíváncsiak a helyi látnivalókra. 
Mint ahogy a Veszprémben rendezett 49. Országos 
Honismereti Akadémia hazai és külföldi résztvevői
is, akik június 12-én egésznapos autóbuszos kirán-
duláson ismerkedtek a Káli-medence természeti 
és Árpád-kori történeti emlékeivel. A tanulmányút 
keretében Fülöp Júlia idegenvezető és Miklós 
Tamás helytörténész szakmai vezetésével közel 
félszáz vendég látogatott rövid időre Révfülöpre is és tekintették meg az középkori Ecsér falu fennmaradt 
templomromját és tértek be a Benke László Honismereti Gyűjteménybe. A rövid szellemi töltődés után 
itt fogyasztották el a magukkal hozott ebédjüket, kiegészítve a tóparton kapható italokkal, fagylalttal, 
majd autóbuszra visszaszállva utaztak tovább Örvényesre, a vízimalmot megtekinteni…

Immár 5. alkalommal szervezték meg fiatalok a Kővágóörsi Alkotótábort, amelyet 2018-ban hívtak 
életre egy amortizációnak indult régi kővágóörsi épület megóvásának és helyreállításának igényével. 
A táborok és a hozzájuk köthető kulturális folyamatok viszont tovább mutattak az épület újragondolt 
használatán, s így került sor a Kővágóörs Alkotótábor Egyesületlétrehozására. 

Településértékeinkről vendégeinknek!
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Szakmai beszélgetés az akadémia részvevőivel 
a révfülöpi gyűjtemény elött

Fotó  Bán Márton

Milyen bemutatott kiadványokat jelentetett meg honismereti egyesület az elmúlt 
három évtizedben? Lássuk a leltárt:

A Révfülöpi Honismereti Kiskönyvtár sorozat eddig megjelent kötetei:

(1.) Fonay Tibor: Révfülöp partjainál. Révfülöp, 1991. 141 p.

(2.) Nagy Lajos: Ez a mi világunk?! I. Válogatás Nagy Lajos révfülöpi írástudó adomáiból, történeteiből. Révfülöp, 1995. 170 p.

(3.) Kiss László – P. Miklós tamás: A Révfülöpi Fürdőegyesület 100 éve. Révfülöp, 1999. 81. p.

(4.) Nagy Lajos: Ez a mi világunk?! II. Válogatás Nagy Lajos révfülöpi írástudó adomáiból, történeteiből. Révfülöp, 2004. 223 p.

A Révfülöpi Honismereti Füzetek sorozat eddig megjelent kötetei:

(1.) P. Miklós Tamás: Révfülöp történeti kronológiája. 1211-1943. Révfülöp, 1994. 86 p. 

(2.) Benke László: Gyökerek ezek itt… Révfülöp, 1996. 67 p. 

(3.) P. Miklós Tamás: A Balaton-kultusz egyik úttörője. Révfülöp, 2001. 103 p. 

(4.) P. Miklós Tamás: Révfülöpi Honismereti Egyesület 1993-2003. Villa Filip Repertórium 1993-2003. Révfülöp, 2003. 46 p. 

(5.) P. Miklós Tamás: Révfülöpi életrajzi lexikon I. Révfülöp, 2005. 68 p. 

(6.) P. Miklós Tamás: Kővágóörs-Révfülöp és a Balatoni Zala-Somogyi Gőzhajózás története (1872-1879). Révfülöp, 2007. 142 p. 

(7.) Süle Sándor: Révfülöp földrajzi nevei. Révfülöp, 2009. 119 p.

(8.) „A kultúrkincsek milliomosa” Benke László emlékkötet. Révfülöp, 2009. 159. p.

Egyéb révfülöpi honismereti kiadványok, albumok:

P. Miklós Tamás: A világ egyik legszebb tája. Adalékok és források Révfülöp és környéke történetéhez. Révfülöp, 2000. 156 p.

P. Miklós Tamás – Müller Márton: Révfülöp Anno. Révfülöp,2002-2003. 56 p.

P. Miklós Tamás (szerk.): Révfülöpi finom falatok. Révfülöp, 2008. 50 p.

P. Miklós Tamás: „tüzes ízű Fülöpi” A szőlőművelés és borkészítés emlékei Révfülöpön. Révfülöp, 2009. 24 p.

P. Miklós Tamás – Szabó István: Révfülöp régi képes levelező-lapokon. 1898-1950. Révfülöp, 2011. 160 p.

P. Miklós Tamás: Révfülöp Anno II. (1898-1957). Révfülöp, 2019. 115 p.

Villa Filip – honismereti közlöny 1997–2022-ig: (3) + 31 szám, kb. 1200 oldal.
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Településértékeinkről vendégeinknek!

A szervezőkből 2020. február 18-án alakult 
egyesület tagjai között fiatal építészek, zené-
szek, képzőművészek és olyan szakmabeliek
vannak, akiket összeköt ez a Budapesttől távol 
eső kezdeményezés és annak támogatása. 
A Bán Márton,Tóth Teodóra, és Pongor 
Soma által szervezett idei tábor július 24-i, első 
napjának programja Miklós Tamás által veze-
tett ecséri templomrom történetét bemutató 
„Műemlék és lokális tudat” című nyilvánosan 
is meghirdetett séta-előadásával kezdődött. 
A táborozók az érdeklődők a helyszínen meg-
ismerték az Ecséri család történetét, a középkori 
Ecsér falu elhelyezkedését, templomának építését, illetve romjai régészeti feltárásának és műemléki kon-
zerválásának kulisszatitkait.A turisták által gyakran látogatott háromhajós falusi templommaradvány sajnos 
igen gazos környezetben, elhanyagolt állapotban áll Révfülöp határában.

Ott volt a Szt. Kristóf freskó, de a fal túloldalán… 

P. Miklós Tamás

 

Mondjuk úgy, hogy aznap a zsige-
reimben éreztem a bluest. Persze 
ez még nem a muzsika volt, hanem 
az életérzés, valami borongós han-
gulat, amit az ember jobb, ha 
kizenél magából. A kis erdei úton 
sétáltam le a Fülöp-hegyről, a fák 
között felsercent cigarettám parazsa. 
Az erdő mindenkié, itt bárki lehet 
nyugodt senki. 

Nem voltam a toppon. Franciska elköszönt, Mesi, Freya, Helka és Frederik elutaztak, s azon a nyáron elment 
Piroska néném is „hosszú álmot” aludni. Ha aznap még búcsúzkodnom kellett volna, akkor inkább a helyi 
vaddisznók elé vetem magam. Közben lent a mólónál már hangoltak, gitár hangja kúszott fel a lankák között. 

A színpadon közben beindul a verkli, egy szájharmónika is előkerül, lassan összeáll az első banda, a Jumping 
Matt and his Combo. Még nem hallottam őket, valami mégis ismerős, aztán jön a felismerés: apukám 
egyik kedvence a Pribojszki Mátyás, tőle hallottam ódákat a zenészről, s most itt van előttem a remek 
révfülöpi szabadtéri színpadon. A személyes szálak hiánya azonban a következő fellépőt sem teszi élvez-
hetetlenné, sőt. A Jambalaya olykor merész, funkysabb világa jó példa arra, hogy a blues műfaján belül 
is mehet a játék a határokkal. Közben persze este lesz, a szabadtéri nézőtere megtelik, s a barátaim vala-
mint a zenészek mindent megtesznek, hogy jobb kedvem legyen. 
Pénteken igazoltan hiányzok, a szomszéd Salföldön játszó Tarajos Hullámok exkluziv koncertsorozata 
miatt. Belegabalyodom a Balaton-Felvidék bulipókhálójába. 

Szerencsém van, a kertmoziban futó filmeket már 
láttam, nem csapnak össze a programok, mint tavaly. 
Pepi szigorú, de igazságos amikor azt mondja, „ne 
menj te sehova, olyan zene lesz, hogy fantasztikus”. 
Általában jobb hamarabb érkezni. Van időd meg-
nézni egy kiállítást vagy az összeset. Úszhatsz egyet 
a Balatonban, vagy a parton, a mindenféle finom-
ságokat készítő hölgyek szívébe lophatod magad 
azzal, hogy sokat és jóízűen eszel. A szabadtéri 
színpad környéke még csendes, Julcsival futok össze, 

aki a könyvtár békéjéért és magas színvonaláért felel. 
Szerencsére nem kell bujkálnom előle, ha éppen 
kések egy könyvvel, mert mindig visszaviszem, hogy 
azért más is olvashasson. Közben a Blues fesztivál 
idei első fellépői a HB „teraszán” készülnek a beállásra. 
Váratlanul csöppenek a beszélgetésbe, egy kedves 
nyíregyházi ismerős, Perme is nyakába vette a Nyírséget, 
s eljött hozzánk, a többi, Balaton-felvidékre szakadt 
nyírségihez, hogy együtt oldjuk némi bluesban azt, 
ami még az életünkből megmaradt. 

