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Tisztelt Képviselő-testület!
Az idei év munkájáról, a megrendezésre került valamint az év hátralévő részében várható
programokról és a 2020-as év rendezvénynaptár tervezetéről szeretném Önöket beszámolómban
tájékoztatni.
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.
I. A január óta megvalósult rendezvények rövid bemutatása
2018. december 31 – 2019. január 1. VII. Mindenki Szilvesztere
Közös Újév váró rendezvényre, közös éjféli koccintásra és éjfél után egy tál lencsegulyásra
hívtuk a település lakóit a Szabadtéri Színpadhoz.
2019. január 24. Magyar Kultúra Napja
Megemlékezésként ünnepi összeállítás készült a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A rendezvény
keretében Szabó Magda önéletrajzi ihletésű regényéből készült film, Az ajtó (2012) került vetítésre.
2019. 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.
2019. február 16. XII. Révfülöpi Rianás és látvány disznóvágás
Forralt bor főző verseny zajlott a Szabadtéri Színpadnál.
A látvány disznóvágás (pörzsölés, mosás, bontás) a Szabadtéri Színpad parkolójában történt,
a hurka- és kolbásztöltés stb. a színpad melletti fedett résznél zajlott.
A délután folyamán a forralt borok kóstolása mellett frissen sült hurka, kolbász és toroskáposzta
volt kapható.
2019. február 18. Rendőrségi toborzó
Rendőrségi toborzót tartott a Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársa az IKSZT épületében.
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2019. február 18-22. XXIX. Révfülöpi Téli Esték
A rendezvények az Evangélikus Oktatási Központban bérelt előadóteremben zajlottak.
2019. február 18.
Első napon a vendégünk Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
volt, A Balaton és a horgászat címmel tartott előadást.
2019. február 19.
Az előadássorozat második estéjén A torinói lepel története című előadást hallgathatta meg a
közönség Dr. Galli István ügyvéd, okleveles teológus előadásában.
2019. február 20.
Szerdán a Kultúrák összehasonlítása egy világutazó szemével – képes élménybeszámoló 5
kontinens 153 országából címmel tartott előadást Csonka Gábor „Vándorboy”, világvándor.
2019. február 21.
Csütörtökön vendégünk volt Fa Nándor vitorlázó, előadásának címe Óceáni szólóvitorlázás –
2016 Vendée Globe volt.
2019. február 22.
Pénteken Uray Péter koreográfust, rendezőt köszönthettük, Drámai művek adaptálása mozgásilletve cirkusz színpadra - Rómeó és Júlia volt előadásának címe, mely során az artistaképző
intézet két növendéke bemutatót is tartott. Rendezvénysorozatunk befejező napján vendégként részt
vett Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár.
2019. február 23. 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.
2019. március 15. Ünnepi megemlékezés
A Könyvtárban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulóján tartott
megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Kondor Géza polgármester. Ezt követően a
„MÁRCIUSI LOBOGÓ” című verses - zenés ünnepi összeállítást tekinthette meg a közönség Halas
Adelaida, a Veszprémi Petőfi Színház színművészének előadásában.
2019. március 18. Képviselő-testületi ülés
Elkészült a Képviselő-testületi ülés kép- és hangfelvétele, melyet az utómunkálatok elvégzése után
február 20-án –teljes terjedelmében- megtekinthettek az érdeklődők a Révfülöp Televízióban.
2018. március 22. Nagyközségi Borverseny
Településünkön március 22-én került megrendezésre a Nagyközségi Borverseny, mely a minták
beszállításával már 19-én elkezdődött. A szakmai zsűrinek – Kulka Gábor elnök, Borbély Gyula és
Baumann Csaba - 50 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, 7 aranyérem, 21 ezüstérem és 6 bronzérem született.
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2019. március 29. Úti élmény beszámoló
Tanzánia-Zanzibár – címmel került sor Molnár Katalin és Molnár Sándor
vetített képes előadására, melynek keretében afrikai utazásuk élményeit osztották meg az
érdeklődőkkel.
2019. április 4. Filmmúzeum
Ez alkalommal a Matróz a rakétában című angol vígjátékot (1960) tekinthette meg a közönség.
2019. 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.
2019. április 19. Húsvéti játszóház
Hagyományos Húsvéti játszóházunkba április 19-én invitáltuk a családokat. Kicsik és nagyok
egyaránt változatos tevékenységek közül választhattak a délután folyamán.
A kreatív foglalkozás során Molnár Lászlóné ötletei alapján készültek az alkotások. Tibi bohóc a
nagysikerű interaktív szórakoztató műsora után minden résztvevő kisgyermeket lufiból hajtogatott
figurával ajándékozott meg, melyet ők maguk választhattak ki a felkínált lehetőségek közül..
2019. május 4. Szabadtűzi sütés – főzés Világnapja – Majális
