…. napirend
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2018. december 10 - i nyilvános ülésére.
Tárgy:

A 2018. évi kulturális rendezvények megvalósulásának értékelése, a 2019. évi
kulturális rendezvénynaptár tervezete

Előterjesztő:
Előkészítő: Kondorné Pintér Zsuzsa
Tárgyalja:
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!
Az idei év munkájáról, a megrendezésre került valamint az év hátralévő részében várható programokról és a 2019-es év rendezvénynaptár tervezetéről szeretném Önöket beszámolómban tájékoztatni.
I. A közművelődés keretein belül, a közművelődés személyi állománya által elvégzett,
a rendezvényekhez kapcsolódó és egyéb megvalósult feladatok
- Képújság szerkesztése.
- Képviselő-testületi ülések kép- és hangfelvételeinek készítése az anyag vágása,
televíziós bejátszása.
- Rendezvényfotózás, egyéb dokumentumfotózás.
- Rádió (képújság alatt) és internetrádió üzemeltetése.
- Televíziós műsorok készítése, díszlet, berendezés tervezése, kivitelezése.
- Tóparti Galériában a paravánok, posztamensek festése, javítása kiállítások előtt, egyéb
apróbb javítások elvégzése.
- A Galéria külső falára kiállításonként nagyméretű reklámtábla készítése.
- A kiállításokhoz kapcsolódóan feliratok, életrajzok, tájékoztató szövegek tervezése,
kivitelezése.
- Kiállítások tervezése, építése, bontása, a kiállításra került tárgyak csomagolása.
- Nagyobb rendezvényekhez, kiállításokhoz nyomdai úton előállított meghívó, plakát
tervezése, az összes többi rendezvényhez fénymásolóval sokszorosított
szórólap, plakát grafikai tervezése, elkészítése.
- A rendezvényekhez kapcsolódóan egyedileg tervezett oklevelek, emléklapok készítése.
- Üdvözlő- és köszöntő kártyák tervezése, nyomdai előkészítése, elkészíttetése.
- Transzparensek, megállító táblák tervezése, készítése, kihelyezése.
- Rendezvényekhez kapcsolódó dekorációk tervezése, készítése.
- Rendezvényeinkre zenei háttéranyagok készítése.
- Ünnepségeinkre, rendezvényeinkre egyedi kép- és filmösszeállítások készítése.
- Rendezvényeink hangosítása (nagyrendezvények kivételével).
- Egyedi karácsonyi bögre tervezése, elkészíttetése.
- Szabadtéri Színpad logójának tervezése.
- Pályázatok készítése (Balatoni Fejlesztési Tanács, közművelődési érdekeltségnövelő,
I. Világháborús emlékmű látványterv).
- Turisztikai kiadvány szerkesztése, nyomdai előkészítése a Tourinform iroda részére.
- Önkormányzati tájékoztató kiadvány szerkesztése, nyomdai előkészítése.
- A Termelői Piac logójának tervezése, szórólap, reklámtábla, molinó tervezése,
elkészíttetése.
- Aktív részvétel, konzultációk a Szabadtéri Színpad kivitelezése során során.
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II. A január óta megvalósult rendezvények bemutatása
2017. december 31 – 2018. január 1. VI. Mindenki Szilvesztere
Közös Újév váró rendezvényre, közös éjféli koccintásra hívtuk a település lakóit a Halász utcába, a
régi könyvtár elé. A jó zenékről az idei évben is Kovács Péter gondoskodott, az éjfél utáni lencsegulyást ismét Slemmer József készítette a megjelenteknek.
2018. január 17. PárBeszéd című televíziós műsor felvétele
2018. január 19. Magyar Kultúra Napja
Megemlékezésként ünnepi összeállítás készült a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A rendezvény
keretében megemlékezés történt Cseh Tamás születésének 75. évfordulójáról, majd a Hajnali láz
című játékfilmet (2014) tekinthette meg a közönség. .
2018. január 24. PárBeszéd című műsor a Révfülöp Televízióban
2018. január 31. PárBeszéd című műsor a Révfülöp Televízióban
2018. február 7. PárBeszéd című műsor a Révfülöp Televízióban
 A 2017-es évet értékelte Kondor Géza polgármester és Sümegi Gábor, a Gazdasági Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke.
 Polgárőrök a biztonságos Révfülöpért – Eitner József beszélgetőpartnereként a Polgárőrség
munkájáról tartott tájékoztatást Dézsi János, a Veszprém Megyei Polgárőrök Szövetségének
elnöke, Rácz László a révfülöpi Polgárőrség elnöke és Slemmer József polgárőr.
 Építész szemmel - Eitner József beszélgetőpartnere volt Papp Zoltán megbízott főépítész.
2018. február 10. XI. Révfülöpi Rianás
Forralt bor főző és sütemény sütő verseny zajlott a Halász utcában és a Tóparti Galériában.
A sütemény sütő versenyen 12-en neveztek.
A forralt bor főző versenyen 10 csapat indult.