Nem is lehettem volna jobb helyen
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Szombaton ismét a hegyi úton talál a Mindenható, 
gyorsan szaladnak ezek a megzenésített hétvégék. 
Ma már nincs egyéb dolgom, ez csak azért nyugtat, 
mert újdonsült révfülöpiként fontosnak tartom, 
hogy ott legyek a különböző bulikon, legyen az 
kiállítás vagy épp blues fesztivál, vagy népzene 
a Hullám Hostelben! Mert ebben a majdnem sterilre 
lúgozott társadalomban a művészet az egyetlen, 
ami lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit elrugasz-
kodjunk a földtől. Ebben nagy segítség Benkő Zsolt 
felvezető gitárjátéka a fesztivál mindegyik napján.
Konferálás és zene kreatívan egymásba usztatva 

Mikor másnap kérdem, hogy hogyan telt a 2. este, csak azt hallom,„szuper volt, kár hogy lemaradtál 
a Simple Blues Band és a BluesSteel and Friends koncertjéről...” Nem vitázom, elhiszem amit mondanak. 

bizonyítja azt, hogy a bevett formulák is fejleszthetők 
kis ráfordítással. A Blues From Hell indítja az estét, 
szerencsére a zene nem pokoli, a hangulat felfokozott. 
Közben újabb, a környéken újnak számító nyírségiek 
futnak be a szabadtéri színpadhoz. „Itt ilyen van...? 
- kérdik leesett állal, miközben az idei fesztivál utolsó 
fellépője, a Sonny and his Wild Cows a színpadra áll. 
„ Van, van ...” - mondjuk nekik büszkén, s ahogy az 
ember végignéz a táncoló tömegen, a felvillanyozott 
zenészeken, s a köré gyült barátain, rájön, hogy jobb 
helyen épp akkor nem is lehetett volna.

Kövesdi Levente Szabolcs

Igaz már évekkel ezelőtt történt, de épp vérvételen 
voltam az orvosi rendelőben, amikor csöngött a telefon. 
Mit tehettek volna az orvosi rendelőben dolgozók, 
mint felvették a telefont. A továbbított kérdésre az 
orvos csak azt a választ adta: -És én most mit tegyek? 
Épp vénában vagyok! És ez nem jó sem az orvosnak, 
sem a páciensnek, sem a rendelőben dolgozóknak, 
sem az éppen telefonálónak. Természetesen mindig 
vannak sürgős esetek, de talán az ilyen és ehhez 
hasonló esetek tették szükségessé egy új rendelési 
idő bevezetését. Dr. Vizeli József Mihályt kerestem 
meg kérdéseimmel.
mnem: Kedves Doktor Úr! Mi tette szükségessé az 
új rendelési idők bevezetését?
vjm: Haha, igen, ismerős, én is szoktam vénában lenni, fület mosni, beteget vizsgálni…  Köszönöm a kérdést. 
A COVID időszakot (remélhetőleg véglegesen) lezártuk. Nálam a vészhelyzet ideje alatt is nyitva volt az ajtó.
Nekem akkor sem tetszett ez a beteget „lepattintós” rendszer. Visszatértünk a régi kerékvágásba, most 
végre nincs káosz, a kórházak is funkció szerint működnek. Így végre elérkezett az idő, hogy kellő hangsúlyt 
fektessünk az alapellátásban a preventív szemléletre, azaz az akut és krónikus betegségek kialakulásának 
megelőzésére. Megelőzni a bajt egyszerűbb. 

Megújult a rendelés a révfülöpi rendelőben

A tisztán adminisztratív vagy kevésbé kuratív jellegű 
orvosi tevékenységeket pl.: vezetői engedélyek, for-
manyomtatványok, igazolások, esetleges EKG készítés, 
vérvétel, esetmegbeszélések, laborlelet kiértékelés 
stb. elektív, így ezen tevékenységeket a továbbiakban 
kizárólagosan előzetes időpont foglalás mellett szán-
dékozom végezni.
mnem: Mit is jelent tulajdonképpen a prevenciós 
rendelés?
vjm: Dióhéjban minden olyan tevékenységet, amellyel
a krónikus betegségekben fennálló feladatokat, 
illetve a betegségekkel kapcsolatos további egészség-
romlást, valamint a primer egészségtudatos szemlélet 
gyakorlati megvalósítását és a minőségben eltöltött 
hosszabb élettartamot orvosi tevékenységemmel 
a páciens számára elő tudom segíteni. 

Vegyünk egy példát. Egy páciensnek a családjában 
halmozottan fordult elő a szív- és érrendszeri akut 
esemény, akkor őnála célszerű elbeszélgetni a magas 
rizikó miatt a továbbiakról. Miben és hogyan kellene 
változtatni, melyek azok a vizsgálatok, amelyekkel 
közelebb tudunk egy diagnózishoz, az adekvát te-
rápiához vagy a szemléletváltáshoz jutni. Örven-
detes, hogy immár az orvosi vizsgáló helyiség kia-
lakításával megvalósult a diszkrét esetmegbeszélések 
lehetősége is. Pozitív visszajelzések alapján a fiata-
labb korosztály részére hasznosnak bizonyultak 
a délutáni rendelések, az ifjúsági rendelések a köte-
lező védőoltások beadására, szülőkkel folytatott 
orvosi konzultációkra.
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A rendelői e-mail cím, aki még nem tudja: revfulopirendelo@gmail.com (nota bene: van benne középen 
egy „i” betű is!) A telefonos receptíratási lehetőség a jövőben kiterjesztett és letisztult módon fog zajlani. 
Kérem tisztelettel a táblázatban megadott idősávokat használják a rendszeresen szedett gyógyszerek íra-
tására, a segédeszközökkel, szakjavaslatokkal történő asszisztensi megbeszélések is ezen idősávban bo-
nyolódjanak - kizárólag a vonalas telefonon. Telefonszám: 87/464-150. 

kontroll beszámolója, fotók, leletek küldése stb., 
egyéb ügyes-bajos dolgokat továbbra is megfelelő 
érdemben tudunk a telemedicina ezen módján 
folytatni. Megjegyzem, hogy akad, aki frappánsan 
a fogyóban lévő gyógyszerek dobozait fotózza be.
Amihez a személyes jelenlét, orvosi vizsgálat elen-
gedhetetlen azt kikötöm minden esetben! 

ezen gyakorlat szíves betartását. Ezen 2 hónapos 
időszak alatt a nyári leterheltség ellenére is jól szer-
vezetten folyt az ellátás az új rendelési időszaknak 
köszönhetően. Elhiszem, hogy nem lesz könnyű 
fejből megtanulni az új rendszert. Ezért aki szeretne 
nyomtatott időtáblázatot kapni, (tipp: amit a hűtő-
gépére otthon kitehet) kérem a rendelésen jelezze, 
szívesen ellátjuk egy-egy példánnyal. 

mnem

2020

Megújult a rendelés a révfülöpi rendelőben

mnem: A korábbi e-mailen való receptíratás, idő-
pontkérés is megmarad, vagy ez a gyakorlat nem 
váltotta be a hozzá fűzött reményeket?
vjm: De, szerintem kitűnően működik. Kreatív 
a skála, sok mindenre használjuk, használják 
a páciensek. Kontroll vizsgálatos beutaló kérés, 
rendszeresen szedett gyógyszerek felíratása, 
a táppénzes állományba felvett betegek írásos 

A cél az lenne, hogy a rendelési 
idő alatt az éppen vizsgálaton jelen 
lévő pácienssel foglalkozzunk. 
A nővérre is nagy szükségem van. 
Aki azt mondja, hogy a manapság 
divatos multi-tasking (a.m.: egy-
időben több dolog végzése) mű-
ködik, az hazudik! Orvosi tevé-
kenységet a páciensre, teljes egé-
szében odafigyelve érdemes foly-
tatni, a figyelmet megosztani nem 
ildomos, és még illetlen is. A pécsi 
iskolában Hámori Artúr belgyó-
gyász professzor úr hagyatékaként 
számomra azt tanították az „öregek”, 
hogy „a jó anamnézis fél diagnózis”. 
Anamnézist jól felvenni (a.m.: a 
beteg kikérdezése) csak alaposan, 
közben folyamatosan gondolkodva, 
a szükséges időt meghagyva cél-
irányos kérdésekkel lehetséges. 
Ezt a telefonálás, egyéb zavaró 
tényezők rendre antipodálják.
Többször hangsúlyoztam már, 
hogy az adminisztráció mára elen-
gedhetetlen. Ez a páciens érdeke is. A rendelőből 
távozva a nővér számára mindent rögzíteni, releváns 
BNO kódot keresni… időt igényel. Többek között 
ezért is bevezetésre került a csengő használata, mint
egyszerű, de jól használható beteghívó rendszer. 
A váróteremben az általános rendelési időszak alatt
a páciensek érkezési sorrendben a csengőszó után 
lépnek be a vizsgálóterembe. Kérném továbbra is 