A megmérettetés során baráti társaságok és civil szervezetek mérték össze gasztronómiai tudásukat.
A rendezvény a kedvezőtlen időjárás miatt a Szabadtéri Színpadnál került megrendezésre. Az
Őszirózsa Nyugdíjasklub meghívására Balatonboglárról is nagyszámú vendég, résztvevő érkezett.
A délután folyamán a színpadon felállított ugrálóvár biztosított önfeledt kikapcsolódást a
gyerekeknek.
2019. május 22. Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat
A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal révfülöpi kirendeltsége dolgozóinak, valamint az
Önkormányzat dolgozóinak orvosi alkalmassági vizsgálata zajlott az IKSZT-ben.
2019. május 25. 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.
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.
2019. május 25. Kiállítás I.
Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak kiállítása
A Szín – Vonal Művészetoktatási Intézmény diákjainak alkotásaiból nyílt kiállítás a Tóparti
Galériában. A kiállítást Baranyai Zoltánné intézményvezető nyitotta meg majd Soós Gyula
pedagógus beszélt a kiállított anyagról a megjelenteknek. A kiállítás és június 9-ig volt
megtekinthető.
2019. május 26. Európai parlamenti választás
A választás helyszíneként működtünk közre.
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2019. május 31. Képviselő-testületi ülés - Közmeghallgatás
Elkészült a Képviselő-testületi ülés kép- és hangfelvétele az Általános Iskolában, melyet az
utómunkálatok elvégzése után május 5-én –teljes terjedelmében- megtekinthettek az érdeklődők a
Révfülöp Televízióban.
2019. június 2. Aranyhíd Barátság Találkozó
A váltakozó helyszínnel megrendezésre kerülő rendezvény helyszíne, házigazdája Balatonboglár
volt.
2019. június 8. Császtai strandon elkészült gyermekpancsoló ünnepélyes átadása
Ünnepi avató beszédet mondott Kondor Géza, Révfülöp Nagyközség polgármestere és Fenyvesi
Zoltán országgyűlési képviselő. Fellépett az Őszirózsa Nyugdíjasklub kórusa. A gyerekeket játékos
vetélkedők várták.
2019. június 15. Kiállítás II.
A Tóparti Galériában Sápi Margit festőművész a Badacsony vonzásában című kiállítását Fábián
László grafikusművész nyitotta meg. A kiállítás július 7-ig volt látogatható.
2019. június 26. Szemészeti vizsgálat
Díjmentes szemvizsgálat zajlott az IKSZT épületében, a megrendelt szemüvegeket egy hét múlva
helyben átvehetők voltak.
2019. június 29. 37. Lidl Balaton-átúszás
Idén 37. alkalommal rendezték meg a Lidl Balaton-átúszást, amelyen ezúttal 9724-en vettek részt.
Az időjárási körülmények tökéletesek voltak, így már az első kiírt időpontban meg tudták tartani a
nagy hagyományú rendezvényt, ennek is köszönhetően ez volt az egyik legnépesebb Balatonátúszás.
2019. július 3-6. Rév-Hang Fesztivál - Klasszikus zenei esték Révfülöpre hangolva
A Nemzeti Filharmonikusok zenészei Hamar Zsolt zeneigazgató művészeti vezetésével másodízben
örvendeztették meg a klasszikus zene kedvelőit. A fesztivál a nyári szezon jelentős komolyzenei
rendezvénye volt a régióban, mely kiváló fellépők sorával garantálta a magával ragadó zenei
élményt.
2019. július 3.
"Tavasztól nyárig" Bach és Vivaldi hangján (Capella Philharmonica)
2019. július 4.
"Bécstől Amerikáig" Mozart, Haydn, és Dvořak a Koppándi vonósnégyes interpretálásában.
2019. július 5.
"Bachtól a romantikáig" Bach és Csajkovszkij népszerű művei a Gracioso Kamarazenakar által
megelevenítve.
2019. július 6.
A "Gregoriántól a rock and rollig" az utánozhatatlan Four Fathers Énekegyüttes előadásában.
2019. július 11-12-13. XXVII. Villa Filip Napok
A településen hagyományosan minden évben megrendezésre kerülnek a Villa Filip Napok, az idei
évben mindez már 27. alkalommal történt.
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2019. július 11.
A háromnapos rendezvény a csütörtöki napon a Holló együttes Vásárfia című jelmezes,
interaktív gyermekkoncertjével kezdődött, mely gyerekeknek, szülőknek, nagyszülőknek
egyaránt szólt és nagy sikert aratott. Ezután a Syconor együttes lépett a színpadra, elsősorban
külföldi zenekarok - többek között Beatles, Rolling Stones, Them, Yardbirds - számait játszották,
fergeteges hangulatot teremtve.
2019. július 12.
A pénteki napon az első fellépő a Palinta Társulat volt Zene-Bona - Szana-Szét című interaktív
zenés gyermekműsorával. Önfeledt szórakozás, közben egy kis kultúra szedegetése – ez a Palinta.
Utána az Őszirózsa Nyugdíjasklub kórusának összeállítását hallgathatta meg a közönség. Ezt
követően került sor a XXVII. Villa Filip Napok megnyitójára, köszöntőt mondott Kondor Géza,
Révfülöp Nagyközség polgármestere,
A folytatásban Tóth Éva és Leblanc Győző „Hol van az a nyár..." című zenés szórakoztató,
vidám, nosztalgia műsor-összeállítása volt látható, hallható. Az est zárásaként fergeteges