2018. február 12. Képviselő-testületi ülés
Elkészült a Képviselő-testületi ülés kép- és hangfelvétele, melyet az utómunkálatok elvégzése után
február 14-én –teljes terjedelmében- megtekinthettek az érdeklődők a Révfülöp Televízióban.
2018. február 19-23. XXVIII. Révfülöpi Téli Esték
A rendezvények az Evangélikus Oktatási Központban bérelt előadóteremben zajlottak.
Február 19.
Első napon a vendégünk Iváncsik Gergő veszprémi világválogatott kézilabdázó
volt, aki „17 év klubhűség világszínvonalon” címmel tartott előadást, házigazdaként
Slemmer József önkormányzati képviselő működött közre.
Február 20.
Az előadássorozat második estéjén Somlai Szilárd oktatási szakreferens (Balaton – felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság)volt a vendégünk, a házigazda szerepét Eitner József önkormányzati képviselő, az Oktatási Szociális és Kulturális Bizottság elnöke
Előadásának a „A hazai nemzeti parkok természeti értékei” címet adta.
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Február 21.
Szerdán „PRO PATRIA ET LIBERTATE!
Epizódok a nyugati Balaton-felvidék kuruc kori hadikrónikájából (1705-1709)” címmel tartott előadást Hangodi László történész, őt Sümegi Gábor önkormányzati képviselő, a Gazdasági,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke mutatta be a megjelenteknek.
Február 22.
Csütörtökön Török Péter a Spartacus Vitorlás Egyesület vezető edzője és sportigazgatója
volt előadónk, házigazdaként Kondor Géza polgármester működött közre.
Előadásának „Trópusi világbajnokság Thaiföldön – úti beszámoló” volt a címe.
Február 23.
Dr. Tulassay Tivadar gyermekgyógyász professzort, a Magyar Tudományos Akadémia tagját
köszönthettük vendégként pénteken, a Téli Esték rendezvénysorozat utolsó előadásán, ahol
„Jövőnk záloga a gyermek - Magyarország demográfiai kihívásai”
címmel tartott előadást a megjelenteknek, az est házigazdája Dr. Németh Csaba háziorvos volt.
2018. február 24. Révfülöpi Polgárok Bálja
A hagyományoknak megfelelően a Révfülöpi Téli Esték zárásaként került megrendezésre a Révfülöpi Polgárok Bálja. A Tóth Vendéglőben zajló bálon svédasztalos vacsora, zene várta a szórakozni
vágyókat.
A résztvevők elsősorban a helyi középkorosztály képviselői voltak, de jöttek más településekről is
bálozók.
2018. március 2. Úti élmény beszámoló
Szenegál, a hívogató Afrika – címmel került sor Molnár Katalin és Molnár Sándor
vetített képes előadására, melynek keretében szenegáli utazásuk élményeit osztják meg az érdeklődőkkel.
2018. március 9. Nagyközségi Borverseny
Településünkön március 9-én került megrendezésre a Nagyközségi Borverseny mely a minták beszállításával már 6-án elkezdődött. A szakmai zsűrinek – Kulka Gábor elnök, Borbély Gyula és
Baumann Csaba - 49 bormintát kellett értékelnie. Elmondható, hogy a borfajtákat tekintve elég
változatos volt a felhozatal. Elsőként az előkészítő bizottság – Gelencsér Zoltán borász irányításával
- a kóstolási sorrendnek megfelelően rendszerezte a borokat. A hagyományos 20 pontos pontozási
rendszerben 1 nagyarany érem, 8 aranyérem, 20 ezüstérem és 11 bronzérem született.
2018. március 15. Ünnepi megemlékezés
A Könyvtárban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján tartott megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Eitner József önkormányzati képviselő, az Oktatási Szociális és
Kulturális Bizottság elnöke. Ezt követően a „15-dik március, 1848" című műsort tekinthette meg a
közönség.
A műsorban közreműködtek: Battyányi – Nagy Annamária és Felföldi Gábor, a TIT Váci Mihály
Irodalmi Színpad tagjai.
2018. március 19. Képviselő-testületi ülés
Elkészült a Képviselő-testületi ülés kép- és hangfelvétele, melyet az utómunkálatok elvégzése után
március 21-én –teljes terjedelmében- megtekinthettek az érdeklődők a Révfülöp Televízióban.
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2018. március 22. Retró Filmklub
Ez alkalommal a De hová tűnt a 7. századcímű francia-olasz vígjátékot (1973) tekinthette meg a
közönség.
2018. március 30. Húsvéti játszóház
Hagyományos Húsvéti játszóházunkba március 30-án invitáltuk a családokat. Kicsik és nagyok
egyaránt változatos tevékenységek közül választhattak a délután folyamán.
A kreatív foglalkozás során Molnár Lászlóné ötletei alapján, Molnár Júlia segítségével készültek az
alkotások. A lufibohóc nagysikerű interaktív szórakoztató műsora után minden résztvevő kisgyermeket lufiból hajtogatott figurával ajándékozott meg, melyet ők maguk választhattak ki a felkínált
repertoárból.