Rendelési idő
Hétfő
  8.00 –   9.00 Prevenciós rendelés, előjegyzés szükséges

  9.00 – 12.00 Általános rendelés, előjegyzés nem szükséges

13.00 – 15.30 Telefonos receptíratási lehetőség 
Kedd
  8.00 – 10.00 Telefonos receptíratási lehetőség 
10.00 – 12.00 Általános rendelés, előjegyzés nem szükséges
Szerda
  8.00 – 10.00  Telefonos receptíratási lehetőség 
10.00 – 12.00 Általános rendelés, előjegyzés nem szükséges

13.00 – 15.00 Prevenciós rendelés, előjegyzés szükséges

15.00  - 15.30 Telefonos receptíratási lehetőség 
Csütörtök
13.00 – 14.00 Prevenciós rendelés, előjegyzés szükséges

14.00 – 15.00 Ifjúsági és iskolaorvosi rendelés, előjegyzés szükséges

15.00 – 15.30 Telefonos receptíratási lehetőség 
Péntek
  8.00 – 12.00 Általános rendelés, előjegyzés nem szükséges

13.00 – 15.30 Telefonos receptíratási lehetőség 
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„Új papunk van!” Szakács Péter plébános úrról pár mondatban

Elmentem papunk Szakács Péter miséjére, engem 
megfogott. Nem voltak körmondatok, nem volt 
felesleges pátosz. Az izgő-mozgó gyerekek nem 
zavarják a szentmisén, néha beszélget velük a mi-
séken, egyik hívő segít feladatokat adni a vasárnapi 
misék után a gyerekeknek. A megfejtők között 
nyereményeket sorsolnak ki. Jó érzés volt látni 
a színes rajzokat a betonjárdán. Az egyik például 
egy szelet pizzát ábrázol, amivel Márta megvendé-
gelte Jézust. Most tele volt a templom, sok volt 
a gyerek. A nagy kérdés, miképpen alakul mindez, 
ha elmennek a nyaralók.

Nézegetem a „Boldogok a tiszta szívűek” c. kötetet, mely Bódi Mária Magdolna életéről és a boldoggá 
avatásáért létrejött imaútról szól. Itt jegyzem meg, hogy Püspöki delegátus volt  Bódi Mária Magdolna 
kanonizációs eljárás egyházmegyei szakaszában, 2011- 2016-között, jelenleg is referense az életszentség 
hírében elhunyt munkáslány méltó megismerésének, elismerésének.  

Segítsük, hogy mindnyájunk örömére, a hitünk megerősítésére létrejöjjön egy működő egyházközség, 
létszámában bővüljön a hitoktatás! Figyeljük, mennyi irodalmi, zenei műsorra invitál bennünket Péter Atya. 
Mert az út a jó Istenhez sokféle irányból lehetséges. Talán visszaszokunk a templomba járásra, híre megy, 
hogy jó betérni a Munkás Szent József római katolikus templomba, amely minden hívőnek, nem hívőnek, 
más vallást gyakorlónak nyitva áll.  

Nagyon megfogott Badacsonytördemicről szóló 
fejezete a könyvnek, a táj szeretete sugárzik a kő-
keresztekből álló imaút bemutatásakor. A Balaton-
hoz való kötődése miatt is lehet, hogy egy Eötvös 
Károly idézet olvasható a hátsó borítón. Itt jegyzem 
meg, érdemes megnézni www.padpeter.hu honlapját! 
Azt is megfogott, ahogy név szerint sorolta, akik 
segítenek neki. Jó érzéssel beszélt a mélyen hívő, 
vallását gyakorló alpolgármesterről, akinek a fele-
ségével együtt indítottak egy jövőben kiteljesedhető 
programot. Az egyházközség tagjaival beszélgetve 
a gyerekekkel való foglalkozást határozták meg 
prioritásnak.

2121

A kisboltnál beszélgetek az egyik régi ismerőssel, 
aki eddig is sokat segített a plébánián. Mondom 
is neki, mi is így mondtuk anno nagyanyámnál 
Nován. Igaz, akkortájt az „új papelnevezés” 
évtizedekig kitartott. Meg is vitattuk, mennyire 
nem jó, hogy alig alakul ki közösség, áthelyezik 
a papot. Az egyik unokám követte kedves papját 
egy másik kerület plébániájára, na, azt meg 
Kanadába helyezték. Persze, oda már nem ment, 
de ott ragadt a másik templomnál. Egyetértettünk 
abban is, igen jó volt az Eperjes előadói est. 
Mindketten ott voltunk a Mozarton, mise után 
volt. A már emlegetett unokámnak a lépcsőn 
jutott hely, de mindent hallott. 

Aztán elolvastam az életrajzát, tiszteletre méltó 
a megtett út. A Rómában töltött sok év, vagy amikor 
a családpasztorizáció vezetője volt 5 évig a Veszprémi 
Főegyházmegyében, igen megragadott.  Azt gon-
doltam, ez az út nyílegyenesen vezet valami magas 
hivatali pozícióhoz. Így is volt, de aztán elkérte magát 
plébániára. A keszthelyi, tapolcai, szigligeti, a tör-
demici évek megerősítették abban, hogy a helyi 
közösségekben van feladata, ott tud tenni a legtöb-
bet az emberek hitéért.

Lux Judit
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A  család szerint 50 éve volt, hogy letelepedtünk Révfülöpön. Itt is 
elmondom, az úgy volt, mentünk Mamám Bözse barátnőjének erdei 
kis házát megnézni a Kacsajtós tetején 1971-ben. Megálltam a már 
nem létező szilvafánál, és azt mondtam, itt szeretnék élni. 
Már 1972-ben a Bözse mesebeli házikójában nyaraltunk iszonyú 
mennyiségű szúnyoggal. Szóval tényleg 50 év! Ma már a felnőtt unokák 
és egy Picur (októberben lesz 5 éves!) tölt itt több, kevesebb időt. 
Jól látszik, ki viszi tovább nagyanyjuk imádatát, túl erős kifejezés, de 
nem húzom ki, Révfülöp, az erdő, a Balaton iránt. Isten éltessen 
Kacsajtós dűlő 1. Szülinapokkor csak jót szabad írni, így ez most egy 
manapság hihetetlen dolog lesz, csak jót írok !!!
Az biztos, hogy igen sok minden változott az utóbbi időben. Mondom 
ezt úgy is, mint a dombunkon az utolsó még élő a régiek közül, aki 
már sok mindent megtapasztalt.  
Megnőtt az utcán, boltokban kéretlenül megszólítók száma, nem jó 
indulatú megjegyzésekkel. Elképesztő a „hangzavar” a facen, ahol 
az igen sokjelű, nevű csoportok osztják ki egymást. Már nem merek 
írni, mert egy egyszerű lájk is kiakaszt egyeseket. 
Kicsit nehezebb a Szigeti strandon, ahol nem lehet megúszni a véle-
mény vezérek harsogó szövegelését. Ezt is hagyjuk.

Nyár 2022!
Nagyon szubjektív!

Mondok pozitívat. Az egyik étkezde megvalósította 
régi álmomat, a „strandkönyvtárt”. Kirakott köny-
veket, folyóiratokat. Fülem hallatára  kérdezte egy 
fiatalember, elviheti-e a csillagászati (igen vastag) 
könyvet. Persze, mondta az étkeket felszolgáló. 
Nem merem ideírni a nevet, nehogy valaki beszóljon, 
hogy ez már reklám! Név nélkül, utolsó árusok 
a soron, a kabinok felé. 

Tavaly azt írtam, jó volna  újra  komolyzene. Volt. Beépült a Koncz család hagyományos  templomi kon-
certje a révfülöpi programba, ahogy a csodás Mozart-koncert, szintén a katolikus templomunkban. 
Jó ötlet volt a fúvósok zenélése a Tóparti Galéria kiállítás megnyitója előtt és után. Itt sem írok a morgókról! 

