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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2021-ess év munkájáról, a 2022-es év rendezvénynaptár tervezetéről szeretném Önöket 

beszámolómban tájékoztatni.  

 

Az országos járványügyi helyzetre való tekintettel a Kormány először a 46/2020 (III.16.) szá-

mú rendeletével korlátozta a rendezvények megtartását és a rendezvényhelyszínek látogatá-

sát. Enyhítést a 285/2020 (VI.17.) Kormány rendelet hozott, melynek értelmében a múlt évben 

is nyári rendezvényeinket meg tudtuk tartani. Majd a 484/2020 (XI.10.) számú Kormányren-

delet értelmében Önkormányzatunk ismét felfüggesztette rendezvényeit, a rendezvényhelyszí-

nek, közösségi terek látogatását, így lehetőségeink újra korlátozottá váltak. Jelenleg a 

484/2020 (XI.10.) van érvényben, mely 2021. november 18-án került utoljára módosításra.  

A nyári rendezvényeink az idei évben is megvalósíthatók voltak, jelenleg ismét bizonyos 

korlátozások vannak érvényben.  

 

Településünkön az őszi, téli, tavaszi időszakban a programok összeállításánál leginkább a helyi- és 

környező települések lakóinak igényeit kell kielégíteni. A célközönség meghatározása során 

figyelembe vesszük a lakosság korosztály szerinti összetételét. A nyári időszakban a fentebb 

említettek mellett jelentős hangsúlyt kell fektetni az idelátogatókra, az itt nyaralókra.  

 

I. Megvalósult rendezvények rövid bemutatása 

 

A Közösségi Színterek zárása idején készült online megtekinthető műsoraink 

 

Sajnos 2020-ban karácsonyi rendezvényeink már nem valósulhattak meg, ezért a Révfülöp 

Televízión és az interneten keresztül próbáltunk az otthonokba egy kis meghittséget 

varázsolni saját műsor összeállításunkkal.  

A műsorban köszöntőt mondott dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkész, Kondor Géza polgár-

mester, Sümegi Gábor, a Révfülöpi Nyugdíjas Egyesület elnöke. Közreműködött Sárfy Lili és Sárfy 

Olivér, az összeállítást pedig a korábbi karácsonyi rendezvények fotóiból készült válogatás zárta.  
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Újévi köszöntő készült testvértelepüléseink számára, mely online is megtekinthető volt, és amely 

postai úton jutott el az érintettekhez.   

 

Idősebb lakosainknak a megszokott ajándékcsomagot elkészíttettük, melynek átvételére a 

Közösségi Ház – Könyvtár főbejáratánál volt lehetőség a szigorú védelmi intézkedések betartása 

mellett.  

 

Az év elején a járványügyi helyzetre való tekintettel, ehhez alkalmazkodva a televízión és az 

interneten keresztül kívántunk műsor-összeállításokat, előadásokat, érdekes emberekkel tör-

tént beszélgetéseket eljuttatni a lakossághoz, melyek az interneten a mai napig megtekinthe-

tők.  

 

A  Révfülöp Televízióban bemutatásra került a Magyar Kultúra Napja alkalmából készített saját 

tervezésű, kivitelezésű összeállítás. A műsorban megemlékezés történt Cseh Tamásra, köszöntőt 

mondott Török Péter alpolgármester, és megnézhették, meghallgathatták Búzás Csaba énekes - gitá-

ros stúdiónkban készült ünnepi összeállítását.(Búzás Csaba a vele készült felvételt honlapján pro-

móciós anyagként használja.)  

 

Az Életek – Történetek című műsorunk is a Révfülöp TV adásába került.  

Slemmer József önkormányzati képviselő beszélgetett Rátkai László, Vásárvárosok Kupája – győz-

tes egykori ferencvárosi labdarúgóval, háromszoros magyar bajnokkal. A beszélgetésből készült 

film az interneten a mai napig megtekinthető. 

 

Luxné dr. Vincze Judit egyetemi oktató Kedvcsináló a játékhoz 

Játsszunk 1-99 éves korig! című előadásának felvétele is elkészült, mely megtekinthető volt a he-

lyi televízióban és a mai napig az interneten is. 

 

Az idei évben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 173. évfordulóját sem tölthettük 

együtt. A megemlékezésre készített, a televízióban és az interneten is közzétett összeállításunkban  

ünnepi beszédet mondott Kondor Géza polgármester. A zenés műsorban közreműködött Juhász 

Judit, Juhász Gábor és Juhász Miklós.  

