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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 2019-ben adtunk 

részletes tájékoztatást. A covid-járvány idején is folytattuk közösségi tevékenységünket, amelynek 

eredményeiről a Révfülöpi Képekben, illetve saját kiadványunkban, a Villa Filip honismereti közlöny-

ben és honlapunkon (www.revhon.hu) hírt adtunk. 
 

Egyesületünk 1993 májusában alakult meg a helytörténet feltárása, dokumentálása és bemutatása 

céljából. Az elmúlt időszakban kiadványokat jelentettünk meg a Révfülöpi Honismereti Füzetek és a 

Révfülöpi Kiskönyvtár sorozatban, számos előadást, könyvbemutatót, kiállítást szerveztünk, évente 

Honismereti Kiadványbörzéket tartunk és megjelentetjük a Villa Filip honismereti közlönyünket, gon-

doztuk egyesületi honlapunkat. 

Egyesületünk, jövőre lesz, hogy 30 éve folyamatosan működik. Az éves tevékenységéről készült 

szakmai és pénzügyi beszámolóinkat minden évben a Villa Filip című közlönyben tesszük közzé. A 

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

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

fedezi tevékenységének anyagi hátterét.  
 

A 2021-ben is megtartottuk egyesületi közgyűlésünket, ezúttal a szabadtéri színpad melletti fedett 

részen. Az év folyamán megjelentettük Villa Filip c. honismereti kiadványunkat, megszerveztük a régi 

képekből összeállított révfülöpi retro-filmek vetítését a honismereti kiállítóterem bejáratánál.  

Nyilvános előadásokat szerveztünk. Tar Ferenc történész a keszthelyi Festetics családról tartott ér-

dekes előadást 2021. augusztus 13-án. A Szubjektív helytörténeti előadássorozat keretében Zsitnyányi 

István fürdőegyesületi elnök mesélt régi révfülöpi élményiről, kötödéséről, 2021. október 15-én.  

Az egyesület elnöke, Miklós Tamás nyitotta meg a Rímek mentén, formákon túl című, az EKF 

jegyében rendezett kiállítást a révfülöpi vasútállomás várótermében, 2021. október 1-jén és tartott nyil-

vános vetített képes előadást a Téli Révfülöpről a december eleji adventi rendezvényen a Tóparti Galé-

riában. 

Tevékenységünkhöz önkormányzati támogatást nem kértünk, – a 2020-as Villa Filip kiadványunk 

nyomdaköltségéhez hozzájárult az önkormányzat is, amit ezúton is köszönünk – működésünket fentebb 

felsorolt saját bevételeinkből finanszíroztuk, illetve önkéntes munkavégzéssel valósítottuk meg. Az 

alábbiakban a rövid képes összeállítással bemutatjuk egyesületünk múlt évi tevékenységét. 
 

Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester úr! 

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. Köszönjük eddigi, és kérjük ehhez további segítő támogatásukat. 
 

Révfülöp, 2022. március 18. 

 

 

Miklós Tamás 
elnök 

http://www.revhon.hu/


A  RÉVFÜLÖPI HONISMERETI EGYESÜLET ÉVES KÖZGYŰLÉSE  
  2021.  A U G U S Z T U S  13.  –  RÉ V F Ü L Ö P I  SZ A B A D T É R I  SZ Í N P A D  

 

A covid járvány veszélyére tekintettel elha-

lasztott közgyűlésünket a szabad levegőn, a 

helyi szabadtéri színpad fedett részén tartot-

tuk meg késő délután. A (megismételt) köz-

gyűlésen 23 tagtársunk jelent meg. A jegy-

zőkönyvhitelesítők – Grozdits Károly és 

Paál Boglárka – megválasztása után a köz-

gyűlés résztvevői megszavazták az előzete-

sen kiküldött napirendet. Ezek tárgyalása 

előtt felállva, néma főhajtással emlékeztünk 

meg az elmúlt esztendőben elhunyt Keller-

mayer Sándor és dr. Oszoly Tamás egyesü-

leti tagjainkra. 

