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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 2017 márciusában ad-

tunk részletes tájékoztatást. Az alábbiakban a röviden képes összeállítással bemutatjuk egyesületünk 

tevékenységét, valamint a 2017-ben végzett nyilvános munkáját. Köszönjük és kérjük a tisztelt képvi-

selő-testület további támogatását településünk lakói érdekében végzett tevékenységünkhöz. 
 

A Révfülöpi Honismereti Egyesület célkitűzései és tevékenysége 
 

Egyesületünk a helyi hagyományok összegyűjtése, feldolgozása, megőrzése és az ismeretek közre-

adása céljából alakult meg 1993 májusában. Működési hátterét a Benke László iskolaigazgató által 

1950-es évek végén létrehozott, később országosan ismertté vált Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény 

adta. A lokálpatriotizmus erősítése jegyében célkitűzésként fogalmaztuk meg Révfülöp és környéke 

múltjának és kultúrtörténetének feltárását, széles körben való megismertetését, ismeretterjesztő tanul-

mányok közreadásának elősegítését, programok, előadások szervezését. 

Egyesületünk immár negyedszázada folyamatosan működik. Tevékenységéről, rendezvényeiről a 

Villa Filip című közlönyben rendszeresen beszámol. A Révfülöpi Honismereti Egyesület civil egyesü-

let, amely az önkéntes munka mellett tagjainak (jelenleg 51 fő) tagdíj befizetéseiből, 1%-os adófelaján-

lásokból, adományokból és pályázati támogatások révén fedezi tevékenységének anyagi hátterét. Az 

egyesület fennállása során: 
• 70 előadást, könyvbemutatót szervezett a település és környéke lakói számára, 

• 15 időszaki kiállításon helyi neves emberek életútját, alkotásait, nemzeti ünnepeink dokumentumait tárták a kö-

zönség elé,  

• 2003-tól Révfülöpi Honismereti Sétákat szervezett a közelmúltig, a helyi épített örökség felmérésére, az informá-

ciók összegyűjtésére, bemutatására, 

• évente nyári Honismereti Kiadványbörzéket tart, 

• 9 kiadvány jelentetett meg a Révfülöpi Honismereti Füzetek kiadványsorozatában, 

• 27+3 lapszámot (kb. 1.200 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 erősí-

teni Révfülöp lakóinak közösségi érzését, összetartozását, gyarapítani Révfülöp jó hírnevét (megyei és 

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

Révfülöp, 2018. március 07. 
 

elnök 

http://www.revhon.hu/
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E G YE S ÜLET I  É LET Ü NK  –  2 0 1 7  

INFORMÁCIÓK A RÉVFÜLÖPI HONISMERETI EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉRŐL 
 

2017. március 16. P. Miklós Tamás 
helytörténész és Böröcz István a BYC 
ügyvezető igazgatója tartott közös 
előadást a balatoni sportvitorlázás 
másfél évszázados történetének 
fontos eseményeiről a balatonfüredi 
Vitorlázeumban. 
 

2017. március 20. A Révfülöp 

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületi ülésén Honismereti 
Egyesületünk részletes előterjesztésben számolt be a településen vég-
zett munkájáról. 
 

2017. április 7. A „Mészárszékből a városbírói székbe” című tapolcai 
kiállítást, amely Tapolca 18-20. századi múltjához szervesen kötődő 
Mojzer család emlékeit, tárgyi relikviáit tárta a közönség elé, nyitotta 
meg P. Miklós Tamás a tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum-
ban. 
 

2017. április 14. Erzsébet királyné a Balatonfüredi Yacht Egylet! A 150 éves balatoni sportvitorlázás kezdetei címmel 
tartott nyilvános előadást P. Miklós Tamás helytörténész a Révfülöpi Helytörténeti Gyűjteményben. 
 

2017. április 14. A Villa Filip honismereti közlöny legújabb (26.) lapszámának egyesületi sajtóbemutatójára 
került sor a Révfülöpi Honismereti Gyűjteményben. Az egyesületi tagok átvehették tagi példányaikat. 
 

2017. május 19. A Révfülöpi Honismereti Egyesület éves rendes közgyűlésére került sor a Honismereti Gyűj-
teményben.  
 