2018. április 5. Agrárkamarai előadás
A mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak szóló előadás került lebonyolításra a Megyei Agrárkamara képviselőivel.
2018. április 8. Országgyűlési választás
Az Országgyűlési választás helyszíneként működtünk közre.
2018. április 11. Költészet Napja
A Költészet Napja alkalmából versmaratont tartottunk, ahol Ady Endre, Babits Mihály, Juhász
Gyula, Szabó Lőrinc, Zelk Zoltán és a többi klasszikusunk költeményei hallgathatták az érdeklődők.
2018. április 14. 20 éves az Őszirózsa Nyugdíjasklub
Az Őszirózsa Nyugdíjasklub fennállásának 20. évfordulója alkalmából került sor megemlékezésre
az Általános Iskola aulájában. Részt vettünk a lebonyolításban, a rendezvényre előzetesen meghívókat, szöveges-képes kiadványt, zenés vetített képes összeállítást készítettünk.
2018. április 18. Hallásvizsgálat
Hallásvizsgálat megszervezésére került sor.
2018. április 18. Gyermekjogi előadás
Felnőtteknek szóló gyermekjogi előadás került megrendezésre.
2018. április 28. Szabadtűzi sütés – főzés Világnapja – Majális
A megmérettetés során baráti társaságok és civil szervezetek mérték össze gasztronómiai tudásukat.
Minden eddiginél több csapat indult (17).
A délután folyamán ugrálóvár biztosított önfeledt kikapcsolódást a gyerekeknek, A rendezvény ideje alatt az idén is Kovács Péter gondoskodott a jó zenékről, zenei összeállítását a 60-as, 70-es, 80-as
évek legnagyobb slágereiből készítette az összegyűlteknek.
2018. május 14. Retró Filmklub
Ez alkalommal a Bilko főtörzs című amerikai vígjáték (1996) került vetítésre.
2018. május 14. Képviselő-testületi ülés
Elkészült a Képviselő-testületi ülés kép- és hangfelvétele, melyet az utómunkálatok elvégzése után
április 16-án –teljes terjedelmében- megtekinthettek az érdeklődők a Révfülöp Televízióban.
2018. május 23. Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat
A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal révfülöpi kirendeltsége dolgozóinak, valamint az Önkormányzat dolgozóinak orvosi alkalmassági vizsgálata zajlott az IKSZT-ben.
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2018. május 26. Gyermeknap és Horgászverseny
Délelőtt gyermek és ifjúsági horgászok versenye zajlott az Európa sétány mentén.
A nagyoknak távdobó verseny volt a focipályán.
A helyezettek mellett a résztvevők is ajándékcsomagot kaptak.
Minden 14. életévét be nem töltött résztvevő, aki nem rendelkezett érvényes engedéllyel, a rendezvény ideje alatt azt térítésmentesen megszerezhette.
Délután a Vitorlás kikötőnél zajlottak a programok. Volt ugrálóvár, ügyességi versenyek stb.
A Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltók bemutatót tartottak, majd a gyerekek is birtokba vehették a tűzoltóautót. A rendezvény szervezésében és bonyolításában jelentős szerepet vállalt a révfülöpi Magyar
Tenger Horgász Egyesület.
2018. május 26. Kiállítás I.
Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak kiállítása
A Szín – Vonal Művészetoktatási Intézmény diákjainak alkotásaiból nyílt kiállítás a Tóparti Galériában. A kiállítást Iván Katalin nyitotta meg, majd Soós Gyula pedagógus beszélt a kiállított anyagról a megjelenteknek.
2018. június 15. Képviselő-testületi ülés - Közmeghallgatás
Elkészült a Képviselő-testületi ülés kép- és hangfelvétele az Általános Iskolában, melyet az utómunkálatok elvégzése után június 27-én –teljes terjedelmében- megtekinthettek az érdeklődők a
Révfülöp Televízióban.
2018. június 16. Kiállítás II.
A Tóparti Galériában Pattantyus Miklós képzőművész „Révbe értem” című kiállításának megnyitójára került sor. A kiállítást megnyitotta ja dr. Szalontai Ábel tanszékvezető professzor,
Moholy - Nagy Művészeti Egyetem.
A kiállítás megtekinthető volt 2018. július 8-ig.
2018. június 16. MOL Nagyon Balaton – a Balaton ünnepe
Az több településre kiterjedő Nagyon Balaton rendezvénysorozat az alapítók szándéka szerint a
Balaton Régió legizgalmasabb, legnívósabb programjait tömöríti. Ennek keretében Kiscsillag koncertre került sor településünkön.
2018. június 20. Szemészeti vizsgálat
Díjmentes szemvizsgálat zajlott az IKSZT épületében, a megrendelt szemüvegeket egy hét múlva
helyben átvehetők voltak.
2018.június 23. Termelői Piac ünnepélyes átadása
A megjelenteket köszöntötte Kondor Géza, Révfülöp Nagyközség polgármestere. Ünnepi avató
beszédet mondott Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő.
Közreműködött a Sforzato Brass Quartet.