A közgyűlés első napirendi pontja szerint 

Miklós Tamás elnök számolt be a 2020-ban 

végzett egyesületi tevékenységről. Az anyagi 

helyzetről Bogdán Katalin pénztáros távol-

létében az elnök ismertette az adatokkal alá-

támasztott pénzügyi beszámolót, és az Ered-

mény Nívó Bt. által összeállított zárszám-

adást. A beszámolók külön-külön vitára bo-

csájtása, majd egyhangú közgyűlési elfoga-

dása után az elnök ismertette az egyesület 

2020. évi közhasznúsági jelentését is, ame-

lyet a közgyűlés szintén elfogadott. (A beszá-

molók közlönyünk 45-46. oldalán olvashatók.) Az 

utolsó napirend keretében javaslatok han-

goztak el (Iván Katalin, Benke Viktória, 

Reményi Vámos Ferencné…) a 2021-2022. 

évi munkatervhez, amit szintén egyhangú 

szavazással fogadott el a közgyűlés. Miklós Tamás megköszönte a RévART Galéria működtetőinek, Bogdán 

Katalinnak és Szigetvári Györgynek a honismereti kiadványok nyári árusítását. A munkaterv elfogadása 

után bor és pogácsa mellett kötetlen beszélgetéssel zárult az augusztusi közgyűlésünk. A révfülöpi „bortá-

mogatást” ezúton is köszönjük Bogdán József vállalkozónak. 
 

 

Közgyűlésünket a jelen lévő tagok mellett megtisztelte jelenlétével Németh István Péter költő, irodalom-

történész, valamint Takács Miklós, a Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület elnöke is. 
(Fotók: Dr. Miklós Márton) 



EGYESÜLETI  ÉLETÜNK  K ÉP E KB E N  ~  2021  
INFORMÁCIÓK A RÉVFÜLÖPI HONISMERETI EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉRŐL 

 
 

 
 

 

 

A SZUBJEKTÍV HELYTÖRTÉNET sorozatunkban érdek-
feszítő régi révfülöpi fényképeit bemutatta, emlékeit 
és történeteit elmesélte Gáspár Zoltán, Grozdits 
Károly, Luxné dr. Vincze Judit, Zsitnyányi István. 

Várjuk jelentkezését, amennyiben Ön is szívesen 
megosztaná régi révfülöpi élményeit, helyi kötődésének 
motivációit az értékek iránt fogékony hallgatósággal.               (Fotó: Dr. Miklós Márton) 
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BESZÁMOLÓ a RÉVFÜLÖPI HONISMERETI EGYESÜLET 2020-ban végzett tevékenységéről 

(Elhangzott: az egyesület 2021. augusztus 13-i közgyűlésén) 

* 
 

A koronavírus járvány és az ellene való védekezés, 

a közösségi találkozások hatósági korlátozása 

alapvetően átírta egyesületünk működési lehetősé-

geit. Tervezett programjainkat kényszerűségből 

elhalasztottuk, s tisztségújító közgyűlésünket is 

félve tartottuk meg. 
 

I. Rendezvényeink, programjaink  

Tar Ferenc történész a keszthelyi Festetics család történetéről 

szóló, márciusra szervezett vetített képes előadását későbbre ha-

lasztottuk. 

Áprilistól GONDŰZŐ (Révfülöpi) HELYTÖRTÉNET(ek)! címmel 

honlapunkon kínáltunk érdekes helytörténeti olvasnivalókat.  

Áprilisban megjelentettük a Villa Filip (2019) c. honismereti kiad-

ványunkat, amelyet postai úton juttattunk el egyesületi tagjaink-

hoz. 

