T Á J É K O Z TAT Ó
a RÉVFÜLÖPI HONISMERETI EGYESÜLET (RHE)
civil szervezetek településen végzett munkájáról
(2014-2015)

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 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 immár 22 esztendeje működik. Tevékenységéről, rendezvényeiről a helyi lapban,
saját Villa Filip című közlönyében rendszeresen beszámol. A Révfülöpi Honismereti Egyesület civil
egyesület, amely az önkéntes munka mellett tagjainak (jelenleg 48 fő) tagdíj befizetéseiből, 1%-os
adófelajánlásokból, adományokból és pályázati támogatások révén fedezte tevékenységének anyagi
hátterét. Az egyesület fennállása során több mint:
 50 előadást, könyvbemutatót szervezett a település és környéke lakói számára,
 14 időszaki kiállításon helyi neves emberek életútját, alkotásait, nemzeti ünnepeink dokumentumait tárták a közönség elé,
 2003-tól Révfülöpi Honismereti Sétákat szervezett a közelmúltig, a helyi épített örökség felmérésére, az információk összegyűjtésére,
 évente nyári Honismereti Kiadványbörzéket tart,
 9 kiadvány jelentetett meg a Révfülöpi Honismereti Füzetek kiadványsorozatában,
 24+3 lapszámot (kb. 1.000 oldal) adott ki Villa Filip honismereti közlöny sorozatában,
 6 helytörténeti vonatkozású könyv kiadását támogatta anyagilag és önkéntes munkával.
Mindezeket részletesen taglalja a 2015 februárjában megjelentetett Egyesületünk 22 évi tevékenységét bemutató kiadványunk.

2. Legutóbbi rendezvényeink (2015-ben)




2015. március 13. – P. Miklós Tamás: „Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékei a helyi Múzeumban” c. előadás és bemutató a Révfülöpi Általános Iskola felsős tanulói
számára.
2015. február 27. – Hangodi László történész „A Nagy Háború Káli-medencei katonái” c.
nyilvános előadása a könyvtárban.
2015. január 30. – P. Miklós Tamás: „Verses 19. századi Kál-völgyi barangolás Mezriczky
Péter Hattyúdalom (1872) c. verse alapján” c. előadás a Honismereti Gyűjteményben.

Egyesületünk internetes honlapja: www.revhon.hu.
Elmúlt, 2014. évi tevékenységünkről az alábbiakban tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

EGYESÜLETI ÉLETÜNK – 2014
INFORMÁCIÓK A RÉVFÜLÖPI HONISMERETI EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉRŐL
Mint minden esztendőben, most is röviden összegezzük az egyesületünk által 2014-ben szervezett programjaink,
rendezvényeink információit, közzétesszük az egyesületünk működéséről szóló beszámolókat és szomorú szívvel emlékezünk elhunyt tagtársainkra.
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Tisztelt Képviselő-testület!
A Révfülöpi Honismereti Egyesület aktív ismeretterjesztést, közösségi programszervezést, pozitív
értékekre irányuló identitástudat erősítést végez településünkön.
Egyesületünk az elmúlt évben két sikeres pályázatából, tagjaink önzetlen társadalmi munkájával
valamint tagdíjakból, egyéni támogatásokból, és 1%-os adófelajánlásokból valósította meg rendezvényeit, adta ki kiadványait.
Tevékenységünkkel erősítettük Révfülöp lakóinak közösségi érzését, gyarapítottuk Révfülöp jó
hírnevét (megyei és szakmai lapokban való megjelenések).
Egyesületünk a jövőben is a helyi összetartozás és közösségi összefogás elősegítéséért kíván
munkálkodni. Kérjük ehhez jövőbeni segítő erkölcsi és anyagi támogatásukat, javaslataikat.
Révfülöp, 2015. március 23.

Miklós Tamás
elnök