2018. június 23. Aranyhíd Barátság találkozó
Termelői Piac átadása után az Emlékrelief koszorúzása zajlotta Hajókikötő épületénél.
Köszöntőt mondott Kondor Géza, Révfülöp polgármestere és Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere. A Szabadtéri Színpadnál fellépett az Őszirózsa Nyugdíjasklub kórusa. A balatonbogláriak vendégül látása során Szalay Zsolt zenész működött közre.
2018. július 2-5. Kőbányai Zenei Stúdió előadásai
Esténként a Kőbányai Zenei Stúdió tagjai, volt növendékei és tanárai koncerteztek a Szabadtéri
Színpadnál.
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2018. július 12-13-14. XXVI. Villa Filip Napok
2018. július 12. csütörtök
helyszín: Halász utca
A háromnapos rendezvény a csütörtöki napon 09.30 órától kezdődött a „Pillantás a kovácsműhelybe” című látványműsorral, amely során Oppenauer Péter (Opi-Kovács) díszkovács, kovácsmester
tartott bemutatót, mutatta meg az érdeklődőknek az élménykovácsolás folyamatát.
helyszín: Szabadtéri Színpad
A Szabadtéri Színpadon 18.30 órától kezdődött a Csiga Duó gyermekműsora, amely során jól
ismert, vidám gyermekdalok hangzottak el gyerekeknek, szülőknek, nagyszülőknek. A Csiga Duó
színre lép, felfigyel az aprónép – volt a mottó. A gyerekek együtt daloltak, táncoltak a a fellépőkkel.
Ezután, 19.30 órai kezdettel Suba Attila & The SoulFool Band lépett színpadra. Amerikai hangzással, izgalmas és interaktív koncerttel repítették vissza a közönséget az 50-es évek és a mai New
Orleans világába!
2018. július 13. péntek
helyszín: Halász utca
A pénteki napon 09.0 0 órától folytatódott kezdődött a „Pillantás a kovácsműhelybe” című látványműsor, amely során Oppenauer) (Opi-Kovács) díszkovács, kovácsmester tartott bemutatót.
helyszín: Szabadtéri Színpad
Elsőként fellépett az Ifjúsági folklór együttes Stara Krobiából közösen a Domachowói folklór
együttes, majd őket a Kryza csoport divatbemutatója követte.
18.30. órától BRASSDANCE show került bemutatásra a színpadon. Hat zenész zenélt és táncolt
egyszerre, nélkülözve a zenei műfajok és stílusok megkötöttségét.
19.30 órakor került sor az újonnan elkészült Révfülöpi Szabadtéri Színpad ünnepélyes átadására, egyben a XXVI. Villa Filip Napok megnyitójára. Beszédet mondott Kondor Géza, Révfülöp
Nagyközség polgármestere, Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő, Dorel Cozma, Rév település
polgármestere, Sebastian Czwojda, Krobia polgármestere és Viljo Pesonen Sodankylä polgármestere. Az ünnepélyes szalagátvágást követően 19.45 órakor az Őszirózsa Nyugdíjasklub kórusának
összeállítását hallgathatta meg a közönség.
20.15 –kor Nyár-esti party kezdődött az L.K. Beat együttessel Könnyűzenei, pop, rock dalok a
hangzottak el a múltból és napjainkból, valamint az ötvenes évek Rock 'n Roll slágerei, a 60-as és
70-es évek beat gyöngyszemei, slágerek voltak hallhatók a 80-as és 90-es évekből.
2018. július 14. szombat
helyszín: Halász utca
A rendezvény harmadik napján is folytatódott 09.00 órától Oppenauer Péter (Opi-Kovács) kovácsmester bemutatója és élménykovácsolása.
A kovácsmester palettája igen széles: gyárt a kerítéseken, kapukon, korlátokon, ablakrácsokon keresztül a belső berendezési tárgyakon (ágy, dohányzóasztal, könyvespolc, virágtartó) át a kisebb
ajándéktárgyakig (rózsa, gyertyatartó, hamutartó) szinte mindent, valamint készít még fegyvereket
(gyakorlókardokat, késeket), illetve fokosokat, fejszéket, baltákat, ácskapcsot, és még ezernyi használati tárgyat, mindent, amit vasból el lehet készíteni.
helyszín: Halász utca, Tóparti Galéria
18.00 órakor a Tóparti Galériában nyílt meg Udvardi Erzsébet Kossuth-, Munkácsy- és Magyar
Örökség díjas festőművész Bajától a Balatonig című kiállítása. A kiállítást megnyitotta
dr. Korzenszky Richárd OSB em. perjel.
helyszín: Szabadtéri Színpad
18.30 órakor kezdődött a Mézengúzok zenekar interaktív gyermekkoncertje
Jól ismert, vidám gyermekdalok hangzottak el gyerekeknek, szülőknek, nagyszülőknek.
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19.30 órakor lépett színpadra a Papa Jazz Seven zenekar. A zenekar műsorában a legnépszerűbb
régi, táncolható magyar slágerek hangzottak el dixieland stílusban, igényes szórakozást biztosítva
minden korosztálynak.