2017. május 19. Az egyesületi közgyűlés nyilvános kísérő programjaként vetített bemutatóval emlékeztünk 
meg a 35 éve elhunyt, és 95 évvel ezelőtt született 
Czuczor Gergely tanár úrról. A vetített képes anyag 
Kuczogi Zsuzsanna tagunk által fényképezett kiállítási 
diasorozatról készült, és a tanár úr „Történelmi vissza-
pillantás” című albumának révfülöpi képeit mutatta 
be.  
 

2017. június – augusztus. Az előző évekhez hason-
lóan helyi honismereti kiadványaink hozzáférhetők 
és megvásárolhatók voltak a Rév-Art Galériában. 
Ezúton köszönjük tagtársainknak, Bogdán Katalinnak 
és Szilágyi Györgynek ezzel kapcsolatos fáradozásait. 
 

2017 július 14. A „Révfülöpi Villa Filip Napok” ren-

dezvénysorozat keretében került sor Hídvégi Róbert és 
Rátkay Péter kezdeményezte Siposs Antal emléktábla 
avatására a zongoraművész, zenepedagógus egykori 
Révfülöp Káli úti lakóházán. Az emléktáblát Kondor 
Géza polgármester úr és Hídvégi Róbert háztulajdonos 
leplezték le. 
 

2017. július 15. A Helytörténeti Gyűjteményben 
Rátkay Péter lelkész tartott előadást Siposs Antalnak, a 
magyar zeneköltészet lelkes apostolának szakmai 
pályafutásáról és tett javaslatokat emlékének méltó 
ápolására. Ezt követően P. Miklós Tamás helytörté-
nész mutatta be a gyűjteményben lévő Siposs relikvi-
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ákat, illetve az Őszirózsa Nyugdíjasklub adott rövid műsort. Rendezvé-
nyünket megtisztelte a Bihar megyei RÉV település küldöttsége Hasas 
János alpolgármester úr vezetésével. 
 

2017. október 5. A Révfülöpi Általános Iskola 5. osztályos tanulói rend-
hagyó történelem óra keretében látogattak el a Helytörténeti Gyűjte-
ménybe és ismerkedtek meg a múzeum kincseivel, Pöltenberg Ernő aradi 
vértanú relikviáival. 
 

2017. október 13. Az első füredi fotók: Lengyel Samu fotográfus és Balaton-
Füred az 1860-as években címmel tartott előadást P. Miklós Tamás helytörténész a balatonfüredi Városi Helytör-
téneti Gyűjteményben. 
 

2017. október 13. Egyesületi tagtársunk, dr. Lux Judit főiskolai tanár, professor emerita „Játszani is engedd...” a 
gyerekeket, a felnőtteket, az ifjakat, az idősebbeket, mert a játék mindenkié!” címmel tartott előadást a helyi  könyvtár-
ban. 
 

2018. január 27. „Hát ezek a legények/ Nem ibolya szerények!...” Barangolás a „révfülöpi” versek világában élőszóval és 
képpel címmel szerveztünk irodalmi estet a révfülöpi Könyvtárban.  

 
BESZÁMOLÓ a RÉVFÜLÖPI HONISMERETI EGYESÜLET 2016-ban végzett tevékenységéről 

(Elhangzott: az egyesület 2016. május 19-i közgyűlésén) 

* 
I. Rendezvényeink 
 

2016. január 8-án a Múzeumi Esték a Révfülöpi Honismereti Gyűj-
teményben rendezvénysorozat harmadik előadójaként Miklós Ta-

más helytörténész, egyesületi elnök tartott a révfülöpi tópart válto-

zásairól képvetítéssel, animációkkal illusztrált előadást a Révfülöpi 
Honismereti Gyűjteményben.  
2016. január 16-án a fenti rendezvénysorozat következő előadója-
ként Manfred Kannacher fotózó, filmező révfülöpi üdülőtulajdo-
nos tartott filmbemutató előadást Káli-medence felülről ~ Das Kali-
Becken von oben ~ ’Dokumentationsfilm’ címmel a Révfülöpi 
Honismereti Gyűjteményben. 
2016. március 5-én sor került a Villa Filip honismereti közlöny 

jubileumi, 25. lapszámának kiadvány bemutatójára, tagjainknak 
való kiosztására, illetve rendkívüli alapszabály módosító közgyűlés 
megtartására a Révfülöpi Honismereti Gyűjteményben. 
2016. április 2-án a Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola és 
Dr. Szalai Miklós Tagintézménye (Halimba) iskolák pedagógusai 
látogattak a Révfülöpi Honismereti Gyűjteménybe. A Honismereti 
Egyesület nevében Dankóné Németh Mária és Francia Lászlóné 
kalauzolta végig a látogatókat, és mutatta be településünk múltbéli 

