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Beszámoló
Révfülöp Nagyközség képviselő-testülete 2017. november 6-i ülésére
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény működése.
Készítette:
Miklós Tamás gyűjteménykezelő
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény (továbbiakban: Gyűjtemény) önkormányzatunk tulajdonában és fenntartásában lévő, szakminisztériumi működési engedéllyel rendelkező helyi muzeális intézmény. Működési kereteit a hatályos jogszabályok írják elő, tevékenységét és fejlesztési céljait pedig a fenntartó önkormányzati képviselő-testület rendszeresen értékeli és határozza
meg. Erre utoljára tavaly decemberben sorkerült, ezért jelen beszámolómban elsősorban az elmúlt időszakot mutatom be röviden és a működés megújítására, jobbítására irányuló javaslataimat tárom a testület elé megvitatásra.

I. Működési struktúra
R ÉVFÜLÖPI H ELYTÖRTÉNETI G YŰJTEMÉNY

1. Kiállítás

2. Kiállítás

3. Gyűjteményi raktár

„A világ egyik legszebb tája…”

„Tüzes ízű Fülöpi”

Állandó hely- és fürdőtörténeti kiállítás
(Halász u. 5.)

Szőlőművelés és borkészítés története
kiállítás (Villa Filip tér 4.)

Leltározott és újonnan gyűjteménybe kerülő anyagok.
(Halász u. 5.)

Ad 1.) A Halász utcai kiállítás 2017-ben június második felétől szeptember közepéig késődélután-este volt nyitva 6, illetve 4 órában. A kiállítások a képviselő-testületi határozat értelmében ingyenesen látogathatók, felügyeletét és a nyilvántartás vezetését a teremőr végzi.
Látogatottsági adatok az elmúlt három évben:
Év Gyermek Felnőtt Összes látogató
2015
503
1217
1720 fő
2016
322
916
1238 fő
2017
315
1113
1428 fő
Éves szinten ehhez a létszámhoz év közbeni egyedi látogatóként, helyi rendezvények résztvevőjeként még kb. 200-500 fő járul. 2017-ben ilyen jellegű rendezvény volt a gyűjteményben:
a.) Czuczor Tanár Úrra emlékezés – egyesületi közgyűlés
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b.) Villa Filip kiadványbemutató és előadás

c.) Siposs Antal zeneszerzőről szóló előadás

d.) Általános iskolások (5. osztály) „múzeumi” órája

Ad 2.) A „Tüzes ízű Fülöpi” helyi szőlőművelés és borkészítés története kiállítás idén sem tartott
nyitva. Látogatottságáról nincs tudomásom.
Ad 3.) Gyűjteményi raktár. Jelenleg a jogszabály által megkövetelt nyilvántartásban 1.992 darab
muzeális relikvia van leltározva. Ezen kívül kb. 2.000 db leltározatlan egység van a gyűjteményben. 2017-ben újabb ajándék adományok érkeztek a gyűjteménybe, leltározás nem történt! A
jelenlegi állapotban feldolgozó
munka az év nagy részében nem
végezhető a szűk, zsúfolt és fűtetlen
helyen. (Látható a képen, hogy tavaly volt 6 0C fok is a gyűjteményi
raktárban)
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II. Javaslatok, tennivalók
Annak ellenére, hogy évente megközelítőleg 2000 személy fordul meg a gyűjteményben, és rendezvényhelyszínként is használjuk, az épület (Halász u. 5.) infrastrukturális helyzete rendkívül
rossz állapotú. Repedezett falak, omló vakolat kívül-belül (vízelvezetés megoldatlansága, lyukas
ereszcsatorna, vizesblokk szellőzése), 22 éve (1995-ben!) készült kiállítási installáció, fűthetetlen
gyűjteményi raktár stb.
Az elmúlt években halogattuk a gyűjtemény rendbehozását, kiállításának látványosabbá tételét arra hivatkozva, hogy pályázati támogatással vagy saját erőből nagyvolumenű fejlesztés keretében kerítünk rá sort. Magam is egyetértettem azzal, hogy a Gyűjteményt a települési értékőrzés
és turisztikai programkínálat egybefűzése jegyében az infrastrukturális felújítások részeként valósítsuk meg. De a helyzet egyre romlik…
Jelenleg nem látom a Révfülöpi Honismereti Gyűjteménynek a hatalmas ráfordítással
folyó Halász utcai térségfejlesztésben tervezett pozícióját, turisztikai attrakcióként való
fejlesztését és jövőbeni működésének helyét. A szóbeszédben tervezett Galéria feletti tetőtéri elhelyezést hibának tartom, mind Révfülöp idősebb lakói közlekedésére való tekintettel,
mint turisztikai attrakció helyszíneként is.
Kérem, hogy a tervezés folyamán a gyűjtemény helyének meghatározásába, elhelyezésének
kialakításába – mint a gyűjteményt gondozó szakembert – vonjanak be. Kérem segítségüket és
támogatásukat is a korábbiakban már többször is elhatározott Honismereti Gyűjtemény Benke
Lászlóról történő elnevezése és a működési engedély módosítása, a szakmai feldolgozás és munka folytatása, és ennek anyagi biztosítása, az új állandó kiállítás felújításáról szóló koncepció
előkészítése és a képviselőtestület elé terjesztése vonatkozásában is
Tisztelt képviselő-testület!
Ezúton is megköszönöm a képviselők és polgármester úr eddigi gyűjteménytámogató hozzáállását, tevékenységét! Köszönetem nem általános protokolláris jellegű, hanem tényeken alapuló,
hiszen előadásokon való részvételükkel, szerepléseikkel, civil egyesületben vállalt tisztségekkel
stb. közösen dolgozunk örökölt értékeink megmentésén, tanulságos bemutatásán és a jövő építésén is. Köszönöm! Kérem beszámolómat megvitatni és elfogadni, javaslataikat megfogalmazni,
Révfülöp értékápoló, fejlesztő munkámat a jövőben is támogatni szíveskedjenek.
Révfülöp, 2017. október 28.
Miklós Tamás
gyűjteménykezelő
Határozati javaslat:
1.
2.

3.

4.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete a Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a helyi muzeális intézmény
– annak létrehozójáról és településnek adományozójáról – Benke Lászlóról legyen elnevezve „Benke László Honismereti Gyűjtemény” néven, és ezzel kapcsolatban a működési
engedély megújításra kerüljön.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésben a közművelődési
költségkeretben elkülönítve …………… Ft összeget tervez a gyűjtemény szakmai beszerzéseire és költségeire.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a gyűjtemény szakmai vezetőjét vonják be a közösségi ház tervezésének, a gyűjtemény végleges helye kialakításának folyamatába.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: folyamatos.
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