T Á J É K O Z TAT Ó
a RÉVFÜLÖPI HONISMERETI EGYESÜLET (RHE)
településért végzett munkájáról, tevékenységéről
(2012 – 2014)

I. Az RHE és az önkormányzat kapcsolatáról
A működésének immár 21. esztendejébe lépett Révfülöpi Honismereti Egyesület 2003 novemberében kötött együttműködési megállapodást Révfülöp Nagyközség Képviselő-testületével, amelyben vállalta, hogy „a település fejlődése, a demokratikus közélet biztosítása tekintetében együttműködik annak képviselőtestületével, sajátos eszközeivel segíti annak munkáját.”

II. 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
iskolaigazgató által 1950-es évek végén létrehozott, később országosan ismertté vált Révfülöpi
Honismereti Gyűjtemény adta. Fő célkitűzéseink között fogalmaztuk meg – a lokálpatriotizmus
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 két évtizedes fennállásunk során 40 előadást és könyvbemutatót
szervezett, és 13 időszaki kiállítást rendezett helyi vonatkozású témakörökben kihasználva a Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény adta lehetőségeket. Ilyen volt például a „Helyünk a világban.” Válogatás Keresztury Dezsőre dedikált könyveiből kamara-kiállítás, vagy „1956 emlékezete Révfülöpön”, Fonay Tibor emlékezete stb.
A helyi épített örökség felmérésére, az információk összegyűjtésére 2003-tól minden év őszén
Révfülöpi Honismereti séta rendezvényt, nyaranta pedig nyilvános Honismereti Kiadványbörzét
szervezett az érdeklődők számára.
1994-től egyesületünk megindította a Révfülöpi Honismereti Füzetek kiadványsorozatot,
amelynek eddig 8 kötete jelent meg. Köztük Benke László, Süle Sándor és Miklós Tamás írásai. Az
egyesület támogatásával jelent meg egy másik könyvsorozat a Révfülöpi Kiskönyvtár 4 kötete is,
köztük Nagy Lajos parasztköltő írásai.
1997-től kiadtuk a Villa Filip című honismereti közlönyt. Ebben Révfülöphöz és környékéhez
kapcsolódó írások, forrásközlések jelentek meg gazdag illusztrációval és értékes képanyaggal. E
mellett itt kaptak helyet az egyesület működésével kapcsolatos beszámolók, közhasznúsági jelentések, mérlegek is.
A Villa Filip c. honismereti közlönyből 3 próbaszám, illetve 22. lapszám jelent meg kb. 1.000
oldalnyi honismereti információt közölve, alkalmanként 200-300 példányban.
A Révfülöpi Honismereti Egyesület önfenntartó, azaz tagjainak (51 fő) tagdíj befizetéseiből,
1%-os adófelajánlásokból, adományokból és sikeres pályázati támogatások révén fedezi tevékenységének anyagi hátterét.
Az Egyesület munkájában résztvevők, a kiadványaink szerzői, szerkesztői soha semmilyen
anyagi juttatásban, költségtérítésben nem részesültek, önként vállalt munkájukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül lelkesedésből végezték és végzik.
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Egyesületünk aktív tevékenységét az Országos Honismereti Akadémia 1999-ben Dicsérő Oklevéllel ismerte el, tagjaink közül többen – Hajdu Margit, Miklós Tamás, Müller Márton – hasonló
elismerést kaptak.
Egyesületünk tagjai, kiadványai, településünk történetére vonatkozó interjúi a Magyar Rádió 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.
Az egyesület megalakulásának 20. évfordulóján a Székesfehérvárott rendezett XLI. Országos
Honismereti Akadémia Honismereti Emléklap elismerés adományozásával ismerte el eredményes
működését, amelyet ünnepélyes keretek között 2013. december 4-én, Veszprémben adtak át.
Egyesületünk internetes honlapja: www.revhon.hu.