Mindig összegyűjtöm a nyári programokat, most 
igen vastag lett a gyűjtemény! Már közben is kap-
kodtam a fejem, hogy eljussak, ahová csak lehet. 
Óriási  öröm volt, ahogy a facen először bukkantak 
fel a kovid 3. hullám lecsengésekor, ma már hagyo-
mányunkká vált Révfülöp Blues-ra, vagy a Country 
Music Fest-re invitáló sorok. Mind a két program 
sikeres volt, ahogy a színházi előadások is.  

A RévArt a szokott színvonalon hozta kiállításait, 
az nagyon jó, hogy az egész szezont előre láthatjuk!  
Az utcai alkalmi zongoristák is jók voltak, igaz vé-
letlenül bukkantam rá Halász utcai részvételükre 
a facen. Talán nem szerénytelenség, ha azt mondjuk, 
igazi kulturális tér lettünk. Persze, sok mindent 
lehetne még tenni! Több gyerek program kell,
„strandkönyvtár”, ezt azért ide írom.  

A könyvtártól már lehet a facen olvasmány ajánla-
tokat böngészni. Na, még egy kis pozitív: Jó hírünket 
viszik a galériák, a múzeum őrei, akik szívesen 
kalauzolják a betérőket.   
A Helytörténetiről mindig írok. Szeretek oda csak 
úgy betérni. Benke Laci bácsi neve mindig előhozza 
a régi emlékeket, ahogy invitált bennünket megnézni 
az egykor gyűjteményt. 
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Sok a friss kiadvány, remek az összeállítás a környék 
programjairól a turisták számára mindig nyitott 
Turisztikai Információs Irodában. Az viszi a jó  
benyomást  Révfülöpről, ha a kérdező választ kap 
a szemét elhordás rendjétől kezdve a friss zenei 
programokig.  Széles a paletta. A morgolódóknak, 
elégedetlenkedőknek mondom,  nehéz volna fel-
sorolni a nevüket, és nem is engednék, akik tesznek 
azért, hogy a javaslatok egy része majd az éves tervben  
megvalósuljon. „Légy aktív Révfülöp!” - bízom 
benne hagyománnyá váló programjain sokan vettek

részt, dolgoztak önkéntes munkában sikeréért. 
Nagyon tetszett a Fürdőegyesület hagyományos 
úszóversenye. A rossz idő ellenére sokan voltak. 
Talán ez a pár sor belefér, és nem „üti” a beszámo-
lóikat. Egyre inkább  a nyár része a termelői piacunk. 
Amikor már nevén szólítjuk  a szokásos tojásárust, 
visszük a csere dobozt, a zöldségest, a süti árust, 
és most már az ifjakat, a „pápai” húsért, kolbászo-
kért, akkor az már a „mi piacunk”. Bocsánat, akit 
kihagytam!!  Csak mondom, a bringások körében 
is egyre ismertebb a piac melletti bringás „megálló”. 

Tavaly a megújult kilátóról írtam, piacról hazafelé menet, most a megújult felüljáróról. Biztosan nem 
használom a rengeteg lépcsőt, de örülök, mert az is Révfülöpé. 
A végére a legpozitívabb: vannak fecskék!!! Ott repkedtek csapatostól a Balaton felett, jó volt nézni, ahogy 
leszálltak a vízre azért az egy cseppért. Megtelepedtek a Révbüfénél, kaptak fészkeik „pelenkát!” Talán 
újra ide szoknak, ha meglesz az új Galériánk!!

Mielőtt bárki azt gondolná, hogy nincs szemem, látom ám a vandálok tevékenységét! Nem tudom, mit 
lehet tenni, akik a nagyon szép csónak, evezős kompozicióról (a nagy COOP-nál) letörik az evező felét, 
kitépik a virágokat, mellé rakják a szemetet. Szóljunk rájuk, ha látjuk őket. Jó volna közösen kitalálni 
valamit, a panaszkodáson kívül! Mindnyájunkért maradjon nyáron is tiszta Révfülöp! Vigyázzunk rá!

Lux Judit

Szenzációs testvériskolai kiránduláson vehettünk részt Lengyelországban, Stara Krobiában. Testvértele-
pülésünk Lengyelország nyugat-középső részén, Gostyń megyében található, ahová július 17-én 3 pedagógus, 
Kuti Hermina, Pálné Rácz Rita és Török Péterné, egy önkormányzati képviselő, Újváriné dr. Handó Melinda 
és Fehér György, lengyel tolmács kíséretében 15 diák utazhatott a Révfülöpi Általános Iskolából. 

Diákjaink Lengyelországban

A testvériskolai kapcsolat célja, barátokra lelni, 
kapcsolatot teremteni, idegen nyelvet gyako-
rolni, helyi kultúrát megismerni, jól érezni 
magunkat és kitárni a világot a gyerekek előtt, 
hibátlanul sikerült. A találkozás első pillanatától 
kezdve diákjaink szinte minden percet együtt 
töltöttek a lengyel gyerekekkel, mintha nem is 
lett volna más lehetőségük. 
Talán tudat alatt történelmi barátságunk is segí-
tett ebben. Angolul és németül nagyon ügyesen 
kommunikáltak egymással, öröm volt nézni 
őket. A focipálya és a mellette lévő padok jelen-
tették a törzshelyet, ahol egészen sötétedésig 
játszottak és beszélgettek egymással. 

Mi néha már a gyerekek körvonalát sem láttuk, csak 
a hangjukat hallottuk, de ők kitartottak. Ez azt jelen-
tette, hogy ez a kapcsolat számukra is fontos és 
örömmel tölti el őket. A lefekvés időpontját nem 
szerencsés megemlíteni, de a hangulat fergeteges 
volt, melyet a délelőtti közös foglalkozások csak 
erősítettek: lengyel népmesét kellett a gyerekeknek 
önállóan feldolgozni és lefesteni, animációs filmet 
készíteni, lengyel motívumokat hímezni és volt 
játék lehetőség is. A legizgalmasabb az animációs 

kisfilm készítése volt, mellyel mi is most ismerked-
tünk meg. Komoly technikát igényel, de fantasztikus 
a végeredmény, amikor az elkészített kis figurák 
mozgásba lendülnek. Délutánonként közös kirán-
dulások emelték a hangulatot: lovaglás, sétakocsi-
kázás, állatsimogatás, úszás, hajókázás, biciklizés, 
falmászás, agyagozás, városnézés és motocross 
edzés megtekintése egy stadionban. Tartalmas 
programokon vehettünk részt, melyek óriási élmé-
nyekkel gazdagítottak bennünket. 
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Mi felnőttek egy igazán extra lehetőségben is részesülhettünk. 104 éves kabrióval utazhattunk a városban, 
melynek ugyan indexe nem volt, de az irányjelzést a sofőr a jobb kezével a feje fölött megoldotta. 

Elmondhatom, hogy egy hétig reggeltől estig nevet-
tünk, olyan vidám hangulatban teltek napjaink.
Köszönet a gyerekeknek, hogy igazán feltalálták 
magukat, vidámak és bátrak voltak a barátkozásban, 
kommunikációban, feladatmegoldásokban. 
Ezt a lehetőséget, mely értékteremtő kapcsolatokat 
eredményez, lengyel, magyar diákokat és felnőtteket 
összeköt egymással, az élő idegen nyelv használatára 
késztet, szélesebb látókört biztosítva gyerekeinknek, 
Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának, Kondor 
Géza polgármester úrnak, Fehér György úrnak, 
a Révfülöpi Általános Iskola intézményvezetőjének, 

Megtanultunk egymástól egy fontos mondatot: Lengyel, magyar, két jó barát, együtt isszák egymás borát. 
Polak, Wegier dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki. 
Igazán jó barátokra leltünk, egymásnak örülünk, ápoljuk ezt az elindított kapcsolatot és nem felejtjük el 
azt a szeretetteljes vendéglátást, melyben részesítettek minket.

Török Péterné

nem lett volna lehetőségük erre. Kedves ajándé-
kokkal búcsúztattak minket, melyek mindig feli-
dézik majd a közös emlékeket.
Igyekszünk megőrizni és megbecsülni ezt a kapcso-
latot, és nagy szeretettel várjuk vissza lengyel bará-
tainkat jövő nyáron. 