Turi Török Tibor szobrászművész keszthelyi műtermében is történt forgatás, aki a Révfülöpnek 

készített Petőfi szobor alkotója. Kondor Géza polgármester úr vendége volt stúdiónkban a szob-

rászművész, ahol megtörtént a Petőfi szobor hivatalos, sajnos „zártkörű” átadása. 

 

2021. június 16. Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat 

A megfelelő védelmi óvintézkedések mellett a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal révfülöpi 

kirendeltsége dolgozóinak, valamint az Önkormányzat dolgozóinak orvosi alkalmassági vizsgálata 

zajlott az IKSZT-ben.  

 

2021. június 19. Kiállítás megnyitó a Tóparti Galériában 

A kék macska  -  Nemcsak plakát… 

Pattantyus Miklós képzőművész kiállítása június 19-én nyílt meg a Tóparti Galériában. A kiállítást 

megnyitotta dr. Nagy Róbert. A kiállítás július 11-ig volt megtekinthető.  
 

2021. június 25.  Képviselő-testületi ülés - Közmeghallgatás 

Elkészült a Képviselő-testületi ülés kép- és hangfelvétele az Általános Iskolában, melyet az 

utómunkálatok elvégzése után június 30-án  –teljes terjedelmében- megtekinthettek az érdeklődők 

a Révfülöp Televízióban. (Majd az interneten is.) 
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2021. június 27. Zenélő Magyarország 

A Magyar Rádió Énekkarának szabadtéri (flashmob) koncertje volt hallható a Halász utcában.  

 

29. Villa Filip Napok  

2021. július 16-17. 

 

Július 16. Szabadtéri Színpad 

Az idén huszonkilencedik alkalommal került megrendezésre településünkön a Villa Filip Napok 

rendezvénysorozat. Július 16-án a Csiga Duó nagysikerű zenés, játékos interaktív gyermekműsorát 

követően - melynek mottója az volt, hogy ahol a Csiga Duó színrelép, felfigyel az aprónép-, a Rév-

fülöpi  Nyugdíjas Egyesület  kórusa lépett színpadra.  

Műsorukat követően a Vasi Kislegény Czéh (a Fölszállott a Páva 2019 közönségdíjas együttese)  

néptánc összeállítása következett. Produkcióukat követően a programsorozatot Kondor Géza pol-

gármester nyitotta meg. Fellépett Palotás Ágnes és Geleta Viktor operett-musical színész a „ Te 

rongyos élet” című operettműsorával, akik repertoárjukat úgy állították össze, hogy abban a fiata-

labbak és idősebbek egyaránt megtalálják a maguk számára kedves nagy slágereket és a kevésbé 

hallható, de gyönyörű melódiákat. Az estet a Mentha Project zárta egy fergeteges nyár-esti partyval!  

 

Július 17. Átadásra került az újjáépített Fülöp-hegyi Milleniumi kilátó 

Köszöntőt mondott Kondor Géza polgármester és Fenyvesi Zolán országgyűlési képviselő.  A kivi-

telezés munkafázisairól tájékoztatót tartott Tóth Géza, a Tetőpont Plusz Kft. ügyvezető igazgatója 

és Ther Antal statikus, műszaki ellenőr. A 2001-ben átadott kilátó megvalósulásának körülményei-

ről megemlékezett Zsitnyányi István, a Révfülöpi Fürdőegyesület elnöke. Díszvendégként jelen volt 

Pelényi Margit építészmérnök. Áldást mondott dr. Hafenscher Károly, az Evangélikus Egyház Zsi-

natának lelkészi elnöke.   

 

Július 17. Szabadtéri Színpad 

A Mézengúzok zenekar interaktív gyermekkoncertje várta a gyermekeket, szülőket, nagyszülőket 

jól ismert, vidám dalokkal, de az időjárás viszontagságai miatt ezt már csak a nézőtér fedett része 

alatt lehetett megvalósítani. A zenekar tagjai lelkesek voltak, így minden nehézség ellenére megva-

lósult a produkció. Az estét a Polip Band bulija zárta volna, de a vihar még a fedett színpadon mű-

sorra készülő zenekart – és a technikát is – elmosta.            

 

Július 17. Kiállítás megnyitó a Tóparti Galériában  

Ég és föld között 

Dr. Korzenszky Richárd OSB emeritus perjel (Tihanyi Bencés Apátság) fotókiállításának megnyitó-

jára július 17-én került sor a Tóparti Galériában.  