III. Események az Egyesület 2012-től folytatott tevékenységéből
A Révfülöpi Honismereti Egyesület rendezvényei nyilvánosak, azok információi nemcsak a saját
honlapunkon, hanem a helyi képújságban, és a település honlapján is közzétételre kerülnek. Megtartott rendezvényeinkről a megyei lapon és saját kiadványainkon túl a Révfülöpi Képekbe is beszámolunk. A közelmúlt rendezvényei:
2012. május 19-én tartottuk Egyesületi közgyűlésünket a Révfülöpi Honismereti Gyűjteményben, ahol megemlékeztünk a közelmúltban elhunyt Hajdu Margit tanárnő és Dr. Kuncz Elemér
pszichológus, intézet igazgató tagtársainkról.
A 2013. május 24-i közgyűlésünkön új elnökségi taggá választottuk Cseke Zsoltot.
2012 nyarán is Honismereti Kiadványbörzét szerveztünk a
Honismereti Gyűjteményben. Mivel 2013-ban erre ott nem
nyílt lehetőségünk, ezért megkeresésünkre a RévArt Galéria
biztosította a helyi honismereti kiadványok bemutatását.
Október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc
megemlékezése keretében Polgár Bence és Tabódy István révfülöpi sírjánál
egyesületi tagjaink koszorút illetve virágot helyeztek el.
2012 decemberében kiadtuk a Villa Filip honismereti közlönyünk 2012.
évi (22.) lapszámát. A 2013-as – 20 éves egyesületi jubileumi lapszámot –
2014 márciusában jelentetjük meg.
2012. december 14-én „A Balatoni táj és a tóparti élet az 1900-as évek
elején. Képek és fölvételek a Balaton-vidék múltjából” címmel szerveztünk nyilvános előadást a helyi közösségi Házban.
2013-ban sikeresen pályázatot nyújtottunk be „Otthonunk Révfülöp! Települési
identitás erősítése a Balaton középvidékén” program megvalósítására.
2013. október 4. A nemzeti gyásznap, az aradi vértanú tábornokok emléknapja alkalmából „Pöltenberg Ernő aradi vértanú tábornok emlékei Révfülöpi Honismereti Gyűjteményben” címmel
Miklós Tamás
elnök előadást
és tárlatvezetést tartott az
Általános Iskola tanulóinak
és a megjelent
emlékezőknek.
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2013. november 21-én „Mit kell(ene) tudnunk a Balatonról?! Tények,
információk érdekességek a Balatonról” címmel Miklós Tamás elnök előadást tartott a zánkai Egry Középiskolában.
2014. január 24-én „Településteremtő fiskális író” Czigány Károly
emlékezete címmel szerveztünk irodalmi felolvasó estet a Magyar Kultúra
Napja alkalmából, amelyen Iván Katalin, Biczók József,
Miklós Zsófia szerepelt.

2014. március 7-én a „Településközösség szolgálatában” 20 éves a Révfülöpi Honismereti

Egyesület c. fotókiállításon mutattuk be két évtizedes egyesületi tevékenységünk eredményeit a
Honismereti Gyűjteményben. A kiállítás megnyitóján megjelent Dr. Lázár János, a Balatoni Szövetség titkára és Simon László önkormányzati képviselő tagtársunk is.

2014. március 14-én, nemzeti ünnepünk, az 1848/49es forradalom és szabadságharc ünnepe alkalmából
„1848. március 15-i forradalom relikviái a helyi múzeumban” címmel szerveztünk
megemlékezést a Honismereti Gyűjteményben, ahol Miklós Tamás helytörténész tartott előadást és mutatta be az
emlékeket.
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2013. december 4-én a
Honismereti Akadémia
Honismereti Emléklapjának átadása Veszprémben. Dr. Somfai
Balázs alelnök ismertette a kitüntetés indoklását, Bándi László elnök
pedig az emléklapot
adta át Egyesületünk
elnökének.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Révfülöpi Honismereti Egyesület aktív ismeretterjesztést, közösségi programszervezést, pozitív értékekre irányuló identitástudat erősítést végez településünkön. A múlt történeti értékeinek és
elődeink összefogással és előrelátással megvalósított eredményeinek bemutatása követendő mintaként szolgálhat mindnyájunk számára, szűkebb-tágabb környezetünkben.
Egyesületünk az elmúlt bő két év során kb. fél millió forintot fordított saját bevételeiből – tagdíjakból, egyéni támogatásokból, 1%-os adófelajánlásokból, sikeres pályázatokból – célkitűzései,
azaz a fentiek megvalósítására. Ehhez társult tagjaink önzetlen társadalmi munkája, amely pl. előadások összeállításában, tanulmányok írásában, a civil szervezet jogi és szervezési tevékenységében, stb. nyilvánult meg.
Tevékenységünkkel erősítettük Révfülöp lakóinak közösségi érzését, gyarapítottuk Révfülöp jó
hírnevét (megyei és szakmai lapokban való megjelenések, rádióinterjúk, kitüntetés).
Egyesületünk a jövőben is önzetlenül munkálkodik a helyi összetartás és közösségi összefogás
elősegítéséért. Kérjük ehhez jövőbeni segítő erkölcsi és anyagi támogatásukat, javaslataikat.
Révfülöp, 2014. március 21.

Miklós Tamás elnök
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