Szeptember 4-ére szervezte Zsifkovics Szilvia 
védőnő, képviselő asszony az idei, immár 3. 
Családi napot, melyet ismét a labdarúgó pályán 
tartottunk. Minden szeptemberi program ma-
gában rejti az izgalmat, hogy milyen idő lesz? 
Az időjárás kegyes volt hozzánk, így már nem 
kánikulában, mégis kellemes időben kezdhették 
meg a játékot a gyerekek. A felfújható játékok 
a település vállalkozói támogatásával 3 órán 
keresztül álltak a gyerekek és felnőttek rendelkezésére. Volt itt felfújható légvár kicsiknek-nagyoknak, 
csapatokban élő csocsóban mérhették össze tudásukat a csapattagok, de az igazi szenzáció talán mégis-
csak a rodeó bika volt, ahol a vállalkozó kedvű felnőttek is sorban álltak. 

Pihenésképpen Papp Lívia tanítónő vezetésével 
intenzív bemelegítés után sorversenyen vehettek 
részt az érdeklődők. Amíg a gyerekek játszottak, 
a felnőtteknek lehetőségük volt beszélgetni, 
a sorversenyek alkalmával szurkolni a gyerekek-
nek. Néhányan kedvet is kaptak, így nem csak 
a pálya széléről erősítették a versenyt (ennek 
hatását a felnőttek még napok múlva is „élvezték”). 
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Diákjaink Lengyelországban

Németh László István úrnak, Krobia polgármeste-
rének, Łukasz Kubiak úrnak és a Stara Krobiai Álta-
lános Iskola igazgatójának Bogdan  Paluszkiewicz 
úrnak köszönhetjük. Révfülöp Önkormányzata 
az utazás teljes költségét felvállalta, így olyan diákok 
is részt vehettek a kiránduláson, akiknek különben 

III. Családi nap
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Az idei évben a vállalkozók mellett szülők is 
támogatták a rendezvényt. 4 család kezdemé-
nyezésével és támogatásával közös főzéssel 
lepték meg a jelenlevőket. A Zoli „séf” által 
készített pincepörkölt elfogyott, reméljük, senki 
nem tért haza üres hassal. A többi szülő süte-
ménnyel, üdítővel járult hozzá a rendezvény 
sikeréhez, melyben megmutatkozott a közösség 
építő ereje. A zenéről, mint már oly sokszor 
most is Dávid gondoskodott. Ebéd után pedig 
igazi rangadóra került sor. A lelkes amatőrök 
természetesen kötélhúzásban mérhették össze 
tudásukat, ahol volt anyák-apák, lányok-fiúk 
illetve vegyes verseny is. A legnagyobb derült-
ségre mégis az adott okot, amikor 1-1 csapat 
előre megbeszélt jelre elengedte a kötelet és 
a másik csapat nem csak a nevetéstől, de a len-
dülettől is nagyot gurult. 
Azonban ez a program sem jöhetett volna létre 

támogatók nélkül: Szegi Sport, Révfülöpi Horgászegye-
sület, Rév Büfé, HBR Révfülöp, Móló Cukrászda, Pupos 
Norbert vállalkozó, Molnár Árpád vállalkozó, és termé-
szetesen a szülők. Köszönjük áldozatos munkájukat! 
Ez a rendezvény is megmutatta, hogy egy jó kezdemé-
nyezés mellé mindenki odaáll. 
Kívánom, hogy még sok családi nap megszervezésében 
segédkezhessünk Szilvinek!

Az iskolai tanév vége mindig eseményekkel teli. Ekkor mennek osztálykirándulásra az osztályok, ilyenkor 
vannak az utolsó témazárók, küzdenek a gyermekek a jobb jegyért. A Révfülöpi Általános Iskola azonban 
nem csak a jegyekre összpontosít, hanem próbálja a mindennapokat tartalmassá tenni. 

Elszaladt a nyáriszünet…

Április legvégén a diákokkal együtt tartottak 
nagytakarítást bent az épületben és kint az udva-
ron is. Szemetet szedtek, festettek, takarítottak 
diákok és pedagógusok közösen. A rendezett 
kertben a 7. osztályosok osztályfőnökükkel, 
Németh Lászlóval májusfát állítottak, feleleve-
nítve a falvak hagyományát. Kimagasló verseny-
eredmények is születtek a tanév végén: „Ember 
szervezete és egészsége” c. megyei versenyen 
Gelencsér Gergő és Koczor Richárd képviselte 
az iskolát, ahol Ricsi megyei 6. helyezést ért el, 
Gergő a 13. helyen végzett. Felkészítő tanár: Szabóné 
Kuzsner Gréta biológiatanár. A 2022 tavaszán meg-
rendezett „Hallo Schweiz!” országos német nyelvi 
projektversenyen für Anfänger kategóriában Török 
Maja 4. osztályos tanuló 1. helyezést ért el. 
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Betleni Zsombor, Gelencsér Benedek, Mészáros 
Blanka és Újvári Jázmin Anna 4. osztályos tanulók
a Frühling in den DACH-Ländern német nyelvi 
országismereti projektversenyen 2. helyezést értek 
el. Felkészítő tanáruk: Török Péterné, Marika néni.

A madarak és fák napja alkalmából izgalmas vetél-
kedővel várták a gyermekeket. A 10 állomáson kihí-
vást rejtő, szórakoztató fejtörőkkel várták a diákokat, 
amiket igazi csapatként tudtak a legkönnyebben 
teljesíteni. A vegyes korosztályú csapatok jól telje-
sítették a pályát, még inkább sikerült elmélyíteniük 
a fák és a madarak iránti tiszteletet és szeretet, és 
játék közben még több ismeretet sajátíthattak el 
természeti értékeinkről. Idén ismét volt papírgyűjtés, 
amivel nem csak osztálypénzt tudtak gyűjteni a diákok, 
hanem a környezettudatosságra is tudjuk őket nevelni. 
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Osztálykirándulás 6. osztály

Osztálykirándulás 1. osztály
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Elszaladt a nyáriszünet…

A szelektív hulladékgyűjtést az iskola az elemek gyűjtésével is elő szeretné segíteni. Április végén kosárlabda 
sportágban a III. korcsoportos lányok mezőnyében lettek előbb Veszprém megye bajnokai az 5-6. és 3-4. 
osztályos tanulók, majd Komárom-Esztergom és Pest megye bajnokaival küzdhettek meg a döntőbe 
jutásért Szomódon. Az elődöntőben a Szomódiakat 
nagy arányban sikerült legyőzni, azonban a majd 
egy fejjel magasabb Nagykőrösiektől vereséget szen-
vedett a csapat, így végül egy csodálatosan csillogó 
ezüstérmet szereztek a Diákolimpia Kosárlabda 
Országos Elődöntőjén.
Május végén sor került az ekkor szokásos osztály-
kirándulásokra, valamint a szakmai napokra, mely-
nek keretében a 6., 7. osztályosok Veszprém Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett szak-
mabemutató napon vehettek részt a diákok tapolcai 
Csermák József Rendezvénycsarnokban.

Bábszínházban jártak az 1-2. osztályosok Zánkán. 
A Lázár Ervin Program keretében három rövid mesét 
láthattak a résztvevők. A Nemzeti összetartozás 
napja alkalmából pedig rendkívüli történelemórán 
vehettek részt az iskola diákjai Tajti József Zoltán tanár úr előadásában. 2019 után idén először megtartották 
a szokásos pedagógusnapi ebédet, melyre szeretettel hívta az iskola vezetése és az Önkormányzat a korábban 
és jelenleg is a községben tanító pedagógusokat és alkalmazottakat is.