A kiállítást Török Péter alpolgármester nyitotta meg, aki külön megköszönte Richárd atyának, hogy 

eljött, és személyes jelenlétével is emelte a megnyitó hangulatát. A kiállítás augusztus 8-ig volt 

megtekinthető.  

 

Július 21. Színházi előadás a Szabadtéri Színpadon  

 A Turay Ida Színház előadásában a Szerelem című darab került bemutatásra. 

A teltházas előadás nagy sikert aratott.   
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VII. Révfülöpi Country Music Fest  

2021. július 22-23-24. 

 

Július 22. Country Music Fest Szabadtéri Színpad 

Ezen napon a Mecsek Country Zenekar nyitotta a bulit, a klasszikusok mellett rockosabb nótákat is 

előadtak különféle hangszerekkel. Utánuk az Amerikában is ismert A Nyughatatlan lépett a szín-

padra Johnny Cash ikonikus dalait és rockabillys szerzeményeket is profin prezentálva. 

 
Július 23. Country Music Fest Szabadtéri Színpad 

A második napon Szeged híres együttese, a Colorado Country Band kezdett, tőlük remek 

modernebb és rockosabb country számokat is hallhattunk, Lengyel Tibor pedig a steel gitárt is 

szépen megszólaltatta. A koncertet két látványos táncbemutató követte, a Bad Boots Linedance-

Szeged és a Táncoló Talpak Baráti Társasága előadásában. Utánuk a 100 Folk Celsiusból ismert 

Légrády Péter és a tapasztalt muzsikus barátaiból álló Budapest Pickers játszott népszerű country 

slágereket.  

 

Jűlius 24. Country Music Fest Szabadtéri Színpad 

A harmadik napot a Route 35 Country Band indította amerikai, ausztrál country feldolgozásokkal és 

néhány saját szerzeményükkel. A zenekar után a Footloose Hungary, a Cactus Country Club Debre-

cen és a Dancing Boots Country Linedance Club tartott bemutatót. Az est fénypontja pedig az Új 

Bojtorján volt, számos legendás slágert hoztak el a közönségnek.  

 

A három nap alatt találkozhattunk sok Budapestről, Debrecenből, Paksról, Szárligetről, Szegedről, 

Úrhidáról stb. érkezett táncossal is. 

 

Július 24 

A Koncz család jótékonysági koncertje zajlott a Római Katolikus Templomban.  

 

XIV. Révfülöp Blues  

2021. augusztus 5-6.7.  

 

Augusztus 5.  

Csütörtök este a magyar blueslegenda új zenekarának, a Fekete Jenő és a Blues Rockersnek a 

fellépésével kezdődött az idei évben már tizennegyedik alkalommal megrendezett Révfülöp Blues 

Fesztivál.  

Fekete Jenő az 1980-as évek vége óta meghatározó figurája a hazai blues életnek, nem nagyon akad 

olyan előadó a műfaj mai magyar képviselői közül, akinek ne segítette volna a karrierjét, vagy ne 

zenéltek volna együtt valamikor. „ 

Őket követte a színpadon Szűcs Gábor, művésznevén Little G Weevil és zenekara. L 2013-ban 

egyetlen európai zenészként a Memphisben megrendezett International Blues Challenge szóló kate-

góriájában első helyezést ért el, de a legjobb gitárosnak járó díjat is elvihette. Idén megjelent Live 

Acoustic Session című albumát beválasztották a legjobb hat lemez közé a Blues Blast Music 

Awards-on a legjobb élő bluesfelvétel kategóriájában. A világ egyik legjobb bluesgitárosa és világ-

színvonalú zenekara egy  igazi rhythm & blues revue-t varázsolt a színpadra. Mindkét koncert telt-