hangulatú nyár-esti party kezdődött a Polip Band közreműködésével. Könnyűzenei, pop, rock
dalokat játszottak a múltból és napjainkból, elhangzottak az ötvenes évek Rock 'n Roll slágerei, a
60-as és 70-es évek beat gyöngyszemei, slágerek a 80-as és 90-es évekből, táncra perdítve ezzel a
nagyszámú érdeklődőt.
2019. július 13.
Kora este kezdődött a Szabadtéri Színpadon a Mézengúzok zenekar interaktív
gyermekkoncertje, mely során nagyszámú gyermek vett részt aktívan a műsorban. A
rendezvénysorozat zárásaként a Dollár Boys Band lépett a színpadra, akiknek műsorában az oldiesokon kívül a legnépszerűbb mai magyar slágerek is megtalálhatók, Bill Haley-tõl a Republic–
ig, Elvis-től a Bikini-ig, Shadows-tól a Tankcsapdáig. Nagy hangsúlyt fektettek a közönséggel való
kontaktusra, azonnal reagáltak a táncolni vágyók igényeire, így a résztvevők ezen az estén is
maximális mértékben kihasználták a „táncparkett” adta lehetőségeket is.
2019. július 13. Kiállítás III.
Margittai Adrien festőművész Érzelmek, hangulatok, technikák kékben-zöldben című
kiállítását Cseh Kornélné Éva a Százhalombattai Barátság Kulturális Központ nyugalmazott
igazgatóhelyettese nyitotta meg. A megnyitón közreműködtek a Százhalombattai Canticum Novum
Kamarakórus tagjai, a kiállítást augusztus 4-ig lehetett megtekinteni.
2019. július 18-19-20. V. Country Music Fest
Az első Country hétvége 2015 –ben került megrendezésre településünkön.
„Csak hallgasd és érezni fogod, ahogy a zene megszólal benned, a ritmus felpörgeti a véred és
rájössz, hogy ezt a stílust mindig is szeretted, csak nem ismerted igazán…”
2019. július 18.
A Egyesült Államok déli területeinek hangulatát teremtette meg a Long Dusty Road csütörtök este.
A zenekar a mai modern country rock és a blues stílusjegyeivel szórakoztatta a közönséget.
A folytatásban a Colorado Country igazi zenei csemegét kínált. A zenekar a Magyarországon is
jól ismert modern country-rockot játssza, a legnagyobb country sztárok dalaiból válogatva.
Táncolható, lendületes, dallamos és vidám zene volt, igazi "amerikai életérzés".
2019. július 19.
Pénteken a BlackriderS zenekar nyitotta a programot. A rendkívül színes repertoárral rendelkező
és „velőtrázó” hangulatról gondoskodó zenekar szívesen látott vendége hazai és külföldi
fesztiváloknak.
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A másodikként fellépő Redneck Roadkill zenekar igényes zenét, táncolható, bulizható dallamokat
játszott a nagyszámú érdeklődőnek.
2019. július 20.
Szombaton a Poa Pratensis Bluegrass Band lépett elsőként a színpadra.
A zenekar tradicionális és modern bluegrass darabokat játszik, és más műfajokból is emel át dalokat
bluegrass-re.
Koncertjüket követően az est további jó hangulatáról a Don Attila Band gondoskodott.
Műsorukban a Country örökzöldektől kezdve a New Country legismertebb előadóitól játszottak
magyaros temperamentummal, zenei humorral fűszerezve, de szívesen kirándultak a Blues, és Rock
& Roll világába is, így a Country Rock, Line Dance muzsika mellett a Tradícionális Country, Civil
War zene és az Ír Folk muzsika barátai is kedvükre válogathattak.
A három teltházas est során az ország különböző részeiről érkezett Line Dance csoportok tagjai
– akik évről évre egyre nagyobb számban vesznek részt a rendezvényen - szinte folyamatos,
fáradhatatlan tánccal színesítették a programot.
2019. augusztus 1-2-3. XII. Révfülöp Blues
Az idei évben már tizenkettedik alkalommal került megrendezésre a Révfülöp Blues, mely során az
eddigiekhez hasonlóan a hazai blues élet jeles képviselői koncerteztek a Szabadtéri Színpadon.
„A blues a gyökér, a többi zene pedig a gyümölcs” - Willie Dixon örökbecsű alapvetése volt a
mottója ismételten a rendezvénysorozatnak.
2019. augusztus 1.
A programsorozatot a Blues Rádió Budapest nyitotta. A tagok mind-mind erős egyéniségek,
izgalmas karakterek, mely igazán változatossá teszi a zenekar muzsikáját, melynek hangsúlya a
ZZ Top dalok egyedi feldolgozásain van, de minden egyes koncertjükön új életet és ízt lehelnek
olyan előadók nótáiba is, mint Stieve Ray Vaughan, Eric Clapton, Albert Collins, Jonny Lang, stb.
Másodikként a Bluestone & The Horn Section zenekar lépett színpadra.
„A banda tokkal-vonóval a legmuzikálisabb bluescsapat, elképesztően játszanak, minden megvan
bennük, ami az együttzenélés alapja.” Jenei Szilveszter (zenész, dalszerző, zenei menedzser)
2019. augusztus 2.
Pénteken a Sonia és a Blues and Roll kezdett, játszanak többek között Janis Joplin, Beth Hart,
Shemekia Copeland, Melissa Etheridge, B.B. King, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Stevie Ray
Vaughan, Doors, Buddy Guy, Robert Cray és 4 Non Blonds szerzeményeket is.
Őket Pribojszki Mátyás zenekara, a Jumping Matt & his Combo követte a színpadon.
