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T i s z t e l t  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t !  

 

Egyesületünk céljairól, tevékenységéről, működésének eredményeiről utoljára egy évvel ezelőtt 

2018 márciusában adtunk részletes tájékoztatást. Tevékenységünk közismert, hiszen Önök közül is töb-

ben rendszeresen részt vesznek rendezvényeinken, és azokról Villa Filip honismereti közlönyünkben, 

illetve honlapunkon (www.revhon.hu) tudósítunk. 
 

Egyesületünk 2018-ban ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját. Magunkat ünnepelni nem akar-

tuk, de a negyedszázados folyamatos működésünk eredményeiről szolidan és rendhagyó módon hírt 

adtunk. Visszatekintve az évente nemsoknak tűnő közösségszervező tevékenységünk összességében, 

mintegy 

• 70 előadásban és könyvbemutatóban, 

• 15 helyi neves emberek életútját, alkotásait, nemzeti ünnepeink dokumentumait bemutató időszaki kiállításban,  

• Révfülöpi Honismereti Sétákban, 

• nyári Honismereti Kiadványbörzékben, 

• a Révfülöpi Honismereti Füzetek kiadványsorozat 9 kiadványában, 

• a Villa Filip honismereti közlöny 27+3 lapszámában (kb. 1.200 oldal), 

• 6 helytörténeti vonatkozású könyv kiadásában  

valósultak meg. 

2018-ban is kiadtuk Villa Filip közlönyünket, gondoztuk honlapunkat, a Magyar Kultúra Napja 

alkalmával Iván Katalin és az Őszirózsa Nyugdíjasklub tagjainak közreműködésével irodalmi estet 

szerveztünk a révfülöpi versekből. Közgyűlést, kiadványbemutatót, értéktári tájékoztatót tartottunk. 

Régi képekből filmet készítettünk, amelyet a révfülöpi korzón látogatók a honismereti kiállítás nyitva-

tartási ideje alatt az útcáról megtekinthettek. Szubjektív helytörténet címmel előadást szerveztünk, a 

nyár folyamán ablakkiállítást állítottunk össze.  

Tevékenységünkhöz 2018-ban önkormányzati támogatást nem kértünk, saját és külső, pályázati nye-

reményből finanszíroztuk, illetve önkéntes munkavégzéssel valósítottuk meg. Az alábbiakban a rövid 

képes összeállítással bemutatjuk egyesületünk múlt évi tevékenységét. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Révfülöpi Honismereti Egyesület a helyi közösségépítést aktív ismeretterjesztéssel, közösségi 

programszervezéssel, pozitív értékekre irányuló identitástudat erősítésével végzi. Tevékenységünkkel 

igyekezünk erősíteni Révfülöp lakóinak közösségi érzését, összetartozását, gyarapítani Révfülöp jó hír-

nevét. Kérjük ehhez további segítő támogatásukat. 
 

Révfülöp, 2019. március 10. 

Miklós Tamás 
elnök 

http://www.revhon.hu/
http://www.revhon.hu/


A  RÉVFÜLÖPI HONISMERETI EGYESÜLET ÉVES KÖZGYŰLÉSE  
  2018.  M Á J U S 19.  –  HO N I SM E R E T I  GY Ű J T EM É N Y  

 

Éves – megismételt – közgyűlésünkön 23 tagtársunk 

jelent meg a Honismereti Gyűjtemény kiállítótermé-

ben. A jegyzőkönyvhitelesítők megválasztása után a 

kiküldött napirendet a közgyűlés változatlan formá-

ban elfogadta, majd ezt követően Miklós Tamás el-

nök számolt be a 2017-ben végzett munkánkról. Az 

egyesület gazdálkodásáról Bogdán Katalin tartott 

adatokkal alátámasztott beszámolót, majd olvasta fel 

az Eredmény Nívó Bt. által összeállított zárszám-

adást. A beszámolók vitára bocsájtása, majd egy-

hangú közgyűlési elfogadása után az elnök ismertette 

az egyesület 2017. évi közhasznúsági jelentését, ame-

lyet a közgyűlés szintén elfogadott. (A beszámolók közlö-

nyünk 41-42. oldalán olvashatók.) Az utolsó napirend ke-

retében a résztvevők javaslataikkal egészítették ki 25 

éve működő egyesületünk 2018. évi munkatervét. Fe-

kete Péter alapító tagtársunk a jubileumi évforduló 

kapcsán új ötleteket vetett fel annak méltó megünnep-

lésére és magvalósításukhoz felajánlotta segítségét. 

Zsitnyányi István, a Révfülöpi Fürdőegyesület el-

nöke együttműködést kezdeményezett az egyesületi 

programok területén és szólt a 120 éves fürdőegyesü-

let tervezett kiadványáról. Bogdán Katalin kirándu-

lás szervezését javasolta, Kiss Ágnes a Balatoni Mú-

zeum megtekintéséről szólt, Miklós Tamás megkö-

szönte a RévART Galéria működtetőinek, Bogdán 

Katalinnak és Szigetvári Györgynek a honismereti 

kiadványok nyári árusítását. A munkaterv elfogadása 

után új tag felvételére került sor, majd hagyománya-

ink szerint bor és pogácsa mellett kötetlen beszélge-

téssel zárult májusi közgyűlésünk. (A révfülöpi „bor-

támogatást” ezúton is köszönjük Bogdán József vál-

lalkozónak.) 

 
2018. május 19-i közgyűlésünk után, nyilvános kísérő 
programként került megszervezésre a VILLA FILIP 
honismereti közlöny legújabb, immár 27. számának 
kiadványbemutatójára. Miklós Tamás szerkesztő 
szólt a tanulmányok szerzőiről és témaválasztásukról, a 
kiadványszerkesztés nehézségeiről és örömeiről, s a 
megjelentetés szponzorairól. Kiemelte az egyesület te-
vékenységét támogatók adó 1%-os felajánlását, vala-
mint a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Össze-
tartozás kollégiuma 2017. évi működési támogatását. 

 
2018. május 19-én esti kísérőprogramként került sor MÚL-
TUNK ~ ÉRTÉKEINK címmel a Révfülöpi Értéktár 
Bizottság megalakulásáról, működéséről szóló tájékozta-
tóra. A bizottság elnöke vetítéssel egybekötve ismertette a 
helyi értékek összegyűjtésére vonatkozófelhívást és kérte az 
egyesületi tagokat a helyi értékfeltárásában való részvételre, 
illetve az információk továbbadására.  

(Fotó: Dr. Miklós Márton) 



 