Őket 21.00 órakor Dollár Boys Band követte, akik fergeteges nyár-esti party-t varázsoltak a közönségnek. A műsorban a 60-as és 70 -es évek legismertebb külföldi és hazai slágerei hangzottak el.
helyszín: Katolikus Templom
20.15- től a Koncz Család és Barátai (Bécsi és Berlini Filharmonikusok tagjai) adtak koncertet.
2018. július 14. Kiállítás III.
Tóparti Galériában nyílt meg Udvardi Erzsébet Kossuth-, Munkácsy- és Magyar Örökség díjas
festőművész Bajától a Balatonig című kiállítása. A kiállítást megnyitotta
dr. Korzenszky Richárd OSB em. perjel. A kiállítás megtekinthető volt augusztus 5-ig.
2018. július 19-20-21. Country Music Fest

A negyedik Country hétvége 2018. július 19-22-21-én került megrendezésre Révfülöpön.
Július 19. csütörtök
Countrybute
A new-country zenét játszó zenekar a populáris, bulizós zenékből válogatott, ötvözve ezt a gospel
műfajjal.
Colorado Country Band
Jól ismert modern country-rockot játszó zenekar táncolható, lendületes, dallamos és vidám zenét
varázsolt a színpadra. A legnagyobb country sztárok dalaiból válogattak és hitelesen tolmácsolták
azokat virtuóz hangszereseiknek köszönhetően. Az amerikai country slágereken kívül néhány közkedvelt hazai country dalt is színpadra vittek.
Július 20. péntek
Route 35 Country Band
Repertoárján a mai kor divatjának megfelelő, populárisabb hangszerelésű, legnépszerűbb északamerikai, ausztrál és magyar előadók feldolgozásai szerepeltek. A dallamos zene magával ragadó,
kifejezetten szórakozásra, táncra hívogató muzsika volt, mely magába foglalta a népköltészet, a
tradicionális és a legmodernebb angolszász populáris muzsika dallam – és ritmus világát. Hitvallásuk, hogy mindenki szereti a country-t, csak még lehet, hogy nem tud róla.
Redneck Roadkill
A szándékuk egyszerű volt: a country zene és az USA-beli, leginkább a déli államokra jellemző
kultúra bemutatása és terjesztése Európában!
Igényes zene (country, hillbilly, rockabilly, new-country), felhőtlen humor és jókedv, táncolható,
bulizható slágerek voltak az est jellemzői.
Július 21. szombat
Coyote Country Company
A zenekar azzal a céllal alakult, hogy a new country stílust meghonosítsa és népszerűsítse itthon és
a környező országokban egyaránt.
Repertoárjuk nagy része az amerikai Nashville-ből induló népszerű és modern countryzenéből, valamint egyedi specialitásukból, az ausztrál country toplistákon szereplő feldolgozásokból állt.
Oklahoma Country Band
A műsor a modern hangzásvilágú new country rock műfajra épült, legyen szó akár feldolgozásokról, akár saját country zene szerzeményekről. A zenekar hangszerei és felállása is hűen tükrözte a
country műfaj jelenlegi és modern sokoldalúságát, de a hagyományokat sem dobták el magunktól.
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Az Eastern Eagles Line Dance Club, majd a hozzájuk csatlakozó, az ország különböző részeiből
érkező Line Dance klubok táncosai tagjai esténként bemutatóval, emellett szinte folyamatos,
fáradhatatlan tánccal színesítették a programot.
2018. július 25-28. Rév-Hang Fesztivál
Művészeti vezető: Hamar Zsolt, a Nemzeti Filharmonikusok zeneigazgatója
2018. július 25. Szerda
Majdnem szimfonikus
Közreműködött: Érdi Tamás (zongora) és a Nemzeti Filharmonikusok Hubay Kamaraegyüttese
2018. július 26. Csütörtök
Éteri
Közreműködött: A Nemzeti Énekkar tagjaiból alakult kamarakórus, vezényelt: Somos Csaba
2018. július 27. Péntek
Alla ungherese
Közreműködött: A Nemzeti Filharmonikusok Grazioso Kamarazenekara, vezényelt: Hamar Zsolt
2018. július 28. Szombat
Csak vidáman
Közreműködtek: A Nemzeti Filharmonikusok muzsikusai
2018. augusztus 1. The New Divide zenekar koncertje
Az amerikai rock-ot játszó zenekar előzenekaraként Matt Edwards is fellépett.
2018. augusztus 2-3-4. XI. Révfülöpi Zenei Napok – Révfülöp Blues
A blues a gyökér, a többi zene pedig a gyümölcs” Willie Dixon
Az idei évben augusztus 2-től 4-ig már tizenegyedik alkalommal kerül megrendezésre a Révfülöp
Blues, mely során a stílus kimagasló színvonalú képviselői koncerteznek a Szabadtéri Színpadon.
A rendezvénysorozatot egyre nagyobb számú közönség látogatja, sokan visszatérő vendégei az augusztusi eseménynek.
