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T Á J É K O Z T A T Ó  

a RÉVFÜLÖPI HONISMERETI EGYESÜLET (RHE) 
településért végzett munkájáról, tevékenységéről 

(2010 – 2011) 

 

I. Az RHE és az önkormányzat kapcsolatáról 
 

A Révfülöpi Honismereti Egyesület 2003 novemberében kötött együttműködési megálla-

podást Révfülöp Nagyközség Képviselő-testületével, amelyben vállalta, hogy „a település 

fejlődése, a demokratikus közélet biztosítása tekintetében együttműködik annak képviselőtestü-

letével, sajátos eszközeivel segíti annak munkáját.” 

 Az egyesület többször egyhangúlag újraválasztott elnöke rendszeresen részt vett és vesz a 

képviselő-testület ülésein, képviseli a közgyűlés által meghatározott célkitűzéseket. 

 

II. A Révfülöpi Honismereti Egyesület célkitűzései és tevékenység 
 

 Mint ismert egyesületünk a helyi hagyományok összegyűjtése, feldolgozása és megőrzése 

céljából alakult meg 1993 májusában. Fő célkitűzéseink között fogalmaztuk meg – a lokál-

patriotizmus erősítésének jegyében – Révfülöp és környékének tájföldrajzi, kultúrtörténeti és 

épített öröksége ismereteinek feltárását, közzétételét, az ezzel foglalkozó írások, tanulmányok 

közreadásának elősegítését, programok, előadások szervezését. 

Az egyesület tagjai segítségével fennállásunk során kb. 30 előadást szervezett, 11 időszaki 

kiállítást rendezett.  

A helyi épített örökség felmérésére, az információk összegyűjtésére 2003-tól minden év 

őszén Révfülöpi Honismereti séta rendezvényt, nyaranta pedig nyilvános Honismereti Kiad-

ványbörzét szervez az érdeklődők számára. 

Az ismeretek széle körben való hozzáférése érdekében 1994-től az egyesület megindította 

a Révfülöpi Honismereti Füzetek kiadványsorozatot, amelynek eddig 8 kötete jelent meg. 

1997-től kiadjuk a Villa Filip című honismereti közlemények sorozatot, amelyben tagjaink 

írásainak, illetve a Révfülöpről és környékéről szóló tanulmányoknak, forrásközléseknek 

adunk megjelenési lehetőséget. E kiadványsorozat immár a 21. megjelent közlönynél jár.  

A Révfülöpi Honismereti Egyesület önfenntartó, azaz tagjainak (54 fő) tagdíj befizetései-

ből, 1%-os adófelajánlásokból, adományokból és pályázati támogatások révén fedezi tevé-

kenységének anyagi hátterét.  

Az Egyesület munkájában résztvevők, a kiadványaink szerzői, szerkesztői soha semmi-

lyen anyagi juttatásban, költségtérítésben nem részesültek, önként vállalt munkájukat anyagi 

ellenszolgáltatás nélkül lelkesedésből végezték és végzik. Sajnálatos módon – más települé-

sektől eltérően – az elmúlt öt esztendőben az önkormányzat anyagilag nem támogatta köz-

hasznú egyesületünk működését, programjait, kiadványait. 
Egyesületünk aktív tevékenységét az Országos Honismereti Akadémia 1999-ben Dicsérő 

Oklevéllel ismerte el, tagjai közül többen – Hajdu Margit, Miklós Tamás, Müller Márton – 

hasonló elismerést kaptak.  

Egyesületünk tagjai, kiadványai, településünk történetére vonatkozó interjúi a Magyar Rá-

dió illetve különböző televíziós csatornák műsoraiban több alkalommal kerültek bemutatásra, 

kiadványairól pedig megyei és országos lapok közöltek elismerő ismertetéseket, keltve jó 

hírét Révfülöp kultúra- és hagyományápoló tevékenységének. 

Egyesületünk honlapja: www.revhon.hu, illetve tevékenységéről a Villa Filip számol be. 

http://www.revhon.hu/
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III. Események az Egyesület 2010. évi tevékenységéből 
 

Egyesületünk összeállította és kiadta a Révfülöpi Honismereti Füzetek könyvsorozat 8. kö-

teteként A kultúrkincsek milliomosa… Benke László emlékkötetet. 

 
 

Február 5-én nyilvános könyvbemutatót szerveztünk a Révfülöpi Tóparti Galériában ahol 

egykori munkatársak, barátok és tanítványok körében Dr. Tölgyesi József főiskolai docens 

méltatta Benke László tanár, igazgató, helytörténeti kutató életútját és a révfülöpi nagy peda-

gógus nemzedék alakjainak munkásságát, majd a kötetet szerkesztő Miklós Tamás mutatta be 

a kötetet, szólt a szerkesztés és a könyvkiadás nem könnyű munkájáról. Azt követően Benke 

László életútját bemutató fotóvetítés zárta a 

rendezvényt. 
 