A Révfülöpi Általános Iskola nem kisebb horderejű 
rendezvénnyel zárta az évet, mint a 100 éves fennál-
lását ünneplő eseménysorozat. Rajzversennyel, vers- 
és mesemondó versennyel, sportnappal, kulturális 
és tantárgyi versenyekkel tették emlékezetessé a diá-
kok számára az utolsó előtti hetet.
A rendezvénysorozat ideje alatt megtekinthető volt 
az iskola elmúlt 100 évéből összegyűjtött kiállítás. 
A hetet a DÖK nap zárta, melyen kellemesen elfá-
radtak kicsik és nagyok.
A tanévzáró előtt azonban a 100 éves évforduló kere-
tében még egy rendezvényre sor került az iskolában, 
ez pedig a hagyományos sportnap, melynek kereté-
ben Boldizsár Tünde fitneszedző tartott bemelegítést, 
majd 9 állomásos vetélkedőn vehettek részt a gyerekek. 
Baján Jánossal zumbázhattak, majd Szabó Heni 
arcfestő dekorálta a gyermekek arcát, Kollátné Andi 
pedig csillámtetkót készített. Délután a retro divat
bemutatóval a gyerekek az elmúlt 100 év ruháiba 
öltözve elevenítették fel a múltat, majd kezdetét 
vette a Ki mit tud? A szülők meglepetés műsorait 
sikerült az utolsó pillanatig titokban tartaniuk. 
Az általuk előadott színdarabban a régmúlt és a mai 
diákok, az iskolás élet közti különbséget humorral 
fűszerezve adták elő, ahol Dodi bácsi tanár úrként 
gyakran fogta a fejét. Táncuk során pedig az elmúlt 
100 év zenei palettáját vonultatták fel az azokhoz 
tartozó felejthetetlen táncokkal. Ezután kezdődhe-
tett a buli, természetesen a retro szendvics és mál-
naszörp sem maradhatott el. Gyerekek, szülők és 

pedagógusok együtt táncolva ünnepelték a 100 éves 
iskolát. Június 18-án búcsúztak a 8. osztályos tanulók 
az iskolától. Megtartották a szokásos évzárót, melyen 
diákok, pedagógusok, szülők, nagyszülők vettek részt. 
A végzősök az elmúlt évekhez hasonlóan eltáncolták 
keringőjüket, elbúcsúztak társaiktól. Németh László 
intézményvezető tartalmas nyarat, jó pihenést kívánt 
mindenkinek. A nyári táboroktól eltekintve az iskola 
bezárta kapuit, mindösszesen ügyintézésre volt lehe-
tőség az intézményben. A diákok azonban ez idő 
alatt sem tétlenkedtek, szenzációs testvériskolai 
kiránduláson vehettek részt Lengyelországba, Stara 
Krobiába. Kuti Hermina, Pálné Rácz Rita, és Török 
Péterné, valamint egy önkormányzati képviselő 
Ujváriné dr. Handó Melinda kíséretében 15 diák 
utazhatott a Révfülöpi Általános Iskolából. 

Fotó  Iskola

A német nyelvi csapatverseny tagjai felkészítő tanárukkal

Nagytakarítás – mindenki munkában
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A testvériskolai kapcsolat célja barátokra lelni, 
kapcsolatot teremteni, idegen nyelvet gyakorolni, 
helyi kultúrát megismerni, jól érezni magunkat és 
kitárni a világot a gyerekek előtt, ami fantasztikusra 
sikeredett.
Épphogy kipakoltuk az utolsó szendvicseket az is-
kolatáskából, az elsősöket gólyanapra hívta az iskola 
és máris egy esős szeptember 1-jére ébredhettünk. 
Mintha csak az időjárás is siratná, hogy ma újra is-
kolába kellett mennie a diákoknak. A tornateremben 
mégis mosolygós gyermekek várták izgatottan igaz-
gatóúr beszédét, aki szeretettel üdvözölte a diákokat, 
pedagógusokat. 

Az iskolában három új pedagógus, Köröskényi 
Adrienn, Hajdu-Radnai Eszter és Szentkirályi-Szász 
Krisztina kezdte meg a munkát, akiknek ezúton 
is jó munkát kívánunk a Révfülöpi Általános Isko-
lában. Az új tanévben az iskola vezetése, a DÖK 
képviselői folytatni szeretnék a tavalyi tanévben 
megkezdett munkát, tovább vinni a jó gyakorlatokat.
Minden pedagógusnak és diáknak kitartó és ered-
ményes tanévet kívánok!

mnem-

Aktivitás, mozgás, összefogás. Ezek a gondolatok jártak a fejünkben, amikor megszületett a „Légy aktív, 
Révfülöp!”. A mozgás örömét szerettük volna ötvözni a közösségépítéssel, aktivizálni Révfülöpöt, gyerekeket, 
fiatalokat és idősebbeket, révfülöpi lakosokat és nyaralókat vidám sportprogramok keretén belül. 

„Légy aktív, Révfülöp!”
„Ha az ember igaz ügyért harcol, társak bukkannak elő mindenütt.” (Ghandi)

Egy település élete nem létezhet sport nélkül. 
A strandokon csodássá lehet varázsolni a napokat 
egy kis közös mozgással, hiszen a sport fejleszt minket, 
megmutatja a határainkat, közösséget formál belő-
lünk. Ez vezérelt bennünket Bogdán Józsival, amikor 
elkezdtünk tervezni. Akkor még havas volt a táj és 
jeges a Balaton vize. Ezt az űrt akartuk kitölteni, 
hogy Révfülöp élete még színesebb, aktívabb legyen 
a rengeteg csodás kulturális program mellett. 

Terveztünk, elkezdtünk alkotni, arra azonban még 
álmunkban sem mertünk gondolni, hogy ilyen mér-
tékű összefogással találkozunk. Polgármester úr 
azonnal mellénk állt, a helyi vállalkozók egy ember-
ként nyújtottak segítő kezet, régi jó barátokból lett 
egy fantasztikus szervező csapat. Az önkormányzat, 
a Tourist Info, a Rév Büfé, a RIVE, a SUPPort Révfülöp 
és a Szegi Sport kiemelt támogatóként segítették 
munkánkat, hálás köszönet nekik. 

Egy varázslatos nyári estén indult 
minden… Szent Iván éjjelén a Rév-
fülöpi Magyar-Finn Baráti Társaság 
programjához csatlakozva szervez-
tünk egy lampionos vízitúrát, 
melyre csodásan kivilágított vízi 

A gyermekprogramokat egy nagyszabású sportnappal indítottuk útjára, az I. Szigeti Gyermek Sportfesz-
tivállal. Ezt sok esemény követte, amelyek során a gyerekek ismerkedhettek olyan vízi és szárazföldi 
sportágakkal, mint a vitorlázás, SUP, foci, vízilabda, röplabda, asztalitenisz, vízi kosárlabda és játékos 
horgász versenyek. 

járműveken érkeztek a résztvevők, 
a parton pedig emberek százai 
köszöntöttek bennünket ragyogó 
fényekkel. Akik ott voltak, nem 
felejtik el ezt az álomszép estét. 
Az éjjel nem érhet véget. 

Tele energiával, motiváltan foly-
tattuk a munkát, azzal a céllal, 
hogy kihasználjuk a csodálatos 
vízfelületet, aktiváljuk a stran-
dolókat.

DÖK nap

Diákolimpia Kosárlabda Országos elődöntő

Fotó  Iskola



A nyár folyamán egyre többen ismertek meg 
bennünket, folyamatosan növekedett a részt-
vevők száma. Rengeteg pozitív visszajelzést 
kaptunk, ismerősök és ismeretlenek szólítottak 
meg az utcán, gratuláltak, bíztattak, hogy foly-
tassuk tovább. A siker titka az összefogás, a jó-
kedv és a profi, minden részletre kiterjedő szer-
vezés. Fontosnak tartottuk, hogy egy jól műkö-
dő rendszert dolgozzunk ki egy saját arculattal, 
ezért a név szerinti regisztráció után Révfülöp- 
feliratos karszalagot kaptak a gyerekek. Az ese-
ményekre sztársportolókat hívtunk meg. 
Minden rendezvény profi fitness edző által tartott bemelegítő tornával kezdődött. A meghívott olimpiai- 
és világbajnok sportolók együtt sportoltak velünk, majd közönségtalálkozók keretében beszélgettek 
a résztvevőkkel, ahol rengeteg fotó készült, a végén a gyerekek dedikált – Kovács Péter által tervezett - 
emléklapot kaptak. Vendégeink voltak: Kammerer Zoltán, Fa Nándor, Vigh Zsolt, Szilágyi Liliána, Ábrahám 
István, Domina Balázs, Varga Julianna. 