ház előtt zajlott.  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/anyughatatlan/?__cft__%5b0%5d=AZUWgaNPpsDtibrduXp_dF4CnAFaIPuePbvWx3tEADsRfh5i5TFoclOLqsWhtlZurOP-x9s1acnLy0KC4S2GT0Ghqz3SxEVKTrqddYtRP5SGFUYr5gjieq7wdtRaiVARaTBhsvwVBFo49j9tw33KrYdpgja3J0q_02lV6ni4pJjq0CorR6lq3XFuW676WCT1TcPtWfOspf6wVLR0ynNwK5UP&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Colorado-Country-Band-424078641122032/?__cft__%5b0%5d=AZUWgaNPpsDtibrduXp_dF4CnAFaIPuePbvWx3tEADsRfh5i5TFoclOLqsWhtlZurOP-x9s1acnLy0KC4S2GT0Ghqz3SxEVKTrqddYtRP5SGFUYr5gjieq7wdtRaiVARaTBhsvwVBFo49j9tw33KrYdpgja3J0q_02lV6ni4pJjq0CorR6lq3XFuW676WCT1TcPtWfOspf6wVLR0ynNwK5UP&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/badboots.szeged/?__cft__%5b0%5d=AZUWgaNPpsDtibrduXp_dF4CnAFaIPuePbvWx3tEADsRfh5i5TFoclOLqsWhtlZurOP-x9s1acnLy0KC4S2GT0Ghqz3SxEVKTrqddYtRP5SGFUYr5gjieq7wdtRaiVARaTBhsvwVBFo49j9tw33KrYdpgja3J0q_02lV6ni4pJjq0CorR6lq3XFuW676WCT1TcPtWfOspf6wVLR0ynNwK5UP&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/badboots.szeged/?__cft__%5b0%5d=AZUWgaNPpsDtibrduXp_dF4CnAFaIPuePbvWx3tEADsRfh5i5TFoclOLqsWhtlZurOP-x9s1acnLy0KC4S2GT0Ghqz3SxEVKTrqddYtRP5SGFUYr5gjieq7wdtRaiVARaTBhsvwVBFo49j9tw33KrYdpgja3J0q_02lV6ni4pJjq0CorR6lq3XFuW676WCT1TcPtWfOspf6wVLR0ynNwK5UP&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Route-35-Country-Band-523567157705111/?__cft__%5b0%5d=AZUWgaNPpsDtibrduXp_dF4CnAFaIPuePbvWx3tEADsRfh5i5TFoclOLqsWhtlZurOP-x9s1acnLy0KC4S2GT0Ghqz3SxEVKTrqddYtRP5SGFUYr5gjieq7wdtRaiVARaTBhsvwVBFo49j9tw33KrYdpgja3J0q_02lV6ni4pJjq0CorR6lq3XFuW676WCT1TcPtWfOspf6wVLR0ynNwK5UP&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/footloose.hungary/?__cft__%5b0%5d=AZUWgaNPpsDtibrduXp_dF4CnAFaIPuePbvWx3tEADsRfh5i5TFoclOLqsWhtlZurOP-x9s1acnLy0KC4S2GT0Ghqz3SxEVKTrqddYtRP5SGFUYr5gjieq7wdtRaiVARaTBhsvwVBFo49j9tw33KrYdpgja3J0q_02lV6ni4pJjq0CorR6lq3XFuW676WCT1TcPtWfOspf6wVLR0ynNwK5UP&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/CactusDebrecen/?__cft__%5b0%5d=AZUWgaNPpsDtibrduXp_dF4CnAFaIPuePbvWx3tEADsRfh5i5TFoclOLqsWhtlZurOP-x9s1acnLy0KC4S2GT0Ghqz3SxEVKTrqddYtRP5SGFUYr5gjieq7wdtRaiVARaTBhsvwVBFo49j9tw33KrYdpgja3J0q_02lV6ni4pJjq0CorR6lq3XFuW676WCT1TcPtWfOspf6wVLR0ynNwK5UP&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/CactusDebrecen/?__cft__%5b0%5d=AZUWgaNPpsDtibrduXp_dF4CnAFaIPuePbvWx3tEADsRfh5i5TFoclOLqsWhtlZurOP-x9s1acnLy0KC4S2GT0Ghqz3SxEVKTrqddYtRP5SGFUYr5gjieq7wdtRaiVARaTBhsvwVBFo49j9tw33KrYdpgja3J0q_02lV6ni4pJjq0CorR6lq3XFuW676WCT1TcPtWfOspf6wVLR0ynNwK5UP&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/dancingbootsdebrecen?__cft__%5b0%5d=AZUWgaNPpsDtibrduXp_dF4CnAFaIPuePbvWx3tEADsRfh5i5TFoclOLqsWhtlZurOP-x9s1acnLy0KC4S2GT0Ghqz3SxEVKTrqddYtRP5SGFUYr5gjieq7wdtRaiVARaTBhsvwVBFo49j9tw33KrYdpgja3J0q_02lV6ni4pJjq0CorR6lq3XFuW676WCT1TcPtWfOspf6wVLR0ynNwK5UP&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/%C3%9Aj-Bojtorj%C3%A1n-279530356175983/?__cft__%5b0%5d=AZUWgaNPpsDtibrduXp_dF4CnAFaIPuePbvWx3tEADsRfh5i5TFoclOLqsWhtlZurOP-x9s1acnLy0KC4S2GT0Ghqz3SxEVKTrqddYtRP5SGFUYr5gjieq7wdtRaiVARaTBhsvwVBFo49j9tw33KrYdpgja3J0q_02lV6ni4pJjq0CorR6lq3XFuW676WCT1TcPtWfOspf6wVLR0ynNwK5UP&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/%C3%9Aj-Bojtorj%C3%A1n-279530356175983/?__cft__%5b0%5d=AZUWgaNPpsDtibrduXp_dF4CnAFaIPuePbvWx3tEADsRfh5i5TFoclOLqsWhtlZurOP-x9s1acnLy0KC4S2GT0Ghqz3SxEVKTrqddYtRP5SGFUYr5gjieq7wdtRaiVARaTBhsvwVBFo49j9tw33KrYdpgja3J0q_02lV6ni4pJjq0CorR6lq3XFuW676WCT1TcPtWfOspf6wVLR0ynNwK5UP&__tn__=kK-y-R
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Augusztus 6.  

