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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 23 esztendeje folyamatosan működik. Tevékenységéről, rendezvényeiről a helyi 

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

fülöpi Honismereti Egyesület civil egyesület, amely az önkéntes munka mellett tagjainak (jelenleg 

51 fő) tagdíj befizetéseiből, 1%-os adófelajánlásokból, adományokból és pályázati támogatások révén 

fedezi tevékenységének anyagi hátterét. Az egyesület fennállása során: 

 60 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, 

 25+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 tevékenysé-

gét bemutató kiadványunk. 

Egyesületünk tevékenységéről, működéséről folyamatosan beszámol internetes honlapja, a: 

www.revhon.hu. 
A következő lapokon bemutatjuk egyesületünk által 2015-ben, illetve f. év januárjában szervezett 

programjainkat, illetve a képviselőkhöz eljuttatjuk Villa Filip honismereti közlönyünk 1-1 példányát, 

amely megjelentetéséhez nyújtott, nyomdaköltségre fordított önkormányzati támogatást ezúton is kö-

szönjük.  

 

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). 

Egyesületünk a jövőben is a helyi összetartozás és közösségi összefogás elősegítéséért kíván 

munkálkodni. Kérjük ehhez jövőbeni segítő erkölcsi és anyagi támogatásukat, javaslataikat. 

 

Révfülöp, 2016. március 19. 

 

Miklós Tamás 

elnök 

http://www.revhon.hu/
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A  RÉVFÜLÖPI HONISMERETI EGYESÜLET ÉVES KÖZGYŰLÉSE  

  2015 .  M ÁJ US  23.  –  HO NI SM ERETI GY ŰJTEM ÉNY  

 

Szokásos bázisunkon, a Révfülöpi Honismereti 

Gyűjtemény kiállítótermében tartottuk meg 

2015. május 23-án évi rendes közgyűlésünket. 

Napirend előtt az egyesület elnöke a tagság ne-

vében köszöntötte Dankóné Németh Mária ta-

gunkat, abból az alkalomból, hogy közéleti szer-

vező tevékenységéért révfülöpi Villa Filip díj ki-

tüntetésben részesült. A lelkes gratulációt köve-

tően a közgyűlés elfogadta a napirendet, majd 

Miklós Tamás elnök számolt be a 2014-ben vég-

zett honismereti tevékenységről. Az egyesület 

gazdálkodását Bogdán Katalin ismertette, il-

letve tette közzé az Eredmény Nívó Bt. által ösz-

szeállított zárszámadást. Ezt követően Miklós 

Tamás ismertette az egyesület 2014. évi közhasz-

núsági jelentését. (A beszámolók közlönyünk 48-

50. oldalán olvashatók.) A beszámolók egyhangú 

közgyűlési elfogadása után szó esett az alapszabály módosításának szükségességéről. A közgyűlés döntött an-

nak előkészítése utáni későbbi megrendezéséről. Az utolsó napirend keretében a résztvevők javaslataikkal egé-

szítették ki a 2015. évi munkatervet, majd hagyományaink szerint bor és pogácsa mellett kötetlen beszélgetés-

sel zárult május végi közgyűlésünk. 

 
2015. január 30-án, a téli zimankós, hideg péntek este a Honismereti Gyűj-
teményben Miklós Tamás előadása az egykori kővágóörsi Mezriczky 
Péter 1872-ben írt, és két év múlva átdolgozott Hattyúdalom című versében 
leírt Káli medencei érdekességeket mutatta be mai szemmel. A vetített kul-
túrtörténeti barangolás keretében szó volt a régi káli településekről és 
templomaikról, a régi kővágóörsi kőtengerről, az ábrahámi embercsontok-
ról, az 1796-os Fülöp-boglári révhajó-szerencsétlenségről, a salföldi „agg 
szüzek börtönéről”, a környék vallásfelekezeti villongásairól, és más érdekes-
ségekről. Mezriczky közel másfélszáz éves versét a képekhez kapcsolódóan 
Iván Katalin tanárnő mondta el. 
 

 
2015. február 27-én Hangodi László történész tar-
tott előadást „A Nagy Háború Káli-medencei katonái” 
címmel a helyi könyvtárban. Ennek megszervezésére 
egyesületünk az I. világháború centenáriumi évfordu-
lója alkalmából vállalkozott. A jeles tapolcai történész, 
mint előadásából kiderült, ifjú kora óta foglalkozik e 
témakörrel, számos publikációja jelent meg e tárgy-
körben, és több évtizeddel ezelőtt még személyesen 
beszélgetett I. világháborút megjárt Káli-medencei ve-

teránokkal is. Kutatá-
sai lezárásaként 2018-
ra készíti el az I. világháború Káli-medencei vonatkozásait összefoglaló 
történeti összegzését. Ebből kaptunk ízelítőt, amikor a Mindszentkállá-
ról, Szentbékkálláról, Köveskálról, Kékkútról, Kővágóörsről bevonult, 
sokszor ismerős családi nevű katonák sorsáról hallottunk. Az előadás-
hoz kapcsolódó révfülöpi kiegészítésként Miklós Tamás vetítette le az 
I. világháború románfrontján, Kimpolungnál, 1917 augusztusában el-
hunyt Ottava Gábor honvéd huszárzászlós frontfotóiból összeállított váloga-
tást. Az előadás kezdetén és végén az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tag-
jai Bene Miklósné karvezetésével I. világháborús katonadalokat éne-
keltek, visszahozva egy régi, nehéz korsajátos hangulatát. 
 

A Villa Filip díjjal kitüntetett Dankóné Németh Mária a 

révfülöpi sétára érkező zánkai Honismereti Kör vidám  

tagjainak búcsúztatásakor (2015. október 2.) 



 