Júniusban és augusztusban az előző évekhez hasonlóan helyi 

„honismereti kiadvány börze” keretében hozzáférhetők és megvá-

sárolhatók voltak kiadványaink a Rév-Art Galériában. Ezúton 

köszönjük tagtársainknak, Bogdán Katalinnak és Szilágyi 

Györgynek ezzel kapcsolatos fáradozásait. 

Júliustól október elejéig három, régi fotókból összeállított kisfil-

münk: Révfülöp Anno, Nekem a Balaton…, Révfülöp – 1898. 

volt nonstop megtekinthető Fekete Péter tagtársunk által rendel-

kezésre bocsájtott nagyméretű televíziós panelen a Honismereti 

Gyűjtemény bejáratánál, annak nyitvatartási idejében. 

Augusztusban a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap (2020) 

által meghirdetett pályázatra nyújtottuk be a „Gyökerek ezek itt! 

Révfülöp közösségi értékeinek jövőjéért” című pályázatunkat. 

(Sajnos pályázatunk támogatásban nem részesült.) 

Október 10-én befogadó helyszínként Győrei Zsolt költő, drámaíró, 

műfordító A meg nem írt mesék című szerzői estjét szerveztük 

meg. (Házigazda, beszélgetőtárs Grozdits Károly tagtársunk volt.) 

Decemberben karácsonyi vásárlási akciót hirdettünk kiadványaink-

ból a Révfülöpi Képekben. 
 

II. Kiadvány megjelentetése 

2020. április. Összeállítottuk és kiadtuk a Villa Filip honismereti 

közlönyünk 48 oldalas 29. számát, honismereti kiadványunkat 

postai úton vagy személyesen juttattuk el egyesületi tagjainkhoz. 
 

III. Szervezés-ügyvitel 

1. Közgyűlések 

2020. szeptember 26. A Révfülöpi Honismereti Egyesület éves 

rendes tisztújító közgyűlését tartottuk a Honismereti Gyűjte-

ményben.  
 

2. Ügyintézés 

2020. január közepe. Postáztuk a Révfülöp Anno II. album köteles 

és tiszteletpéldányait. (OSZK, Kásler Miklós, Fekete Péter, Bóka 

István stb.) 

2020. február Egyesületünk honlapjának domainjének meghosz-

szabbítását intéztük. 

2020. február-március Azon tagjainknak, akik nem vették át a 

Révfülöp Anno II. c múltidéző képeskönyvet automatikusan pos-

tán megküldtük. 

2020. május  18KOZ adatszolgáltatást nyújtottunk be a NAV-nak. 

2020. május 8. Egyesületi körlevélben értesítettük tagjainkat az 

aktuális információkról, a tervezett programokról. 

2020. május 30. Az elfogadott 2019. évi beszámolókat és közhasz-

núsági jelentést megküldtük az Országos Bírósági Hivatalnak. 

2020. június 10. Jogszabály által előírt statisztikai jelentést nyújtot-

tunk be a 2019-as működési adatokról a KSH adatszolgáltatói 

rendszerében. 

2020. június 25. Egyesületünk elnökségének döntése alapján ön-

kormányzati kitüntetésekre indoklással ellátott kitüntetési javasla-

tokat terjesztettünk elő a helyi képviselő-testületnek. 

2020. augusztus TAONY (Társaságiadó bevallást helyettesítő) 

nyilatkozatot nyújtottunk be a NAV-hoz. 

2020. december Elszámoltunk a Tourinform irodában bizományosi 

árusítás keretében eladott egyesületi kiadványokról, amelyekről 

számlát állítottunk ki a Polgármesteri Hivatal részére. 
 

IV. Pályázat - támogatás 

2020. január 12. Részletes szakmai és pénzügyi elszámolást állítot-

tunk össze és nyújtottunk be az EMMI Kultúráért Felelős Állam-

titkársághoz a Révfülöp Anno II. múltidéző képeskönyv kiadásá-

nak 1 millió forintos pályázati támogatásáról. Az összeget teljes 

egészében a kötet nyomdai költségének kiegyenlítésére használ-

tuk fel. 