Pénteken is megtelt a nézőtér a Mojo kezdésére. Gyakran használnak Magyarországon még kevés-

sé ismert, de másutt tradicionálisnak számító hangszereket: diddley bow-t, stompboxot, extra har-

monikákat (pl. harmonettát és polyphoniát), ukulele-t, washbord-t. A zenekar vezető Szabó Tamás 

már több mint 30 éve jelentős szerepet játszik a blues zene, illetve a szájharmonika hazai elismerte-

tésében.  

A második zenekarként színpadra lépő Borsodi László vezette Borsodi Blues Collective-től min-

dig megkérdőjelezhetetlen minőségű, perfekt produkciót hallhat a közönség.  

A zenekar már régen „kinőtte a klubokat”, a világ bármelyik nagyszínpadán megállja a helyét. 

A mesteri kvartetthez csatlakozott egy képzett fúvós banda is.. 

Kiváló, emlékezetes koncertet élhetett át a közönség.  

 

Augusztus 7. 

Szombaton elsőként a Blues Rádió Budapest lépett színpadra. A rendezvénysorozatot záró 

Bluestone & The Horn Section koncertjének kezdetén már szinte egy gombostűt sem lehetett vol-

na leejteni a nézőtéren. A zenekar mellett nyilvánvalóan sokan voltak kíváncsiak a magyar zenei 

életben több mint ötven éve jelen lévő Tátrai Tiborra,  a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar 

gitárosra, zeneszerzőre, érdemes művészre.  

 

2021. augusztus 12. Színházi előadás 

A medve nem játék!  (székely pajzán történetek) volt látható a színpadon  a Turay Ida Színház  

előadásában 

A teltházas előadás nagy sikert aratott.   

 

2021. augusztus 4. Kiállítás megnyitó a Tóparti Galériában 

Sorsok és erények 

Szepessy Béla grafikusművész kiállítása augusztus 14-től volt megtekinthető a Tóparti Galériában. 

A kiállítást megnyitotta Kövesdi Levente író, újságíró. A kiállítás szeptember 19-ig volt magtekint-

hető.  

 

2021.  augusztus 20. Szabadtéri Színpad 

Ünnepi beszédet mondott Kondor Géza polgármester 

Köszöntőt mondott dr. Navracsics Tibor, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes 

pályázati programja megvalósításának koordinálásáért felelős kormánybiztos. A hagyományoknak 

megfelelően a megemlékezés keretében került sor a Villa Filip Érdemrend adományozására. 

Az új kenyér megszentelése, megáldását dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkész végezte.  

Tiéd ez a föld – Búzás Csaba énekes-gitáros ünnepi összeállítása 

 

2021.  augusztus 20. Szabadtéri Színpad 

 Old Boys Retró buli - Igazi Rock & Roll hangulat! –volt.  

 

2021. szeptember 20.  Képviselő-testületi ülés 

Elkészült a Képviselő-testületi ülés kép- és hangfelvétele, melyet az utómunkálatok elvégzése után  

szeptember 22-én –teljes terjedelmében- megtekinthettek az érdeklődők a Révfülöp Televízióban.  

(Majd az interneten is.) 

 

2021.  október 25.   Képviselő-testületi ülés 

Elkészült a Képviselő-testületi ülés kép- és hangfelvétele, melyet az utómunkálatok elvégzése után  

október 27-én teljes terjedelmében- megtekinthettek az érdeklődők a Révfülöp Televízióban.  