Augusztus 2. csütörtök
AkiMer
A zenekart a Zappa-Syrius emlékzenekarból is ismert Vasicsek Öcsi János alapította, aki érces
hangjával és szuggesztív előadásmódjával már több, mint két évtizede meghatározó alakja a hazai
blues-rock életnek. A zenekar dalainak meghatározó stílusa a rock, de koncertjüket stílusparádé
teszi változatossá és teljessé a lírától a funky-n át a kőkemény rock&roll-ig.
Takáts Tamás Blues Band
Magyarország egyik legnépszerűbb blues zenét játszó együttese. A Blues Band tevékenységére
mindig jellemző volt, hogy kisebb klubokban, szabadtéri rendezvényeken, és sok ezer főt befogadó,
nagyszínpados produkciók során egyaránt megállta a helyét, „megtalálta a hangot”. A zenészek
szakmai tudásuk mellett igazolták ezzel azon meggyőződésük igazságát is, hogy a valódi hangszereken, valódi zenészek által előadott zenére, a saját hangján éneklő valódi énekesre mindig van
igény.
Augusztus 3. péntek
Garda – Benkő Band
Az együttes 2017-ben a Garda–Benkő-duóból alakult. A duó nagyon intim és szabad zenéléséhez
olyan társak kellettek, akik a szakmai felkészültségük mellett megőrizték játékos, spontán reagálá8

sokban gazdag előadásmódjukat. Energiában és ötletekben gazdag színpadi jelenlétük felerősíti a
duóra korábban is jellemző robbanékony hatást.
Jambalaya
Hazánk első számú New Orleans-i zenét játszó zenekara nevét New Orleans nemzeti ételétől kölcsönözte, mert az ottani hagyományos zenéből táplálkozik, arra az autentikus hangzásra törekszik.
2005-ös alakulásuk óta négy önálló lemezt jelenttettek meg, külföldi turnék keretein belül bejárták
Európát, munkájukat Gundel Művészeti Díjjal jutalmazták. Műsoruk egy igazi amerikai ihletésű
show.
Augusztus 4. szombat
Meeting Point Band
Tóth János Rudolf blueslegenda. Az általa összehozott zenekar műsorában a ’60-as
’70-es évek blues-rock világát meghatározó előadók, zenekarok dalaiból válogat.
Stoned – 100 % Rolling Stones
Magyarország egyetlen Rolling Stones tribute zenekara immár 15 éve tiszteleg a Világ Legnagyobb
Rock’n’Roll Zenekara, a Rolling Stones előtt.
A Stoned célja a Stones-dalok magas színvonalú előadása és a ‘Rolling Stones érzés’ hű visszaadása,
mind zeneileg, mind színpadi megjelenésben. A Stoned repertoárján a nagy slágerek mellett ritkaságok
is szerepelnek. A zenekar tagjai nemcsak elkötelezett Rolling Stones fanatikusok, hanem a hazai blues
és rock színtér ismert alakjai is.

2018. augusztus 11. Kiállítás IV.
Csutkai Csaba fotográfus Bereg, a mosolygó szentek földje című kiállításának megnyitója a
Tóparti Gaériában.
A kiállítást megnyitotta Deák Attila – Középkori Templomok Útja Egyesület.
A kiállítás megtekinthető volt 2018. szeptember 16-ig,
hétfő kivételével naponta 16.00 – 22.00 óráig.
A megnyitó napján a vásárosnaményi Tourinform Iroda mutatta be a környéket és helyi ízekkel
várta a látogatókat.
2018. augusztus 11. Szabadtéri kiállítás a Halász utcában
A Felső-Tisza-vidék a rejtőzködő kincsek világa. A Középkori Templomok Útja Egyesület egy szabadtéri kiállítás keretében kalauzolta el az érdeklődőket a Felső-Tisza-vidékre, ahol egy művészettörténeti utazást tehettünk a Középkori templomok útján.
2018. augusztus 17. Old Boys koncert
Több generáció nevelkedett a ma már klasszikusnak számító Old Boys rock and roll bulikon.
A zenekar repertoárján ma is az 50-es, a 60-as és a 70-es évek első felének muzsikája található.
2018. augusztus 20. Államalapító Szent István napi ünnepi megemlékezés
Nemzeti ünnepünk alkalmából köszöntőt mondott Kondor Géza polgármester.
A Képviselő – testület az idei évben ismét adományozott kitüntetéseket, melyek ezen a napon kerültek átadásra. Villa Filip Érdemrendet vehetett át dr. Borovszky Márta Mária, Kovács Kálmánné
és Zsifkovics Szilvia. Az új kenyeret megáldotta, megszentelte Csizmazia Sándor plébános.
Ünnepi műsort adott a Sforzato Brass Quartet.

2018. szeptember 17. Képviselő-testületi ülés
Elkészült a Képviselő-testületi ülés kép- és hangfelvétele, melyet az utómunkálatok elvégzése után
szeptember 19-én –teljes terjedelmében- megtekinthettek az érdeklődők a Révfülöp Televízióban.
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2018. szeptember 21. Könyvbemutató, szerzői est
Zádori Gábor (Wilhelm Ottó) „Válogatott versek” címmel tartott szerzői estet.
