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T i s z t e l t  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t !  

 

Egyesületünk céljairól, tevékenységéről, működésének eredményeiről utoljára 2016 márciusában 

adtunk részletes tájékoztatást. Az alábbiakban a röviden összefoglaljuk egyesületünk tevékenységét, 

valamint a 2016-ben végzett munkáját. Köszönjük és kérjük a tisztelt képviselő-testület további tá-

mogatását településünk lakói érdekében végzett tevékenységünkhöz. 

 

1. A Révfülöpi Honismereti Egyesület célkitűzései és tevékenysége 
 

Mint közismert, egyesületünk a helyi hagyományok összegyűjtése, feldolgozása, megőrzése és az 

ismeretek közreadása céljából alakult meg 1993 májusában. Működési hátterét a Benke László is-

kolaigazgató által 1950-es évek végén létrehozott, később országosan ismertté vált Révfülöpi Honis-

mereti Gyűjtemény adta. Fő célkitűzéseink között fogalmaztuk meg – a lokálpatriotizmus erősítésé-

nek jegyében – Révfülöp és környékének tájföldrajzi, kultúrtörténeti és épített öröksége ismereteinek 

feltárását, közzétételét, az ezzel foglalkozó írások, tanulmányok közreadásának elősegítését, progra-

mok, előadások szervezését. 

Az egyesület immár 24 esztendeje folyamatosan működik. Tevékenységéről, rendezvényeiről a 

helyi lapban, illetve a kiadásában megjelenő Villa Filip című közlönyében rendszeresen beszámol. A 

Révfülöpi Honismereti Egyesület civil egyesület, amely az önkéntes munka mellett tagjainak (jelen-

leg 53 fő) tagdíj befizetéseiből, 1%-os adófelajánlásokból, adományokból és pályázati támogatások 

révén fedezi tevékenységének anyagi hátterét. Az egyesület fennállása során: 

 63 előadást, könyvbemutatót szervezett a település és környéke lakói számára, 

 15 időszaki kiállításon helyi neves emberek életútját, alkotásait, nemzeti ünnepeink doku-

mentumait tárták a közönség elé,  

 2003-tól Révfülöpi Honismereti Sétákat szervezett a közelmúltig, a helyi épített örökség fel-

mérésére, az információk összegyűjtésére, bemutatására, 

 évente nyári Honismereti Kiadványbörzéket tart, 

 9 kiadvány jelentetett meg a Révfülöpi Honismereti Füzetek kiadványsorozatában, 

 26+3 lapszámot (kb. 1.100 oldal) adott ki Villa Filip honismereti közlöny sorozatában, 

 6 helytörténeti vonatkozású könyv kiadását támogatta anyagilag és önkéntes munkával. 

Egyesületünk tevékenységéről, működéséről folyamatosan beszámol internetes honlapja, a: 

www.revhon.hu. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Révfülöpi Honismereti Egyesület aktív ismeretterjesztést, közösségi programszervezést, pozitív 

értékekre irányuló identitástudat erősítést végez településünkön. Tevékenységünkkel igyekezünk erő-

síteni Révfülöp lakóinak közösségi érzését, összetartozását, gyarapítani Révfülöp jó hírnevét (megyei 

és szakmai lapokban való megjelenések). Kérjük ehhez további segítő támogatásukat. 
 

Révfülöp, 2017. március 12. 
 

elnök 

http://www.revhon.hu/


A  2016-OS ESZTENDŐBEN TÖRTÉ NT: 

  HO NI SM ERETI RENDEZVÉNY EK ,  ES EM ÉNY EK  ~  ÉVES K RO NO LÓG I A  
 
2016. január 8-án a Múzeumi Esték a Révfülöpi Honismereti Gyűj-
teményben rendezvénysorozat harmadik előadójaként Miklós 
Tamás helytörténész, egyesületi elnök tartott a révfülöpi tó-
part változásairól képvetítéssel, animációkkal illusztrált elő-
adást a Révfülöpi Honismereti Gyűjteményben.  
 

2016. január 16-án a fenti rendezvényso-
rozat következő előadójaként Manfred 
Kannacher fotózó, filmező révfülöpi 
üdülőpolgár tartott filmbemutató elő-
adást Káli-medence felülről ~ Das Kali-
Becken von oben ~ ’Dokumentations-
film’ címmel a Révfülöpi Honismereti 
Gyűjteményben. 
 

2016. március 5-én sor került a Villa Filip honismereti közlöny jubile-
umi, 25. lapszámának kiadvány bemutatójára, tagjainknak való kiosz-
tására, illetve rendkívüli alapszabály módosító közgyűlés megtartá-
sára a Révfülöpi Honismereti Gyűjteményben. 
 

2016. április 2-án a Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola 
és Dr. Szalai Miklós Tagintézménye (Halimba) iskolák pedagógu-
sai látogattak a Révfülöpi Honismereti Gyűjteménybe. A Honisme-
reti Egyesület nevében Dankóné Németh Mária és Francia Lász-
lóné kalauzolta végig a látogatókat, és mutatta be településünk múlt-
béli érdekességeit. 
 

2016. április 11. A honismereti közlönyünk jubileumi számát, illetve 
egyesületünket részletesen bemutató, fotókkal illusztrált ismertetés 
jelent meg a Balatontipp régiókalauz honlapján. Elérhető: 
http://www.balatontipp.hu/balatoni_hirek/revfulop-folyoirattal-
jubilalo-helytortenet-kutatok/  
 

2016. május 21-én egyesületi közgyűlésünk után Miklós Tamás tar-
tott vetítéssel egybekötött előadást „Újabb régi révfülöpi képeslapok…” 
címmel, és mutatta be Szabó István képeslap-
gyűjtő új révfülöpi képeslapritkaságait. 
 

2016. június – augusztus. Az előző évekhez ha-
sonlóan helyi honismereti kiadványaink hozzáfér-
hetők és megvásárolhatók voltak a Rév-Art Galé-
riában. Ezúton köszönjük tagtársainknak, Bogdán 
Katalinnak és Szilágyi Györgynek ezzel kapcso-
latos fáradozásait. 
 

2016. szeptember 23-án a Révfülöpi Általános Iskola 5. osztályos tanulói látogattak el a Honismereti Gyűjtemény állandó 
kiállítására. A honismereti/helytörténeti óra keretében megismerkedtek a káli-medencei falvak, Révfülöp és a Balaton rég-
múltjának tárgyi és képi emlékeivel, 
érdekességeivel. A tárlatvezetést köve-
tően kézbe vehettek néhány raktárban 
őrzött múzeumi relikviát is. 
 

2016. november 11-én dr. Lux Judit 
főiskolai tanár, professor emerita, 
egyesületünk tagja és támogatója tar-
tott önkormányzati szervezésben 
honismereti jellegű előadást a „babák-
ról és libákról”, a Márton-napi hagyo-
mányokról a helyi könyvtárban. 
 

 

http://www.balatontipp.hu/balatoni_hirek/revfulop-folyoirattal-jubilalo-helytortenet-kutatok/
http://www.balatontipp.hu/balatoni_hirek/revfulop-folyoirattal-jubilalo-helytortenet-kutatok/


 