(Majd az interneten is.) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth-d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Liszt_Ferenc-d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Git%C3%A1rosok_list%C3%A1ja_bet%C5%B1rendben
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zeneszerz%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_%C3%89rdemes_M%C5%B1v%C3%A9sze_d%C3%ADj


 6 

2021.  november 11. Révfülöpi Könyvtári Esték 

Filmmúzeum  

A Folytassa, őrmester! című angol vígjáték vetítésére került sor.   

 

2021. november 17. Révfülöpi Könyvtári Esték 

Ezerarcú világ 

Országok - népek- ízek nyomában 

Egy filmösszeállítás megtekintését követően Szudóczkiné Farkas Mária osztotta  meg perui  

utazása fotóit, élményeit az érdeklődőkkel. 

 

2021.  november 22.  Képviselő-testületi ülés 

Elkészült a Képviselő-testületi ülés kép- és hangfelvétele, melyet az utómunkálatok elvégzése után  

november 24-én –teljes terjedelmében- megtekinthettek az érdeklődők a Révfülöp Televízióban.  

(Majd az interneten is.) 

 

2021. november 25, Révfülöpi Könyvtári Esték 

Filmmúzeum 

A Két ezredes című olasz vígjáték (1962) vetítésére került sor.   

 

II.  Visszajelzések, észrevételek  

 

A 2018-ban 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.  

A 2021-es évben a járvány miatt ismét korlátozottak voltak a lehetőségeink, de próbáltuk a 

lehetőségeket kihasználni, (Kiállítások, interaktív gyermekkoncertek, retró bulik, nosztalgia műsor, 

zenés-táncos rendezvények, koncertek, ünnepi megemlékezések, komolyzenei koncertek, stb.).  

A már 7. 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 XIV. 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. Büszkék lehetünk rá, 

hogy Gróf István Fülig a zenében című könyvében neves rendezvények, előadók mellett nekünk is 

szentelt egy fejezetet. Az országosan elismert előadók mellett komoly nemzetközi hírnévnek 

örvendő fellépőket is üdvözölhettünk színpadunkon.  

 

Ezeket az egyedi nagyrendezvényeket az országos sajtóban a kezdetektől fogva figyelemmel kísérik 

és elismerik.   

Ez a két rendezvény – a Balaton átúszás mellett- már igazi hírnevet jelent Révfülöpnek. Ezek a 

fesztiváljaink a kulturális alapú gazdaságfejlesztés alapjainak tekinthetők.  

 

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.) 
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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 rendezvényekhez kapcsolódóan  - székek, padok kihelyezése stb, plakátkihelyezés a Szabadtéri 

Színpad és környékének takarítása - a településüzemeltetési csoport állományába tartozó dolgozók 

nyújtanak segítséget. 

 

A nagyrendezvényeken a magas látogatószám miatt szükséges lenne a megfelelő biztosítás, ami 

nem megoldott.  

A színházi előadásoknál a Polgárőrség képviseletében Slemmer József határozott 

közreműködésének köszönhettük a zökkenőmentes lebonyolítást.   

 

 

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  

      javítások elvégzése, takarítás.  

-    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, 

     szórólap 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.  

-    Rendezvényeink hangosítása (nagyrendezvények kivételével). 

-    Rendezvények díszleteinek elkészítése. 

-    Rendezvényekhez kapcsolódó anyagbeszerzés, szállítás. 

-   Statisztika, bejelentők készítése. 

-   Pályázatok előkészítése. 

          -  A Képújság naprakész szerkesztése, a fontosabb híreinek online megjelenítése, a felkerülő 

              anyagok grafikai tervezése. 

          -   Képviselő-testületi ülések kép- és hangfelvételeinek készítése (3 kamerás felvételek) az  

              anyag vágása, televíziós bejátszása. Az online megjelenítés megvalósítása. 

 -  TV műsorok készítése (3 kamerás felvételek), szerkesztése, bejátszása, a szükséges  
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     stúdió  díszletek tervezése, kivitelezése, a felvételek online megjelenítése.  

-  Rendezvények, események propagálására klipszerű összeállítások készítése, online  

    megjelenítése.  

- Esetenként rendezvényfotózás, egyéb dokumentumfotózás. 

- Rádió (képújság alatt) üzemeltetése.  

-    A Révfülöpi Képek című lap tervezése, szerkesztése, grafikák készítése, cikkek írása,   

     lektorálása, teljes körű nyomdai előkészítése, cikkekhez fotók készítése.   

-   Önkormányzati tájékoztató kiadványok szerkesztése, nyomdai előkészítése 

    elkészíttetése 

-  Projekttáblák tervezése, elkészíttetése 

-  Turisztikai Információs Iroda munkájának segítése (pl. logo tervezés stb..) 