2020. március 17. és április 22. Támogatási kérelmet nyújtottunk 

be az önkormányzathoz a Villa Filip nyomdai költségére. 50.000,-

Ft nyomdai részszámla átvállalásával támogatta Révfülöp Nagy-

község Önkormányzata kiadványunk megjelentetését, amelyről 

részletes elszámolást nyújtottunk be. 

2020 november. Pályázatot állítottunk össze és nyújtottunk be a 

Nemzeti Együttműködési Alap Helyi és területi hatókörű civil 

szervezetek egyszerűsített támogatása 2021. című pályázati kiírá-

sára. A NEAG-KP-1-2021/1-000240 pályázati azonosítószámú 

„A Révfülöpi Honismereti Egyesület működési támogatása.” 

címmel benyújtott pályázatunk 300.000,-Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesült. 

Az év folyamán egyesületi honlapunkat folyamatosan frissítettük. 

Honlapunk: www.revhon.hu   

Az egyesületünkről készült beszámolókat megjelentettük a Villa 

Filip honismereti közlönyünkben. 

Révfülöp, 2021. május 21.           Miklós Tamás elnök 

 
 

Rímek mentén, formákon túl  
Kiállítás az EKF jegyében a révfülöpi vasúti  

váróteremben, 2021. október 1-jén 
 

Törő Balázs, a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum ifjú 

néprajzosa ötlete alapján Hamza Gergely, a Veszprém-

Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program 

munkatársa és segítői közreműködésével nyílt a balato-

ni kerítések színes formavilágából és ihletett verseikből 

fotó-vers kiállítás a helyi vasútállomás várótermében, 

amelyet P. Miklós Tamás, egyesületünk elnöke nyitott 

meg. 

 
(Fotó: https://www.facebook.com/formakontul)  

http://www.revhon.hu/
https://www.facebook.com/formakontul
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A RÉVFÜLÖPI HONISMERETI EGYESÜLET 

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ – MÉRLEG 

(2020. december 31-i fordulónappal, ezer Ft-ban) 
 

Eszközök (Aktívák)    Előző év  Tárgy év 

A. Befeketett eszközök    0        0 

I Immateriális javak     0        0 

II Tárgi eszközök      0        0 

III Befektetett pénzügyi eszk.   0        0 

B. Forgóeszközök      441    601 

I. Készletek       0        0 

II. Követelések      0        0 

III. Értékpapírok      0        0 

IV. Pénzeszközök      441    601 

Eszközök  összesen:     441    601 
 

Források (Passzívák)    Előző év   Tárgy év 

C. Saját tőke        441    601 

I. Induló tőke       0    0 

II. Tőkeváltozás/eredmény    266    441 

III. Lekötött tartalék     0    0 

IV. Tárgy évi eredmény alaptev.  175    160 

V. Tárgyévi eredmény vállalk.   0    0 

D. Tartalék       0    0 

E. Céltartalék       0    0 

F. Kötelezettségek      0    0 

I. Hosszú lejáratú köt.     0    0 

II. Rövid lejáratú köt.     0    0 

Források összesen:     441    601 
 

Révfülöp, 2020. augusztus 28.  

Készítette: „Eredmény Nívó” Közgazdasági és Szolgáltató Bt. 

 
 

A RÉVFÜLÖPI HONISMERETI EGYESÜLET  

2021. 08. 13-I KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI 
 

1./2021/K. sz. hat. A közgyűlés elfogadja a Révfülöpi Honismereti 

Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót.  

Szavazás: egyhangúlag, igennel elfogadva. 
 

2./2021/K. sz. hat. A közgyűlés elfogadja a Révfülöpi Honismereti 

Egyesület 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és zár-

számadást. Szavazás: egyhangúlag, igennel elfogadva. 
 