(Érintett témakörök: lélek, szeretet, hazaszeretet, háború, Isten, Szt. István, zene, öregedés, Révfülöp.) A szerző eddig megjelent könyvei: A szeretet gyakorlata,
Csakazért is tánc, És a te lelked?
2018. október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezése
Koszorúzás a Temetőkertben
Megemlékező beszédet mondott Zsitnyányi István, a Révfülöpi Fürdőegyesület elnöke, majd az
Önkormányzat és a civil szervezetek képviselői, valamint magánszemélyek helyezték el koszorúikat, virágaikat Polgár Bence, majd Tabódy István sírjánál.
Ünnepi megemlékezés a Könyvtárban
Eredeti film- és hangfelvételekből készült összeállítás után ünnepi beszédet mondott Sümegi Gábor
önkormányzati képviselő, a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke.
Az ünnepi műsorban Farkas Edina és Somos Zoltán verses-zenés összeállítása hangzott el az 1956os forradalom emlékére.
2018. november 5. Képviselő-testületi ülés
Elkészült a Képviselő-testületi ülés kép- és hangfelvétele, melyet az utómunkálatok elvégzése után
november 7-én –teljes terjedelmében- megtekinthettek az érdeklődők a Révfülöp Televízióban.
2018. november 13-14-15. Új televíziós műsor felvételeinek elkészítése
2018. november 15. Filmmúzeum
Ez alkalommal az Én és a tábornok című angol vígjátékot (1958) tekinthette meg a közönség.
2018. november 20-21-22. Új televíziós műsor felvételeinek elkészítése
2018. november 23. Dr. Lux Judit előadása
Dr. Lux Judit főiskolai tanár, professsor emerita Életünk megtartó ereje a közösség címmel tartott
előadást az IKSZT épületében.
2018. november 27. Új televíziós műsor felvételének elkészítése
2018. november 29-30. Tüdőszűrő
Településünkön évente egy alkalommal kerül sor tüdőszűrő vizsgálatra. Az előzetes bejelentkezést,
utazást, jelentős sorban állást nem igénylő vizsgálat a lakosság kényelmét szolgálja.
2018. december 12. Szemészeti vizsgálat
Díjmentes szemvizsgálat lesz az IKSZT épületében, a megrendelt szemüvegek egy hét múlva helyben átvehetők.
A tájékoztató nem feltétlenül teljes, de a rendezvények, programok jelentős részét tartalmazza. Az év hátralévő részében kiemelt rendezvényünk a XI. Mindenki Karácsonya, Karácsonyi
játszóház (december 15.) a Nyugdíjasok Karácsonya (december 20.), és a VI. Mindenki Szilvesztere (december 31.).
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III. Rendezvényeink helyszíne, tárgyi feltételek
A nyári rendezvényeinket a teljesen átalakított Szabadtéri Színpadnál bonyolítottuk, mely az idén
már igényes környezetben várta az idelátogatókat és a fellépőket egyaránt. A fellépők és a nézők
kiszolgálása érdekében sörpad garnitúrákat és mobil székeket vásároltunk.
Szükség lenne világítástechnika kialakítására, az akusztikai problémák megoldására.
Voltak szabadtéri rendezvényeink a Vitorláskikötő előtti területen és a Halász utcában, egyéb rendezvényeink a Tóparti Galériában, és a Könyvtárban is. A Téli Esték rendezvénysorozatunkra az
Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban béreltünk előadótermet. Az IKSZT épület átadása
óta ott is megvalósításra kerültek, kerülnek rendezvények, programok, elsősorban a Könyvtár helyiségében. A Nyugdíjasok Karácsonya minden évben az Általános iskolában kerül megrendezésre.
A Képvisekő-testületi ülések felvételei az Önkormányzat épületében, míg a közmeghallgatás felvétele az Általános Iskolában történik.
A különböző helyszínekre minden alkalommal el kell juttatni a szükséges technikai eszközöket,
felszereléseket, fontos feladat az éppen szükséges technika építése, bontása.
A Honismereti Gyűjtemény és a Pincekiállítás is az idegenforgalmi szezonban tart nyitva, de kérésre bármikor megtekinthetők az év folyamán.
Az idei évben is belépődíj nélkül voltak látogathatók a Tóparti Galéria kiállításai, a Helytörténeti
Gyűjtemény és a Pincekiállítás
A Mindenki Karácsonyát – Adventi vásárral egybekötve – a Szabadtéri Színpadnál tervezzük megrendezni.
A Nyugdíjasok Karácsonya az eddigiekhez hasonlóan az Általános Iskolában kerül megrendezésre.
A hangosítás, grafikai tervezés, táblakészítés, transzparenskészítés, hanganyag összeállítás, kép- és
filmösszeállítások, filmfelvételek, szerkesztés, dekoráció készítés többségében Kovács Péter saját
technikai eszközeinek a biztosításával történik, a nagyobb rendezvényekre hang- és fénytechnikát
béreltünk.