-  Petőfi szobor elkészíttetésének szervezése, emlékművének megtervezése az  

   emlékparkban. 

-  Nagy méretű molinó tervezése, elkészíttetése, ajándék borospalack grafikájának tervezése,     

   elkészíttetése, embléma, meghívó tervezése az újjáépített kilátó átadási ünnepségére. 

 

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, kiállításaink a Tóparti 

Galériában kerültek megrendezésre.  

Az IKSZT épület átadása óta ott is megvalósításra kerültek, kerülnek rendezvények, programok, 

elsősorban a Könyvtár helyiségében. (A 2021-es évben a járványügyi helyzet miatt korlátozott 

számban volt rá lehetőség.)  

A Képvisekő-testületi ülések felvételei az Önkormányzat épületében, míg a Közmeghallgatás az 

Általános Iskolában történt.   

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 hang- 

és fénytechnikát béreltünk.  

Kezdettől fogva szükséges lenne a Szabadtéri Színpad akusztikájának javítása, hangfogófal 

kialakítása. 

A Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat keretében már néhány fénytechnikai eszköz 

beszerzésére került, mely egyelőre még csak egy része a Szabadtéri Színpadnál szükséges 

technikának, lehetőség esetén bővítésre van szükség, hogy üzembe helyezhető legyen. Ehhez 

szükséges lenne világítástechnikai híd beszerzése, beépítése csörlőzési lehetőséggel.  

A színházi előadások szervezése már elkerülhetetlenül szükségessé teszi az öltözőhelyiségek  

felszereltségének kialakítását.  

Szükséges lenne az elektromos rendszer átalakítása, fejlesztése is.  
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A körülvévő kapuk használhatóságát is felül kellene vizsgálni. 

Az őszi, tavaszi, téli szezonban gondot jelent a rendezvények tervezése során egy nagyobb terem 

hiánya, klubrendezvényeknek is csak kisebb létszám esetén tudunk helyet biztosítani.  

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, nem megoldott a fűtés….) 

   

VI. Pályázatok, támogatások 

 

Magyarország Kormánya az 1879/2020 (XII.4.) Kormányhatározatában döntött a koronavírus 

világjárvány által okozott kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről. A döntés alapján 

településünk önkormányzata (közművelődés) 5.000.000 Ft támogatásban részesült. A Magyar 

Falu Program keretében 1, 8 millió forint érkezett eszközbeszerzésre, beszerzések folyamatban.  

A Nemzeti Művelődési Intézet által kezelt Magyar Falu Program Kulturális rendezvényeket 

támogató pályázatán 1.000.000 Ft-ot kapott rendezvényeinkre településünk.  

NKA pályázat kulturális rendezvények támogatására benyújtva (800.000 Ft.) 

A Déryné program keretében a nyár folyamán két színházi előadás került bemutatásra.   

 

 

VII. 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 Tursztikai Információs 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.  

Címezetlen kiadványokat (pl. szórólapok, Révfülöpi Képek) július elseje óta a Posta nem kézbesít, 

ez nagyban elnehezíti a lakosság tájékoztatását. Erre úgy gondolom, önkormányzati szinten kellene 

megoldást találni.  

Nyári nagyrendezvényeink már az országos sajtóban is rendszeres elismerést kapnak, a közösségi 

oldalakon is népszerűek és szakmai körökben is elismertté váltak. 

 

 

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. 
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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. (Részletek Filó Csilla és Koltai Dénes gondolataiból is) 

 

 

 

Kérem a Képviselő - testületet a beszámoló megvitatására és elfogadására. 

 

 

 

 

Révfülöp, 2021. december 6. .  

 

 

 

 

Tisztelettel: 

                                                                                                               

                                                                                                      Kondorné Pintér Zsuzsa 

                                                                                                          művelődésszervező 
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Rendezvénynaptár tervezet 2022. 

 

 
Január                    22. péntek                   Magyar Kultúra Napja  

Február                  12. szombat                 XIV. Révfülöpi Rianás  

                                                                   Forralt bor főző verseny, látvány disznóvágás                                                    

Február                  21- 25. hétfő – péntek  XXX. Révfülöpi Téli Esték  

Február                  26. szombat                 Révfülöpi Polgárok Bálja 

Március                  5.  szombat                 Kézműves kuckó gyermekeknek  

Március                  11. péntek                   Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc ünnepi   

                                                                   megemlékezése  

Március                  18. péntek                   Nagyközségi Borverseny                                                              

Március                  24.csütörtök                Könyvtári Esték. 