Pribojszki Mátyás – az egyik legismertebb hazai és európai szinten is jegyzett, elismert
szájharmonikás, aki szólóban, különböző formációival már keresztül-kasul bejárta Európát.
A Jumping Matt and his Combo név utal a frontember becenevére, valamint a zenekar egyedi zenei
stílusára, ami egészen sajátos, szűk műfaji keretek közé nehezen szorítható, alapvetően vidám,
improvizációkkal teli igényes blues zene, boogie-woogie és rock and roll elemekkel, mindez
finoman megspékelve soul és funky érzésekkel.
2019. augusztus 3.
A szombati program a BluesSteel zenekar koncertjével kezdődött. Műsoruk a blues-rock széles
skálájára épül, amelyben a tradicionális bluestól kezdődően, Jimi Hendrix, John Mayall, Gary
Moore, BB King, Stevie Ray Vaughan, Robben Ford, Matt Schofield, stb... keresztül egészen a
saját számokig sok minden megtalálható.
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A rendezvényt a Fekete Jenő és a Chuck Berry Rock’n’Rollers zárta. A zenekar a XX. századi
popzene egyik legjelentősebb és legnagyobb hatású előadójára, a tavaly előtt elhunyt Chuck Berryre
emlékezik, a Mester 90. születésnapjának megünneplésére állt össze és azóta is rendszeresen
koncertezik.
Minden nap zsúfolásig megtelt a nézőtér és a zenekarok hatalmas sikereket arattak. Sokan
visszatérő vendégei az augusztusi eseménynek, mely országos szinten is évről-évre egyre
nagyobb elismertségre tesz szert mind a közönség, mind a zenekarok körében.
Augusztus 7-8-9. Tarkabarka Kompánia előadása
HOPPAA! – egy meglepetésekkel tűzdelt bohózat
A Tarkabarka Kompánia műsorát a Vitorláskikötő előtti területen nézhette meg a közönség három
egymást követő estén keresztül.
2019. augusztus 10. Kiállítás IV.
Cs. Együd Clara fotográfus Ablakaim - játékaim című kiállítását Csutkai Csaba fotóművész
nyitotta meg, a kiállítás szeptember 15-ig volt megtekinthető.
2019. augusztus 10. Koncz István (cselló) és Koncz Tamás (orgona) koncertje
Koncz István (cselló) és Koncz Tamás (orgona) koncertjét hallgathatta meg a közönség a Katolikus
Templomban.
2019. augusztus 11. Helyi népszavazás
A választás helyszíneként működtünk közre.
2019. augusztus 19. Old Boys koncert
Több generáció nevelkedett a ma már klasszikusnak számító Old Boys rock and roll bulikon. Az
ülőhelyek már kapunyitáskor elfogytak, a kezdésre pedig már szinte talpalatnyi hely sem maradt a
nézőtéren. A fiatalok és az idősebbek körében is igen nagy sikere volt a rendezvénynek. A zenekar
repertoárján ma is az 50-es, a 60-as és a 70-es évek első felének muzsikája található.
2019. 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. Az ünnepség részeként köszönetnyilvánítás történt dr. Németh Csaba
háziorvosnak 1991 óta településünkön végzett elhivatott, önzetlen munkájáért. A Villa Filip
érdemrenddel kitüntetetteknek és dr. Németh Csaba háziorvosnak Csavlek András Munkácsy-díjas
festőművész felajánlásaként egy-egy festmény került átadásra. Az új kenyeret megáldotta,
megszentelte Csizmazia Sándor plébános.
A megemlékezés zárásaként az István örökében című ünnepi műsor- összeállítás hangzott el a
Tapolcai Musical Színpad tagjainak előadásában.
2019. szeptember 2. Rendőrségi toborzó
Rendőrségi toborzót tartott a Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársa az IKSZT épületében.
2019. szeptember 16. Képviselő-testületi ülés
Elkészült a Képviselő-testületi ülés kép- és hangfelvétele, melyet az utómunkálatok elvégzése után
szeptember 18-án –teljes terjedelmében- megtekinthettek az érdeklődők a Révfülöp Televízióban.
2019. október 13. Helyi önkormányzati választás
A választás helyszíneként működtünk közre.
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2019. 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
Az eredeti film- és hangfelvételekből készült összeállítás után ünnepi beszédet mondott Török Péter
önkormányzati képviselő.
Elhangzott a Gloria Victis című ünnepi összeállítás az 1956-os forradalom emlékére.
A műsorban közreműködött Sz. Csordás Éva – vers, Szintén Krisztina - vers és Berzevici Zoltán
ének - gitár.
2019. október 24. A Képviselő-testület alakuló ülése
Elkészült a Képviselő-testületi ülés kép- és hangfelvétele, melyet az utómunkálatok elvégzése után
október 30-án –teljes terjedelmében- megtekinthettek az érdeklődők a Révfülöp Televízióban. Az
anyag megtekinthető a Facebookon, Révfülöp You tube csatornáján és honlapján is.
2019. november 6. Szemészeti vizsgálat
Díjmentes szemvizsgálat zajlott az IKSZT épületében, a megrendelt szemüvegeket három hét múlva
helyben átvehetők voltak.
2019. november 7. Teadélután
A gyógynövények szerepe az immunrendszerünk védelmében, szervezetünk felkészítése a téli
időszakra volt a téma.
2019. november 8. Filmmúzeum
Ez alkalommal a Ha kedd van, akkor ez Belgium című amerikai vígjátékot (1969) tekinthette meg a