Sok szeretettel várunk mindenkit a rendezvényeinkre! Cini&Csapata (Bogdán József, Eitner Csongor, 
Eitner József, Ekbauer Henrietta, Fülöp Zoltán, HTK Eszter, Holczinger Zoltán, Kayos Gabriella, Porffy 
Csaba, Sági Zsuzsanna, TK György, Tolnay Éva, Török Péter)

Kovács Cini, Eitner Csongor

Nem állunk meg, megyünk tovább a megkezdett 
úton. Nemrégen kötöttünk megállapodást a Rév-
fülöpi Általános Iskolával, szeretnénk a gyerekek-
nek egész évre kiterjedő sportprogramokat nyújtani, 
megszerettetni velük a mozgás, az összefogás örömét. 
Büszkeséggel és örömmel tölt el, hogy már több 
sportolót sikerült megnyerni jövőbeni programjaink 
támogatására, akik újabb élményeket szerezhetnek 
nekünk és tovább viszik szeretett Révfülöpünk jó 
hírnevét. Török Péter szakmai tanácsadóként erősíti 
csapatunkat. Petivel és Józsival közösen tervezzük 
a programokat, szervezzük a feladatokat. Ebben 

segít sajtófőnökünk, Tóth B. Zsuzsanna, a Napló 
újságírója, aki rendszeresen tudósít a programjaink-
ról. Bakota Zsolt, a MeteoBalaton meteorológusa 
pedig időjárás- előrejelzésben és az aktuális veszély-
jelzések figyelemmel kísérésében segíti ezentúl 
munkánkat.
Mi, a csapat tagjai mindannyian hiszünk Gandhi 
szavaiban, hogy összefogva, jó csapattal, nemes 
ügyért harcolva csodás sikereket érhetünk el. 
Ez a mottónk, ebben hiszünk, ezt szeretnénk tovább-
adni a fiataloknak, akiknek továbbra is szeretnénk 
maradandó élményeket nyújtani. 

napon keresztül horgászni már komoly kihívást jelent és mivel az első hely egy 50.000 forintos vásárlási 
utalvány volt, így komoly tétje is volt a versenynek, melyen nem csak arra kellett figyelni, hogy minél több 
halat fogjon az ember, úgy kellett módszert, szereléket, horgot, és csalit választani, hogy az ne az apró-
halak, hanem a bajszosok érdeklődését keltse fel, őket sikerüljön szákba terelni. 

I. Révfülöpi 24 órás pontyfogó kupa
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„Légy aktív, Révfülöp!”

Jóból is megárt a sok, tartja a mondás, 
azonban egyesületünk idén szakítani 
kívánt a szokásos 4 órás versenyével, emelni 
kívánta a tétet és szeptember 17-ei kez-
dettel meghirdetésre került az I. Révfülöpi 
24 órás pontyfogó kupa! A révfülöpi Magyar 
Tenger Horgász Egyesületnek számos tele-
pülésen vannak testvéregyesületei, me-
lyeknél már minden évben jártunk jobbnál-
jobb versenyeken, rendezvényeken. 
Most örömmel hívtuk mi is csatába a nagy-
kanizsai, nyirádi, vonyarcvashegyi és 
szepezdi egyesületek 1-1 horgászát, hogy 
tagjainkkal megmérkőzzenek. Egy teljes 
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24 elszánt horgász a megmérettetésen    
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A verseny előtti napokban már tudtuk, hogy egy 
szeles esős hétvégét sikerült kiválasztanunk, ennek 
ellenére a versenynap reggelén 24 mindenre elszánt 
horgász vágott neki az igen csak zord időjárással 
spékelt megmérettetésnek. A hideg szeles szombatot, 
egy esős 7 fokos éjszaka, majd megváltásként egy 
23 fokos napsütéses délelőtt váltotta, csak hogy 
mindenki megtalálhassa a maga horgászidejét... 
A horgászok meleg vacsorát, vasárnap reggelit és 
ebédet is kaptak, sőt folyamatosan rendelkezésre 

Eredmények: I. Csernalovics Ádám 10,43 kg II. Kovács Antal 6,01 kg III. Szabó Zoltán 5,96 kg Legnagyobb hal: 
Szabó Zoltán 3,62 kg Természetesen versenynapon a halak amnesztiát kapnak, így mind a 27 pórul járt 
potyka fényképezés és fertőtlenítés után visszaúszhatott az élőhelyére! 
Egyesületünk célkitűzése a horgászsport népszerűsítése, az utánpótlás kinevelése. Örömmel látjuk, hogy 
évről-évre egyre nagyobb az igény az ilyen nívósabb sportrendezvényekre. Örömmel látjuk, hogy mérhetően 
több a vízparton töltött napok száma évről évre mind a felnőtt mind a gyermek horgászainknál. Örömmel 
látjuk, hogy egyesületünk évente 1500 gyermeknek tud szervezni valamifajta képzést, versenyt, előadást.

Haladunk tovább a megkezdett úton, jövőre találkozunk!

Szívből mindenkinek, akinek sikerült teljesítenie e megmérettetést!gratulálunk 

A mellény életet ment, vedd fel te is!

Az egyesület célja, hogy ezen ismertető kampányát a következő szezonban minél több alkalommal be-

mutathassa, egyre több családhoz jusson el időben az üzenet: A MELLÉNY ÉLETET MENT!  

Figyeljenek Önök is kiskorú gyermekeikre amennyiben vízre szállna!

A fiataloknak meg kell érteniük, hogy nem ciki 

a mentőmellény használata és igazából a szabad 

mozgásban sem korlátozza őket a viselése. A legtöbb 

balatoni strandon már van ingyenesen igénybe 

vehető mentőmellény, ezeket okvetlen használnia 

kell mindenkinek, aki a nagy melegben valamilyen 

vízi eszközre száll! A programot révfülöpön a Légy 

Aktív, Révfülöp rendezvénysorozatba építették 

bele annak szervezői, hiszen a legtöbb vízi sportnak 

egyik nagyon fontos kelléke a mentőmellény.  

A mellény életet ment, vedd fel te is! szlogennel indult útjára a révfülöpi Magyar Tenger Horgász Egyesület

fiataloknak szóló baleset megelőzési kampánya a nyáron.
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Domina Balázs elnök révfülöpi MTHE 

 
álltak meleg italok, kávé és tea, mely egy kicsit 
átmelegítette az átfagyott kezeket. A halak kapó-
kedve sem volt az igazi, és az igazán nagy példányok 
is messziről kerültek minket. A verseny az utolsó 
4 órájában vált izgalmassá, ekkor értek be az eteté-
sek és egymás után kezdték szedegetni a sporik 
a tükrösöket, nyurgákat, így a végére 27 pontyot, 
mintegy 50 kg összsúllyal sikerült kifogni szeszélyes 
Balatonunkból. 

A Balaton több településén tartottunk előadá-

sokat, segítettünk szórólapozni, szólítottuk 

meg a fiatalokat és idősebbeket egyaránt.  

Minden évben van olyan szerencsétlen, halálos 

kimenetelű baleset, ami mentőmellény használattal 

elkerülhető lett volna. A csónakokból horgászók 

a vízi eszközzel közlekedők, vízibiciklizők eddig 

is jelen voltak, de az utóbbi években egyre több 

gyermek használja az úgynevezett SUP deszkát, 

ami szintén veszélyforrás lehet, ha nem tartjuk 

tiszteletben a vizet, amin evezünk vele. 

Domina Balázs elnök révfülöpi MTHE

Az augusztus végén a Császtai strandon megren-

dezett délelőttön játékos feladatokat oldottak meg 

a gyerekek, ahol nem csak az életmentő eszközöket, 

de a csónak kötelező felszereléseit is megismerhették; 

rájöhettek, hogy mellényben komfortosan lehet 

ügyességi feladatokat is megoldani, továbbá egy 

rövid csónakos túrán is részt vehettek, ahol a Bala-

tonról, élővilágáról, az itteni időjárás szeszélyeiről 

és vízi közlekedés alapszabályairól is hallhattak. 

Aki mindhárom állomáson jól teljesített, csokolá-

déval és egy kis ajándékkal lett gazdagabb. 

A mellény életet ment    
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A Rév-Art Galériában a 2022-es évben a látogatószám növekedését 
tapasztaltuk. Ez nem kis részben annak köszönhető volt, hogy egy-
részt révfülöpi illetőségi művészt is sikerült megnyerni kiállítónak, 
másrészt nagyon népszerű témákat találtunk – ezek a cirkusz világa 
és a Balaton felvidéki híres művészek portréi, harmadrészt olyan 
nemzetközi hírű művészeket mutattunk be, akiknek megjelenése 
az országos hírű galériáknak is díszére vált volna: Haász Katalin, 
Stekovics Gáspár.

Mint ez a kis ízelítő is jelzi, nem 
köteleztük el magunkat egy mű-
vészeti ág mellett sem, igyekeztünk 
a magyar művészet széles palet-
tájából meríteni, amely a kiállítá-
sokat megtekintők részéről is 
visszaigazolást nyert. 

A 2022-es idény a Rév-Art Galériában

Elsőként Kalácska Zsanett tervező-
művész szerepelt, aki igazi „össz-
művész”: ékszertervező, bőrszob-
rász, textilművész, díszlettervező. 
Faliszőnyegeit apró geometrikus 
mintákból állítja össze, kihasználva 
ezek sokszínűségét. 

Látványtechnikus párjával együtt készített 
hatalmas, misztikus, mesebeli kertre emlékez-
tető, filc négyzetekből összeállított alkotása 
a video- és fény technikának köszönhetően 
folyamatosan változtatja a színét és időnként 
az az érzése a szemlélőnek hogy hullámzik , 
a növény-tenger, nőnek a levelek. 