            (Előadások, beszélgetések: Egészségügy, Művészet, Tudomány, Ezerarcú világ, Filmklub)  

Március                  31. csütörtök               Könyvtári Esték 

            (Előadások, beszélgetések: Egészségügy, Művészet, Tudomány, Ezerarcú világ, Filmklub)  

 Április                    7.  csütörtök               Könyvtári Esték         

            (Előadások, beszélgetések: Egészségügy, Művészet, Tudomány, Ezerarcú világ, Filmklub) 

Április                    15. péntek                   Húsvéti játszóház  

Április                    21. csütörtök               Könyvtári Esték  

        (Előadások, beszélgetések: Egészségügy, Művészet, Tudomány, Ezerarcú világ, Filmklub) 

Április                     30.szombat                Majális, Szabadtűzi Sütés Főzés Világnapja,      

                                                                   Családi-Baráti Piknik  

Május                      7. szombat                 Kézműves kuckó gyermekeknek  

Május                      12 csütörtök              Könyvtári Esték 

             (Előadások, beszélgetések: Egészségügy, Művészet, Tudomány, Ezerarcú világ, Filmklub) 

Május                      19. csütörtök             Könyvtári Esték. 

             (Előadások, beszélgetések: Egészségügy, Művészet, Tudomány, Ezerarcú világ, Filmklub) 

Május                      28. szombat              Gyermeknap és horgászverseny  

Május                      28. szombat              Kiállításmegnyitó I.     

Június                     9 , csütörtök              Könyvtári Esték.  

              (Előadások, beszélgetések: Egészségügy, Művészet, Tudomány, Ezerarcú világ, Filmklub) 

Június                      18. szombat              Kiállításmegnyitó   

Június                      30. csütörtök            Színházi előadás 

Július                       8. péntek                  Színházi előadás 

Július                       9. szombat                Latin est tánctanítással 

Július                       14. csütörtök             Színházi előadás 

Július                       15-16. péntek-szombat XXX. Villa Filip Napok  

                (Gyermekműsorok, operett, népzene, zenés-táncos rendezvény, fúvószene) 

Július                       16. szombat             Kiállításmegnyitó III.  

Július                       21-22-23  csütörtök-péntek-szombat VIII. Country Music Fest  

Július                       30. szombat             40. Lidl Balaton-átúszás 

Augusztus               4-5-6. csütörtök-péntek-szombat      XV. Révfülöp Blues  

Augusztus               13. szombat              Népzene, néptánc  

Augusztus               13. szombat              Kiállításmegnyitó IV.  

Augusztus               20. szombat              Szent István Napi ünnepi megemlékezés  

Augusztus               20. szombat              Búcsúzik a nyár- Nyár esti party 

Szeptember            15. csütörtök              Könyvtári Esték  

               (Előadások, beszélgetések: Egészségügy, Művészet, Tudomány, Ezerarcú világ, Filmklub) 

Szeptember            24. szombat               Kézműves kuckó gyermekeknek  

Szeptember             30    péntek               Zene Világnapja  
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Október                 13. csütörtök               Könyvtári Esték  

             (Előadások, beszélgetések: Egészségügy, Művészet, Tudomány, Ezerarcú világ, Filmklub) 

Október                  21. péntek                  Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc ünnepi    

                                                                  megemlékezése  

Október                  29. szombat                Kézműves kuckó gyermekeknek  

November                3   csütörtök             Könyvtári Esték  

             (Előadások, beszélgetések: Egészségügy, Művészet, Tudomány, Ezerarcú világ, Filmklub) 

November               10. csütörtök              Könyvtári Esték  

             (Előadások, beszélgetések: Egészségügy, Művészet, Tudomány, Ezerarcú világ, Filmklub) 

November               17. csütörtök              Könyvtári Esték  

             (Előadások, beszélgetések: Egészségügy, Művészet, Tudomány, Ezerarcú világ, Filmklub) 

November               24. csütörtök              Könyvtári Esték  

              (Előadások, beszélgetések: Egészségügy, Művészet, Tudomány, Ezerarcú világ, Filmklub) 

November               26. szombat               Kézműves kuckó gyermekeknek  

December               15. csütörtök              Idősek Karácsonya  

December               17. szombat               Karácsonyi kézműves játszóház      

December               17. szombat               XIII. Mindenki Karácsonya  

December               31. szombat               VIII. Mindenki Szilvesztere  

 

 

A programok, időpontok tájékoztató jellegűek, változhatnak! 

 

 

 
 

 

 