közönség.
2019. november 18. Képviselő-testületi ülés
Elkészült a Képviselő-testületi ülés kép- és hangfelvétele, melyet az utómunkálatok elvégzése után
november 20-án –teljes terjedelmében- megtekinthettek az érdeklődők a Révfülöp Televízióban. .
Az anyag megtekinthető a Facebookon, Révfülöp You tube csatornáján és honlapján is.
2019. november 21. Filmmúzeum
A Senki nem tud semmit című csehszlovák fimvígjátékot (1947) tekinthette meg a közönség.
A film a második világháború témáját feldolgozók közül bizonyára a világon az egyik első, amelyik
képes volt humorral tekinteni a háborúra.
2019. december 5. Filmklub
2019. december 9. Képviselő-testületi ülés
2019. december 10. Rendőrségi fórum
2019. december 19. Nyugdíjasok Karácsonya
2019. december 21. Karácsonyi kézműves játszóház
2019. december 21. XII. Mindenki Karácsonya
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2019. december 31. VII. Mindenki Szilvesztere
A nyár folyamán a Császtai strandon létrehozott játszóházban heti két alkalommal
kézműves foglalkozás várta a gyermekeket.
Egész évben rendszeres összejövetelek is zajlanak az IKSZT-ben.
Heti rendszerességgel tartja összejöveteleit, énekkari próbáit az Őszirózsa Nyugdíjasklub, melynek
munkáját lehetőségeink szerint folyamatosan segítjük.
Úgyszintén heti rendszerességgel tartja klubfoglalkozásait a Tűbarátok Foltvarró Klub.
A tájékoztató nem feltétlenül teljes, de a rendezvények, programok jelentős részét
tartalmazza.
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II. Visszajelzések, észrevételek
Az előző szezonban átadott Szabadtéri Színpadot nagy örömmel fogadja mind a közönség, mind az
előadók. A helyi lakosok, az üdülőtulajdonosok illetve az itt nyaralók visszajelzései is azt mutatják,
hogy a sokszínű programok között mindenki megtalálhatja a maga ízlésének, érdeklődésének
megfelelőt. (Kiállítások, gyermekprogramok, interaktív gyermekkoncertek, kézműves játszóház,
retró bulik, nosztalgia műsor, komolyzenei koncertek, zenés-táncos rendezvények, pantomim
bohózat, koncertek, családi piknik, látvány disznóvágás, ismeretterjesztő előadások, filmvetítések,
ünnepi megemlékezések, karácsonyi rendezvények, szilveszteri összejövetel stb.).
A már 5. alkalommal megrendezésre került háromnapos szabadtéri Country Music Fest
egyedülállónak tekinthető országos szinten is. Az ország minden részéről egyre többen érkeznek
hozzánk a rendezvény miatt, line dance csoportok tagjai (akik egyben a közönséget is
szórakoztatják) és a műfaj kedvelői is.
A XII. Révfülöp Blues is egyre nagyobb elismertségnek örvend, komoly rangot vívott ki magának a
néhány országos Blues fesztivál között. A hazai zenei élet kiemelkedő előadói fordulnak meg
színpadunkon, a Balaton-parti rendezvények között egyedülállónak tekinthető.
A második alkalommal megrendezésre került Rév-Hang-Fesztivál – kiváló fellépők sokaságával jelentős komolyzenei rendezvény a régióban.
Ezeket az egyedi nagyrendezvényeket az országos sajtóban a kezdetektől fogva figyelemmel kísérik
és elismerik.
Településünk egyéb rendezvényei is „élő” előadások, amivel úgyszintén rangot vívtunk ki
magunknak. "A playback becsapás, mert az előadók csak úgy csinálnak, mintha zenélnének, és ez
alól az sem kivétel, amikor csak egyes hangszerek szólnak felvételről. Ha valaki előállít egy
produkciót, akkor azt szólaltassa is meg élőben, ha pedig ezt nem tudja megoldani, akkor ne akarjon
többnek látszani, mint ami valójában." (Póka Egon Máté Péter - díjas zenész, a Kőbányai Zenei
Stúdió nevű zeneiskola vezetője.)
Zenés rendezvényeink sikere igazolja azt az igazságot, hogy a valódi hangszereken, valódi zenészek
által előadott zenére, a saját hangján éneklő valódi énekesre mindig van igény.
III. Személyi feltételek
A feladatok ellátását 2 fő főállású alkalmazott (1 fő művelődésszervező és 1 fő közművelődési
asszisztens) látja el, az IKSZT-ben négy órás alkalmazásban álló takarítónő dolgozik (akinek a
munkakörébe természetesen a Könyvtár takarítása is bele tartozik.)
A Tóparti Galériában és a Honismereti Gyűjteményben a nyári szezonban teremőrök kerültek
alkalmazásra. A Pincemúzeum nyitvatartását szakmai gyakorlatukat töltő diákok biztosították a
Tourinform Iroda felügyeletével.
A rendezvényekhez kapcsolódóan fizikai segítséget - székek, padok kihelyezése stb, plakátkihelyezés
a Szabadtéri Színpad és környékének takarítása - a településüzemeltetési csoport állományába
tartozó dolgozók nyújtanak..
A karácsonyi, húsvéti játszóház lebonyolításában, étkeztetések és pl. tea, forralt bor nagyközönség
számára történő készítésében évek óta megközelítőleg ugyanazok az önkéntes magányszemélyek,
illetve civil szervezetek képviselői vesznek részt.
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IV.