érdekességeit. 
2016. április 11. A honismereti közlönyünk jubileumi számát, 
illetve egyesületünket részletesen bemutató, fotókkal illusztrált 
ismertetés jelent meg a Balatontipp régiókalauz honlapján. Elérhe-
tő: http://www.balatontipp.hu/balatoni_hirek/revfulop-folyoirattal-
jubilalo-helytortenet-kutatok/  
2016. május 21-én egyesületi közgyűlésünk után Miklós Tamás 
tartott vetítéssel egybekötött előadást „Újabb régi révfülöpi képes-

lapok…” címmel, és mutatta be Szabó István képeslapgyűjtő új 
révfülöpi képeslapritkaságait. 
2016. június – augusztus. Az előző évekhez hasonlóan helyi hon-
ismereti kiadványaink hozzáférhetők és megvásárolhatók voltak a 
Rév-Art Galériában. Ezúton köszönjük tagtársainknak, Bogdán 

Katalinnak és Szilágyi Györgynek ezzel kapcsolatos 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 régmúltjának tárgyi és képi 
emlékeivel, érdekességeivel. A tárlatvezetést követően kézbe vehet-
tek néhány raktárban őrzött múzeumi relikviát is. 
2016. november 11-én dr. Lux Judit főiskolai tanár, professor 
emerita, egyesületünk tagja és támogatója tartott önkormányzati 

szervezésben honismereti jellegű előadást a „babákról és libákról”, 
a Márton-napi hagyományokról a helyi könyvtárban. 
 

II. Kiadvány megjelentetése 
 

2016. március hónapban megjelentettük a Villa Filip honismereti 
közlöny 25. lapszámát.  
 

III. Szervezés-ügyvitel 
 

1. Közgyűlések 

2016. március 5-én rendkívüli, alapszabály módosító közgyűlésre 
került sor egyetlen napirend megtárgyalásával a Révfülöpi Honis-
mereti Gyűjteményben. A közgyűlés résztvevői egyhangúan elfo-
gadták az alapszabály új jogszabályok szerinti módosításáról szóló 

előterjesztést.  
2016. május 21-én tartottuk éves rendes – éppen most tisztújító – 
közgyűlésünket a gyűjteményben. A vezetőség beszámolt az előző 
évi tevékenységről, a gazdálkodásról, ismertette a zárszámadást, 
amelyeket a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. Ezt követően szin-
tén egyhangú szavazással került sor a közhasznúsági jelentés elfo-
gadására is. Az idei esztendőben lejárt a vezetőség mandátuma, 
ezért tisztújítással folytatódott a közgyűlés. Cseke Zsolt betegségé-

re, Müller Márton elfoglaltságára hivatkozva lemondtak tisztségük-
ről, s ezt figyelembe véve bonyolította le a megválasztott szavazat-
szedő bizottság a titkos szavazással történt választást. A Révfülöpi 
Honismereti Egyesület megválasztott új vezetősége a következő: 
elnök: Miklós Tamás, titkár: Simon László, pénztáros: Bogdán 

Katalin, elnökségi tagok: Benke Olga Viktória és Török Péter. 

Az ez évi célkitűzések meghatározása után Rátkai Péter kántor, 
révfülöpi üdülőtulajdonos ismertette a régi Siposs Antal-ház új 

tulajdonosának, Hídvégi Róbertnek értékmentő és ápoló tevékeny-
ségét, elképzeléseit, valamint mutatta be a „Magyar muzsikusok – 
Siposs Antal – Liszt tanítvány (1839-1923)” címmel általuk megje-
lentetett kiadványt, amelyet az egyesületi tagok ajándékba is meg-
kaptak.  
2016. július 29-én ismét rendkívüli alapszabály módosító közgyű-
lésre került sor a Veszprémi Törvényszék által megküldött alapsza-
bály változtatási javaslat alapján. A közgyűlés jelenlévő tagjai 

egyhangúlag támogatták az előterjesztett alapszabály módosításo-
kat.  
2016. november 8. Egyesületünk alapszabálya Veszprémi Törvény-
szék 8.Pk.60.142/1993/25. sz. végzésével jogerőre emelkedett. 