Május 21-én tartottuk az Egyesületi köz-

gyűlést a Révfülöpi Honismereti Gyűjte-

ményben, ahol elfogadtuk az előző év tevé-

kenységéről szól egyesületi beszámolót, a 

zárszámadást, a közhasznúsági jelentést és a 

tagok javaslataival kiegészített 2010. évi 

munkatervet.  
 

Júniustól Honismereti Kiadványbörzét 

szerveztünk a Honismereti Gyűjteményben. 
 

Október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezése keretében Polgár 

Bence és Tabódy István révfülöpi sírjánál helyeztünk el koszorút Egyesületünk nevében. 
 

Villa Filip lapszám 2010. évi (20.) lapszámát összeállítottuk 

és kiadtuk. 
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IV. Események az Egyesület 2011. évi tevékenységéből 
 

 

Május 20-án került sor az Egyesületi tiszt-

újító közgyűlésére a Révfülöpi Honismereti 

Gyűjteményben, ahol elfogadtuk az előző év 

tevékenységéről szóló egyesületi beszámolót, a 

zárszámadást, a közhasznúsági jelentést és a 

tagok javaslataival kiegészített 2011. évi mun-

katervet, valamint titkos szavazással új vezető-

séget választottunk.  
 

Július 8-án Fonay Tibor helyi iskolaalapító 

születése 100 éves jubileuma alkalmából ka-

mara kiállítást szerveztünk a Révfülöpi Hon-

ismereti Gyűjteményben. A megnyitón a rokonok mellett volt tanítványok, tisztelők, helyi 

lakosság is részt vett. A kiállítás 2011. július 8-tól szeptember 17-ig naponta látogatható volt. 

(A látogatók száma kb. 800 fő.) Október 3-tól a kiállítást a helyi, Révfülöpi Általános Iskola 

földszinti aulájában került „felállításra”, ahol a tanulók és a szülők is megtekinthetik és emlé-

kezhetnek a jeles pedagógusra. 

 
 

Július 8-án Fonay Tibor születése alkalmából előadást szerveztünk a révfülöpi Fülöp-

kertben, ahol Dr. Tölgyesi József főiskolai tanár az életműről és annak állomásairól, Miklós 

Tamás honismereti kutató Fonay Tibor borrigmusairól és népművelői tevékenységéről tartott 

nyilvános előadást.  

 
 

Július 19-én, illetve még több alkalommal Miklós Tamás egyesületi elnök rádió és televí-

zió interjút adott a helyi és a balatoni fürdőkultúra, a Fülöpi templomrom, Révfülöp története, 

a Balaton jeles személyiségei, stb. témakörben. 
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Július 24-én könyvbemutatót szerveztünk, ahol egyesületi tagjaink konkrét támogatásával 

létrehozott Révfülöp régi képes levelező-lapokon c. albumot mutattuk be. Az albumot a kiadó 

jelentette meg, azonban a kötet összeállítása és szerkesztése, a könyvbemutató szervezése 

egyesületi tagjaink önkéntes munkája. Egyesületi tagjainknak, a település lakóinak dedikáló 

kártyát készíttettünk.  

 
 

(Az albumot Cserhalmi György színművész, Ruza József díszpolgá-

runk, Miklós Tamás szerkesztő, Szabó István és Faa Zoltán mutatták 

be.)  
 

Augusztusban Honismereti Kiadványbörzét a korábban kiadott kiad-

ványainkból a helyi múzeumban szerveztük. 
 

Október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc megemléke-

zése keretében Polgár Bence és Tabódy István révfülöpi sírjánál virá-

got helyeztünk el, illetve koszorúztunk. 

 

Október 28-án megren-

dezzük a VII. Honismereti "Virtuális" Séta 

nyilvános rendezvényünket, amelyen régi fotók, 

képeslapok vetítésével, egykori fürdőlevelek 

részleteinek felolvasásával kalandozunk térben 

és időben. A rendezvényen kerül átadásra Müller 

Márton tagtársunknak az országos Honismereti 

Szövetség Honismereti munkáért Emléklapja.  
 

Decemberben összeállítottuk és kiadtuk Villa 

Filip honismereti közlönyünk 2011. évi (21.) 

lapszámát. 

Az egyesületi honlapon megkezdtük a működésünkkel kapcsolatos 

aktuális információk elhelyezését. 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Egyesületünk civil erőket és külső 

forrásokat megmozgatva önzetle-

nül munkálkodik a helyi összetar-

tás és közösségi összefogás elősegí-

téséért. Kérjük ehhez jövőbeni se-

gítő támogatásukat. 
Révfülöp, 2012. március 5. 
 

Miklós Tamás elnök 