A közművelődés keretein belül, a közművelődés személyi állománya által elvégzett,
a rendezvényekhez kapcsolódó és egyéb (nem minden esetben a szakfeladathoz tartozó)
megvalósult feladatok – a teljesség igénye nélkül.
- Tóparti Galériában a paravánok, posztamensek festése, javítása kiállítások előtt, egyéb
apróbb javítások elvégzése.
- A Galéria külső falára kiállításonként nagyméretű reklámtábla készítése, kihelyezése.
- A kiállításokhoz kapcsolódóan feliratok, életrajzok, tájékoztató szövegek tervezése,
kivitelezése.
- Kiállítások tervezése, építése, bontása, a kiállításra került tárgyak csomagolása,
szállítása.
- 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.
- Önkormányzati 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).
- Rendezvények díszleteinek elkészítése.
- Rendezvényekhez kapcsolódó anyagbeszerzés, szállítás.
- Klubprogramok összeállítása.
- Statisztika, bejelentők készítése.
- Egyedi karácsonyi bögre tervezése, elkészíttetése.
- Pályázat előkészítése (közművelődési érdekeltségnövelő).
- Képújság szerkesztése, a felkerülő anyagok grafikai tervezése.
- Képviselő-testületi ülések kép- és hangfelvételeinek készítése az anyag vágása,
televíziós bejátszása.
- Esetenként rendezvényfotózás, egyéb dokumentumfotózás.
- Rádió (képújság alatt) üzemeltetése.
- A Révfülöpi Képek című lap tervezése, szerkesztése, cikkek írása, lektorálása, teljes körű
nyomdai előkészítése.
- Televíziós műsorok készítése, díszlet, berendezés tervezése, kivitelezése.
- Önkormányzati tájékoztató kiadványok szerkesztése, nyomdai előkészítése
elkészíttetése
- A Termelői Piac már a múlt évben elkészített logójával reklámtáblák tervezése,
elkészíttetése.
- Önkormányzati információs táblák tervezése, kivitelezése.