Másodikként a Magyar Cirkuszművészeti Mú-
zeum anyagából készítettünk egy válogatást 
– a Cirkusz hullámhosszán címmel -, melynek 
során bemutattuk festő-szobrász-grafikus-
művészek reflexióit a cirkusz világára. A kiállítást 
Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti 
Központ főigazgatója nyitotta meg. Ebből idézve: „A cirkuszművészet szívemhez, lelkemhez oly közel álló 
művészeti ág. Boldogan jöttem, hiszen hazánk legjobb kortárs festőművészeinek alkotásait láthatjuk, 
amelyek témája e csodálatos világ. Érdemes odafigyelni erre a nagyon különleges művészeti ágra, amely  
a legszélesebb réteghez szól”. A megnyitón – stílszerűen - Ratkóczi Lilla és Papdi Alíz artisták működtek 
közre. A belső teret kitágítottuk, kültéri táblákra is felvarázsoltuk a Cirkusz életét megörökítő plakátokat. 
A teljes anyagról a 'Cirkusz flow' címen színpompás könyvben tud tájékozódni az érdeklődő. 

Harmadikként Stekovics Gáspár és felesége, 
S. Horváth Ildikó 10 év – válogatás portrékból 
és grafikákból című tárlatát András Ferenc 
Kossuth-díjas filmrendező, a nemzet művésze 
nyitotta meg személyes emlékeit is idézve: 
„A fotó és a film egy tőről fakad, nagyon szeretem 
a fotóművészetet és képzőművészetet. A szeret-
teim vannak a fotókon. Stekovics Gáspár különös 
látásmódjával minden emberbe, arcba, portréba 
belelát, filozófiát, költészetet varázsol az arcok-
ból. Az egész legnagyobb furcsasága, hogy 
felesége, Ildikó ezekből a portrékból még külön 
rézkarcokat készített, mintegy segítve Gáspár 
fotóit. Egy másik dimenziót fejt ki rajzaival, 
fantasztikus összességet teremtve” – mondta 
András Ferenc.

A cirkuszművészeti kiállítást Fekete Péter, a Nemzeti Cirkusz-
művészeti Központ főigazgatója nyitotta meg 

A cirkuszművészeti kiállítás megnyitója 

Bereményi Gézával a fotója előtt 

Fotó  RévArt
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Az idei év utolsó kiállítója Haász Katalin volt. 
Az Ő különleges festészeti világa nagyon sok láto-
gatót megigézett. Igazából nagyon bonyolult ma-
tematikai struktúrákat – mint a mőbiusz szalag – 
fordított át a festészet látványterébe. A megnyitón 
Aknai Katalin művészettörténész vezette be a láto-
gatókat ebbe a sajátos világba. A Rév-Art Galéria 
volt olyan szerencsés, hogy a művésznő új techni-
kával – cianotípia – készített festményeit is bemu-
tathatta. A Galériánk másik részében továbbra is 
megvásárolható festmények, műtárgyak, kerámiák, 
porcelánok kerültek elhelyezésre részben saját Bogdán Katalin, Szigetvári György

gyűjtött anyagunkból, másrészt ismert és révfülö-
pi kötődésű művészek munkáiból. Ezt a részt oldot-
tabbra terveztük, mint a kötött struktúrájú kiállítási 
terünket. Megpróbáltunk minden szintű látogatói 
igényt kielégíteni, hogy az is gyönyörködni tudjon 
a bemutatott festményekben, akik jobban szeretik
a természetelvű, szemre befogadóbb műveket.
Teret biztosítottunk a Fürdőegyesület, és a Honis-
mereti Gyűjtemény kiadványainak, mely így sok 
Révfülöpre látogató, és lokálpatrióta asztalára 
kerülhetett.

A Révfülöp NKSE életeben 
nagy változás történt a nyár
folyamán. Szegi János sok 
éven keresztül volt Egyesü-
letünk elnöke. Festette a pá-
lyánkat, terelgette utunkat, 
kézben tartotta pénzügyeinket 
és a legnehezebb időkben 
is kitartott a csapat mellett. 
Szerepét idén nyártól Sifter 
Adrián vette át, mint új elnök. 
Alelnöki pozíciót Németh 
Szabolcs tölti be továbbra is.  
Fontos kiemelnünk Mészáros 
Zoltánt, aki 2. évét kezdi 
meg edzőként.

Révfülöp NKSE

Révfülöpi Képek – Révfülöp Nagyközség közéleti lapja
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Csapatunk célja: dobogós helyezés a szezon végére! 
Nagyon fontos irányvonalnak tartjuk, hogy a kere-
tünket helyiekkel, vagy révfülöpi kötődésű szemé-
lyekkel töltsük fel. Az elmúlt évek eredménytelen-
sége után jól látható az előrelépés. 2019-ben a 13. 
helyen végzett a csapatunk, tavaly éppen lemarad-
tunk a dobogóról. Szeretnénk ezt a javuló tendenciát 
folytatni és belátható időn belül újra bajnoki címet 
ünnepelni! Amire külön büszkék vagyunk, hogy 
csapatunk kezdő XI-ből 9 személy abszolút helyinek 
számít. 

Idén nyáron sikerült erősítenünk is Tombor Péter 
személyében, aki hamar meg is lőtte első gólját 
a színeinkben! 
Szerencsések vagyunk, hogy az Önkormányzat is 
kiáll mellettünk és támogatja a helyi futballt! 
Külön említést érdemel, hogy a 2022/2023-as sze-
zonra a Bisztró 71 lett a főszponzorunk. Továbbra 
is köszönjük a pálya melletti szurkolást, bíztatást 
és minden támogatást a csapat felé! Azon vagyunk, 
hogy a lehető legtöbb győzelemmel háláljuk meg!  
Hajrá Révfülöp!!! Sifter Adrián
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Az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság javaslatára és szervezésében október elsején, az Idősek 
Világnapján vidám együttlétre hívtuk településünk nyugdíjas lakosságát.

Idősek Világnapja

Kondor Géza polgármester köszöntőjében tré-
fásan megjegyezte: ahogy a teremben végigné-
zett hirtelen úgy érezte, vagy ő, vagy a jelenlévők 
érkeztek más rendezvényre, hiszen ha körbenéz, 
csupa fiatalt lát. 

Ezt követően Péter Botond néptánc bemutatója, 
Gerics Natália szavalata és Klemens Barnabás 
magyar duda játéka örvendeztette meg az egy-
begyűlteket. A Révfülöpi Általános Iskola tanu-
lóinak műsorát követően Sümegi Gábor, a Rév-
fülöpi Nyugdíjas Egyesület elnöke köszöntötte 
a jelenlévőket. Luxné dr. Vincze Judit külső 
bizottsági tagunk ez alkalomra összeállított elő-
adásának középpontjában Ferenc Pápa idősek-
hez szóló intelmei álltak. De kiemelt hangsúlyt 
kapott a játék szerepe az időskorban, vagy éppen 
a bakancslista készítésének fontossága is, hogy 
minden napra jusson olyan program, mely 
számunkra örömet okoz. 

Az ünnepséget a Révfülöpi Nyugdíjas Egyesület 
20 éves jubileumát ünneplő énekkarának mű-
sora zárta. Repertoárjukból ízelítőt kaphattunk 
a balatoni népdal -, illetve a sláger-összeállítá-
sukból is, valamint Révfülöp testvértelepülése-
inek tiszteletére megtanult lengyel és finn nép-
dalokat is előadták. Közben felidézték az ének-
kar megalakulásának történetét, a közös fellépé-
seket, a társ nyugdíjas klubokhoz tett látogatá-
sokat egyaránt. Gyertyagyújtással emlékeztek 
azokra a tagtársakra is, akik sajnos ma már nem 
lehetnek velünk. Végül a jelenlévőkkel közös 
énekléssel tették igazán meghitté a jubileumi 
ünnepséget.

A szeretetvendégség alatt lehetőség nyílt a kö-
tetlen baráti beszélgetésekre, Domján Tamás 
vidám zenei összeállításával pedig táncra per-
dülős hangulatot varázsolt a közönségnek. 
Köszönjük az Önkormányzat támogatását, 
Slemmer Józsefnek és munkatársainak a csodás 
vacsorát, valamint önkéntes segítőinknek 
a rendezvény előkészületeiben és lebonyolítá-
sában végzett munkáját. 

Köszönjük mindenkinek, hogy jelenlétével 
megtisztelt bennünket. 

Zsifkovics Szilvia és Újváriné Handó Melinda

Fotó  Újváriné