A régi könyvtár, Honismereti Gyűjtemény és Tóparti Galéria felújításáról, átépítéséről tárgyalt már
a Testület, ezért úgy gondolom, nem szükséges ezt külön kiemelni.
IV. Rendezvényeink marketingje
Az év folyamán zajló programokról, rendezvényekről igényes tervezésű plakátokon, szórólapokon,
a kiemelt rendezvényekről és kiállításokról pedig egyedi tervezésű, nyomdai kivitelezésű meghívó
küldésével tájékoztatjuk a lakosságot. A nagyobb rendezvények meghívóit névre szóló levélben,
valamint e-mailben juttatjuk el a Képviselő-testület tagjainak, bizottsági tagoknak, civil szervezeteknek, intézményvezetőknek stb…
Településünk honlapján és a Révfülöpi Képújságban is próbáljuk népszerűsíteni programjainkat.
A Naplóban, és különféle internetes felületeken is reklámozzuk rendezvényeinket. A Tóparti Galéria kiállításai idejére nagyméretű reklámtábla tervezése, kivitelezése és kihelyezése történik. Nagyobb rendezvényeink idején saját tervezésű transzparensek kifüggesztésére, valamint megállító
tábláink is kihelyezésére került sor. Az általunk létrehozott és üzemeltetett Révfülöpi Hírek Események nevű Facebook oldalon is megjelentetjük programjainkat.
Nyári nagyrendezvényeink már az országos sajtóban is rendszeres elismerést kapnak, a közösségi
oldalakon is népszerűek és szakmai körökben is elismertté váltak.
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V. Célkitűzés
Egy nagyközségi polgárnak a kulturálódás ugyanolyan alapvető érdeke és joga, mint bármely más,
a települési civilizáció adta infrastrukturális lehetőség igénybevétele. A lakosság komfortérzetének
megteremtése korszerű kultúra, és ennek igénybevételi lehetőségei nélkül elképzelhetetlen.
Településünkön az őszi, téli, tavaszi időszakban a programok összeállításánál leginkább a helyi- és
környező települések lakóinak igényeit kell kielégíteni.
A nyári időszakban a fentebb említettek mellett jelentős hangsúlyt kell fektetni az idelátogatókra, az
itt nyaralókra.
Fontos, hogy olyan programok valósuljanak meg az Önkormányzat szervezésében, amelyek kulturálisan építő jellegűek, erősítik az emberek igényét a tömegtermeléssel előállított, szabványosított
kulturális „termékkel” szemben a művészi tudást, értéket egyéni módon bemutató „produktumok”
iránt.
Kiemelendő a hosszú távú kulturális „piacépítés” célja: a felnövekvő generációk jó felkészítése az
iskolában és az iskolán kívül az igényes életre és művelődésre.
Kérem a Képviselő - testületet a beszámoló megvitatására és elfogadására.
Révfülöp, 2018. november 30.

Tisztelettel:
Kondorné Pintér Zsuzsa
művelődésszervező
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Rendezvénynaptár tervezet 2019.
Január
Február
Február
Február
Március
Március

25. péntek
9. szombat
18-22. hétfő-péntek
23. szombat
8. péntek
15. péntek

Magyar Kultúra Napja
XII. Révfülöpi Rianás
XXIX. Téli Esték
Révfülöpi Polgárok bálja
Nagyközségi Borverseny
Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc ünnepi
megemlékezése
Március
21. csütörtök
Retró Klub
Április
4. csütörtök
Retró Klub
Április
12. péntek
Magyar Költészet Napja
Április
19. péntek
Húsvéti játszóház
Május
4. szombat
Majális, Szabadtűzi Sütés Főzés Világnapja
Május
16. csütörtök
Retró Klub
Május
25. szombat
Kiállításmegnyitó I.
Május –Június
szombat
Aranyhíd Fesztivál
Június
6. csütörtök
Retró Klub
Június
15. szombat
Kiállításmegnyitó II.
Június
22. szombat
Élőzenés nyár-esti party
Június
29. szombat
37. Lidl Balaton-átúszás
Július
5. péntek
Élőzenés nyár-esti party
Július
13. szombat
Kiállításmegnyitó III.
Július
12-13. péntek- szomb. XXVII. Villa Filip Napok
Július
18-20. csüt. - szombat V. Country Music Fest
Július
27. szombat
Élőzenés nyár-esti party
Augusztus
1-3. csüt.-szombat
XII. Révfülöp Blues
Augusztus
10. szombat
Kiállításmegnyitó IV.
Augusztus
16. péntek
Élőzenés nyár-esti party
Augusztus
20. kedd
Szent István Napi ünnepi megemlékezés
Szeptember
19. csütörtök
Retró Klub
Szeptember
27. péntek
Zene Világnapja
Október
10. csütörtök
Retró Klub
Október
23 szerda
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc ünnepi
megemlékezése
November
7. csütörtök
Retró Klub
November
21. csütörtök
Retró Klub
December
Kézműves játszóház
December
XII. Mindenki Karácsonya
December
Nyugdíjasok Karácsonya
December
31. szombat
VII. Mindenki Szilvesztere
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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