A felsorolás nem teljes körű, csak rövid, kivonatos tájékoztatás a rendezvényszervezés mellett
elvégzendő feladatokról.
V. Rendezvényeink helyszíne, tárgyi feltételek
A nyári rendezvényeink többségét a Szabadtéri Színpadnál bonyolítottuk. Voltak szabadtéri
rendezvényeink a Vitorláskikötő előtti területen, egyéb rendezvényeink a Tóparti Galériában, és a
Könyvtárban is. A Téli Esték rendezvénysorozatunkra az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási
Központban béreltünk előadótermet.
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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 Mindenki Karácsonyát és a Szilveszteri rendezvényünket Szabadtéri Színpadnál tervezzük
megrendezni.
- A különböző helyszínekre minden alkalommal el kell juttatni a szükséges technikai eszközöket,
felszereléseket, fontos feladat az éppen szükséges technika építése, bontása.
A Tóparti Galéria, a Honismereti Gyűjtemény és a Pincekiállítás is az idegenforgalmi szezonban
tart nyitva, de a Honismereti Gyűjtemény és a Pincekiállítás előzetes kérés alapján bármikor
megtekinthető az év folyamán.
Az idei évben is belépődíj nélkül voltak látogathatók a Tóparti Galéria kiállításai, a Helytörténeti
Gyűjtemény és a Pincekiállítás
A hangosítás, grafikai tervezés, táblakészítés, transzparenskészítés, hanganyag összeállítás, kép- és
filmösszeállítások, filmfelvételek, szerkesztés, újságkészítés, dekoráció készítés többségében
Kovács Péter saját technikai eszközeinek a biztosításával történt, a nagyobb rendezvényekre hangés fénytechnikát béreltünk.
Szükséges lenne a Szabadtéri Színpad akusztikájának javítása, hangfogófal kialakítása.
A régi könyvtár, Honismereti Gyűjtemény és a Tóparti Galéria felújításáról, átépítéséről tárgyalt
már a Testület, ezért úgy gondolom, nem szükséges ezt külön kiemelni. (Az épület vizesedik,
salétromosak a falak, hullik a vakolat….)
A Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat keretében az idei évben fénytechnikai eszközök
beszerzésére kerül sor, mely egyelőre még csak egy része a Szabadtéri Színpadnál szükséges
technikának, de a rendszer, ha lehetőség lesz rá, bővíthető.
V. 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 Könyvtárban és a Tourinform Irodában is elhelyezzük
rendezvényeink plakátjait, szórólapjai, meghívóit.
A nagyobb rendezvények meghívóit 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. Különböző
Facebook oldalakon is megjelentetjük programjainkat. A Tóparti Galéria kiállításai idejére
nagyméretű reklámtábla tervezése, kivitelezése és kihelyezése történik. Nagyobb rendezvényeink
idején saját tervezésű transzparensek kifüggesztésére, valamint megállító tábláink kihelyezésére is
sor kerül.
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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VI. Célkitűzés
A kultúra kérdésköre mindig felértékelődik a társadalmi fejlődési utak keresésekor,
különösen így a harmadik évezred elején, hisz szerepe a folyamatokban ambivalensnek
mondható: előmozdíthat, a fejlődés motorja lehet, ill. visszafoghat, lefékezhet.
A piaci viszonyok kialakulásának korában óvni kell azokat a kulturális értékeket, amelyekre a
piac törvényszerűségei nem érvényesíthetők, mert a kulturális fejlesztés emberi fejlődést
eredményez mind individuális, mind közösségi értelemben.
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.
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.
A kulturális szükségletek fejlődnek, ha a kulturális praxisban folyamatosan kielégülnek, s
az új és új ösztönzések során továbbépülnek Ezért 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, 2019. november 28.

