
Révfülöpi Honismereti Egyesület  
 

KÖRLEVÉL – 2020/1. sz. 
 
 

K e d v e s  T a g t á r s u n k !  
 

Különleges időt élünk a koronavírus-járvány kapcsán, amely egyéni és közösségi szinten is 
alapvetően megváltoztatta mindennapi életünket. Megváltoztatja az év első felében egyesületi 
működésünket is, mivel a közösségi összejövetelek megtartásának lehetősége is korlátozásra ke-
rültek. Ugyanakkor a közgyűlések lebonyolításának, a pályázati és működési beszámolók benyúj-
tásának határideje kitolódott. Reméljük a közeljövőben újra találkozni fogunk. Addig is jó 
egészséget és néhány honismereti egyesületi információ tagjaink számára: 

 

1.) Megjelent a VILLA FILIP honismereti közlönyünk 29. lapszáma, amelyet mellékelve meg-
küldünk. A 44 oldalas lapunkban sok érdekes írás mellett a 2019. évi rendezvényeinkről, 
programjainkról fényképes tudósítások is olvashatók. 

 

2.) Megjelent a RÉVFÜLÖP ANNO II. Múltidéző képeskönyv albumunk. Kiadását a képek 
adományozói, a szerkesztő önzetlen munkája mellett Fekete Péter tagtársunk támogatása 
segítette elő. 

• Egyesületi tagjaink 1 példányt ingyenesen kapnak! 

• További példányok 3.500,-Ft/db+postaköltség áron vásárolhatók meg. (Ennek bevételét a 
harmadik kötet – amely településünk 1950-1990 közötti időszakát fogja bemutatni – 
nyomdai költségére használjuk fel.) 

 

3.) Honlapunkon GONDŰZŐ (révfülöpi) HELYTÖRTÉNET(ek) sorozatot indítottunk. 
Elérhető a: http://revhon.hu/ oldalon. 

 (Balatoni szellemi vetélkedőt is ajánlok figyelmetekbe, a végén nyereménysorsolással, 
amelynek címe: Füredi Játsz(ma), és elérhető: http://pmiklostamas.hu/ oldalon.) 

4.) Ajánlom figyelmetekbe a 120 éves a Révfülöpi Fürdőegyesület (1899-2019) című, múlt év 
végén megjelent fürdőegyesületi kiadványt, amelyet munkánk révén támogattunk. Megvásá-
rolható Gergely (Zsitnyányi) Éva tagtársunknál. (Elérhetősége: eva.gergely@gmx.de ) 

 
Mellékelve megküldjük:  

• a 2020. évi egyesületi tagdíj befizetéséhez a csekket. (A tagdíj mértéke 1.000,-Ft/év.) 
Támogatás, felülfizetést köszönettel fogadunk! Ha lehetséges átutalással fizessék be a tagdíjat a: 

Takarék Bank 73200134-10000616 számlaszámra. 

• a VILLA FILIP 29. (2019) honismereti közlönyt. 

• csak annak, aki még nem vette át (!) a RÉVFÜLÖP ANNO II. c. kötetet. 
(Tőlük örömmel fogadunk tagdíjon kívüli támogatást is, mivel a postai díj és a boríték önmagában 
1.400,-Ft költséget jelent egyesületünknek.)  

 

Kérjük adója 1%-os felajánlásával támogassa tevékenységünket 2020-ban is! 
Megteheti, ha adóbevallásában feltünteti: 

RÉVFÜLÖPI HONISMERETI EGYESÜLET   adószáma:   18914348-1-19 

INFORMÁCIÓK HONLAPUNKON :  www.revhon.hu  
 

Révfülöp, 2020. május 8.  Jó egészséget kívánva üdvözlettel:     Miklós Tamás 
                   elnök 
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