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


A  RÉVFÜLÖPI HONISMERETI EGYESÜLET ÉVES KÖZGYŰLÉSE  

  2017 .  M ÁJ US  19.  –  HO NI SM ERETI GY ŰJTEM ÉNY  

 

Éves közgyűlésünkön 26 tagtársunk jelent meg a Honismereti 

Gyűjtemény kiállítótermében. Munkásságának rövid méltatásá-

val és néma főhajtással megemlékeztünk 2016. augusztus 31-én 

elhunyt tagtársunkról, H. Szabó Lajos pápai helytörténészről. 

Az emlékezés pillanatai után a közgyűlés elfogadta a napi-

rendet, majd Miklós Tamás elnök számolt be a 2016-ben vég-

zett honismereti tevékenységről. Az egyesület gazdálkodásáról 

– Bogdán Katalin forgalmi akadály miatti távollétében – az el-

nök olvasta fel az Eredmény Nívó Bt. által összeállított zárszám-

adást, illetve a részletes beszámolót. Elmondta, hogy Révfülöp 

Nagyközség Önkormányzata bruttó 50.000,-Ft nyomdai rész-

számla költségátvállalással támogatta a Villa Filip közlöny 

megjelentetését, amelynek kiadásáról részletes beszámolót tet-

tünk és a támogatás tényét a lapban közzétettük. Ismertette, 

hogy az Ellenőrző Bizottság ellenőrizte és rendben találta a 

pénztárkönyvet, s azt aláírásukkal hitelesítették azt.  

A beszámolók vitára bocsájtása, majd egyhangú közgyűlési 

elfogadása után az elnök ismertette az egyesület 2016. évi köz-

hasznúsági jelentését, amelyet a közgyűlés szintén elfogadott. (A 

beszámolók közlönyünk 48-50. oldalán olvashatók.) Az utolsó napirend 

keretében a résztvevők javaslataikkal egészítették ki a 2017. évi 

munkatervet, majd előadás s azt követően hagyományaink szerint bor és pogácsa mellett kötetlen beszélgetés-

sel zárult májusi közgyűlésünk. (A közgyűlés határozatai a .. oldalon olvashatók.) 

 
2017. május 19-i közgyűlésünk kísérő programjaként vetített bemutatóval em-
lékeztünk meg a 35 éve elhunyt, és 95 évvel ezelőtt született Czuczor Gergely 
tanár úrról. A vetített képes anyag Kuczogi Zsuzsanna tagunk által fényképe-
zett kiállítási diasorozatról készült, és a tanár úr „Történelmi visszapillantás” 
című albumának révfülöpi képeit mutatta be. (Az összeállítást digitalizálta és a be-
mutatót összeállította: Miklós Tamás.) 
 

 

CZUCZOR GERGELY (1922-1982) tanár, festőművész 
Kassán született 1922. január 1-jén. Esztergomban érettségizett, majd a Budapesti Tanítóképző Főiskolán szerzett tanítói oklevelet 
1942-ben. Először Sárisápon, majd 1952-től – matematika-fizika tanári oklevelet szerezve – harminc éven át, 1982-ig a Révfülöpi 
Általános Iskolában tanított. Azon kivételes pedagógus személyiségek közé tartozott, akik magas szinten végzett hivatásgyakorlás 
mellett képzőművészettel is foglalkoztak. Saját kedvtelésből, nem mindennapi tehetséggel kezdett rajzolni, festeni, s az akvarell festés 
magas szintjére jutott el. Számos képén a Balaton színeit, hangulatát ragadta meg egyéni festői technikájával. Balatoni és révfülöpi 
életképei, napfelkeltéi, Káli-medencét bemutató grafikái és érdekes faintarziái több kiállításon voltak megtekinthetők, illetve kiadvá-
nyokban láthatók. Révfülöpön hunyt el 1982-ben. 



 