Tisztelettel:
Kondorné Pintér Zsuzsa
művelődésszervező
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Rendezvénynaptár tervezet 2020.
Január
Január
Január
Január
Január
Február
Február
Február

1. szerda
16. csütörtök
24. péntek
25. szombat
30. csütörtök
6. csütörtök
13. csütörtök
15. szombat

Február
Február
Február
Február
Február
Február
Február
Március
Március
Március

17. hétfő
18. kedd
19. szerda
20. csütörtök
21. péntek
22. szombat
29. szombat
5. csütörtök
12. csütörtök
15. vasárnap

Március
Március
Március
Április
Április
Április
Április
Május

20. péntek
26. csütörtök
28. szombat
2. csütörtök
10. péntek
16. csütörtök
23. csütörtök
1. péntek

Május
Május
Május
Május

9. szombat
14. csütörtök
21. csütörtök
30. szombat

Május
Június
Június
Június
Június
Július
Július
Július
Július
Július
Július
Július
Július
Július

30. szombat
6. szombat
11. csütörtök
20. szombat
27. szombat
1. szerda
2. csütörtök
3. péntek
4.szombat
16. csütörtök
17. péntek
18. szombat
18. szombat
23. csütörtök

Újév köszöntő (Szabadtéri Színpad)
Filmmúzeum (IKSZT)
Magyar Kultúra Napja (IKSZT)
Kézműves kuckó gyermekeknek (IKSZT)
Egészségünk védelmében ea. (IKSZT)
Múzsák – összművészeti ea. (IKSZT)
Filmmúzeum (IKSZT)
XIII. Révfülöpi Rianás és látvány disznóvágás (Szabadtéri
Színpad)
XXX. Révfülöpi Téli Esték (Evangélikus Okt. Központ)
XXX. Révfülöpi Téli Esték (Evangélikus Okt. Központ)
XXX. Révfülöpi Téli Esték (Evangélikus Okt. Központ)
XXX. Révfülöpi Téli Esték (Evangélikus Okt. Központ)
XXX. Révfülöpi Téli Esték (Evangélikus Okt. Központ)
Révfülöpi Polgárok bálja (Tóth Vendéglő)
Kézműves kuckó gyermekeknek (IKSZT)
Egészségünk védelmében ea. (IKSZT)
Múzsák – összművészeti ea. (IKSZT)
Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc ünnepi
megemlékezése (IKSZT)
Nagyközségi Borverseny (Tóparti Galéria)
Filmmúzeum (IKSZT)
Kézműves kuckó gyermekeknek (IKSZT)
Retró Klub (IKSZT)
Húsvéti játszóház (Tóparti Galéria)
Magyar Költészet Napja (IKSZT)
Egészségünk védelmében ea. (IKSZT)
Majális, Szabadtűzi Sütés Főzés Világnapja
Családi-Baráti Piknik (Vitorláskikötő előtti terület)
Kézműves kuckó gyermekeknek (IKSZT)
Filmmúzeum (IKSZT)
Múzsák – összművészeti ea. (IKSZT)
Gyermeknap és horgászverseny (Vitorláskikötő
előtti terület)
Kiállításmegnyitó I. (Tóparti Galéria)
Aranyhíd Fesztivál (Szabadtéri Színpad)
Retró Klub (IKSZT)
Kiállításmegnyitó II. (Tóparti Galéria)
38. Lidl Balaton-átúszás
III. Rév-Hang Fesztivál (Szabadtéri Színpad)
III. Rév-Hang Fesztivál (Szabadtéri Színpad)
III. Rév-Hang Fesztivál (Szabadtéri Színpad)
III. Rév-Hang Fesztivál (Szabadtéri Színpad)
XXVIII. Villa Filip Napok (Szabadtéri Színpad)
XXVIII. Villa Filip Napok (Szabadtéri Színpad)
XXVIII. Villa Filip Napok (Szabadtéri Színpad)
Kiállításmegnyitó III. (Tóparti Galéria)
VI. Country Music Fest (Szabadtéri Színpad)
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Július
Július
Július
Augusztus
Augusztus
Augusztus
Augusztus
Augusztus

24. péntek
25. szombat
31. péntek
6. csütörtök
7. péntek
8. szombat
15. szombat
20. csütörtök

Augusztus
Augusztus
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Október
Október
Október

21. péntek
22. szombat
10. csütörtök
17. csütörtök
19. szombat
24. csütörtök
1. csütörtök
15. csütörtök
23. péntek

Október
November
November
November
November
November
December
December
December
December

31. szombat
5. csütörtök
12. csütörtök
19. csütörtök
26. csütörtök
28. szombat
17. szombat
19. szmbat
19. szombat
31. szombat

VI. Country Music Fest (Szabadtéri Színpad)
VI. Country Music Fest (Szabadtéri Színpad)
Élőzenés nyár-esti party (Szabadtéri Színpad)
XIII. Révfülöp Blues (Szabadtéri Színpad)
XIII. Révfülöp Blues (Szabadtéri Színpad)
XIII. Révfülöp Blues (Szabadtéri Színpad)
Kiállításmegnyitó IV. (Tóparti Galéria)
Szent István Napi ünnepi megemlékezés
(Szabadtéri Színpad)
Búcsúzik a nyár… (Szabadtéri Színpad)
Búcsúzik a nyár… (Szabadtéri Színpad)
Filmmúzeum (IKSZT)
Múzsák – összművészeti ea. (IKSZT)
Kézműves kuckó gyermekeknek (IKSZT)
Retró Klub (IKSZT)
Zene Világnapja (IKSZT)
Egészségünk védelmében ea. (IKSZT)
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc ünnepi
megemlékezése (Temetőkert, IKSZT)
Kézműves kuckó gyermekeknek (IKSZT)
Filmmúzeum (IKSZT)
Retró Klub (IKSZT)
Filmmúzeum (IKSZT)
Múzsák – összművészeti ea. (IKSZT)
Kézműves kuckó gyermekeknek (IKSZT)
Nyugdíjasok Karácsonya (Általános Iskola)
Karácsonyi kézműves játszóház (Tóparti Galéria)
XIII. Mindenki Karácsonya (Szabadtéri Színpad)
VIII. Mindenki Szilvesztere (Szabadtéri Színpad)

A fentieken kívül a nyár folyamán a Császtai strandon létrehozott játszóházban heti két
alkalommal kézműves foglalkozás várja a gyermekeket.
A programok, időpontok tájékoztató jellegűek, változhatnak!

A következő naptárban jelölt dátumok csak a rendezvények konkrét napjait mutatják, nem
tartalmazzák, hogy a rendezvények hány programelemből állnak, nem tartalmazzák az egyes
rendezvényekre fordított egyéb időt, valamint az egyéb feladatokat. (Lásd. jelen beszámoló
12. old. IV. pont.)
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