3./2021/K. sz. hat. A közgyűlés elfogadja a Révfülöpi Honismereti 

Egyesület 2020. évi közhasznúsági jelentését.  

Szavazás: egyhangúlag, igennel elfogadva. 
 

4./2021/K. sz. hat. Kerüljön kiadásra 2021-ben a Villa Filip honis-

mereti egyesületi közlöny. Szavazás: egyhangúlag, igennel el-

fogadva. Felelős: Miklós Tamás. Határidő: 2022. március 31. 
 

5./2021/K. sz. hat. Lehetőség szerint kerüljenek megszervezésre 

településünk és környezetünk régi történetét bemutató előadá-

sok. Szavazás: egyhangúlag, igennel elfogadva.  
 

6./2021/K. sz. hat. Lehetőség szerint szervezzünk kirándulásokat a 

helyi és a környező települések értékeinek megismerésére. Sza-

vazás: egyhangúlag, igennel elfogadva.  
 

7./2021/K. sz. hat. Sikeres pályázat esetén kerüljön megvalósításra a 

Révfülöp Anno III. Múltidéző képeskönyv (1950–2000) össze-

állítása és kiadása. Szavazás: egyhangúlag, igennel elfogadva.  

8./2021/K. sz. hat. A Révfülöpi Általános Iskola alapítása 100. 

évfordulójára történő megemlékezés érdekében egyesületünk 

ajánlja fel együttműködését az iskola vezetésének. 

1 % A Révfülöpi Honismereti Egyesület  

köszönetet mond mindazoknak, akik 2020. adóévi  

szja 1%-ának felajánlásával segítették tevékenységét. 

Egyesületünk számlájára ezúton 2021-ben 

33.837,-Ft érkezett. 

R é v f ü l ö p  8 0 !  

F E L H Í V Á S !  
 

Révfülöp 1943-ban vált önálló közigazgatási egy-

ségű településsé. A közelgő 2023. évi évfordulóra 

készülődve kérjük és várjuk azon 1943 és 2000 

között készült révfülöpi fotóikat, amelyek a helyi 

természeti környezetet, a tájat, épületeket, tevé-

kenységeket, rendezvényeket stb. örökítették meg. 

(Beleértve azon családtagokat vagy családi ese-

ményeket ábrázoló fotókat is, amelyek hátterében, 

helyszínében felismerhető, hogy „révfülöpi” fotó.) 
 

A beküldött és azokból közlésre kiválasztott fo-

tó(k) készítőjének, vagy tulajdonosának nevét 

feltüntetjük a 2023-re megjelentetni tervezett  
 

RÉVFÜLÖP ANNO III. (1943-2000) 

tematikájú múltidéző képeskönyvünkben. 
 

A fényképeket személyesen, vagy beszkennelve (tiff, 

vagy jpg formátumban, 300 dpi felbontásban) 

elektronikusan várjuk a: 

pmiklostamas@gmail.com címre. 
 

Bővebb információ: http://revhon.hu/ illetve: 

20/9858-408-as telefonszámon. 
P. Miklós Tamás 

szerkesztő, helytörténész 

 

K i (k )  va n (n ak )  a  k ép e n ?  

 
A nevek beküldendők 2022. június 30-ig, a 

pmiklostamas@gmail.com címre. A helyes válasz-

adók között Révfülöp Anno II. albumot sorsolunk ki! 
 

 

A Révfülöpi Honismereti Egyesület 

adószáma: 

18914348-1-19 
 

K é r j ü k ,  2 0 2 2 - b e n  i s  t á m o g a s s o n  

a d ó j a  1 % - á n a k  f e l a j á n l á s á v a l !  

 

www.revfulop.hu  

mailto:pmiklostamas@gmail.com
http://revhon.hu/
mailto:pmiklostamas@gmail.com
http://www.revfulop.hu/

