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Beszámoló
Révfülöp Nagyközség képviselő-testülete 2018. november 5-i ülésére
Tárgy: Az önkormányzati fenntartású Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény (Múzeum)
2018. évi működése.
Készítette:
Miklós Tamás gyűjteménykezelő
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Tárgyalja:
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
Jogszabállyal nem ellentétes.
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző.

Tisztelt Képviselő-testület!
Révfülöp Nagyközség Képviselőtestülete egy évvel ezelőtt, 2017. november 6-án tárgyalta a fenntartásában
lévő közgyűjtemény működéséről szóló beszámolót és hozott 125/2017. (XI.06.) Kt. határozatot a tennivalókról.
1. A 125/2017. (XI.06.) Kt. határozatot megvalósulása:
• A gyűjtemény szakmai vezetőjének a közösségi ház tervezésébe, a gyűjtemény végleges helye kialakításába történő bevonásával kapcsolatban nem került sor tervezési egyeztetésre.
• A „Benke László Honismereti Gyűjtemény” néven a működési engedély megújításra folyamatban.
• A 2018. évi költségvetésben a közművelődési költségkeretben elkülönített 200.000 Ft összeg felhasználására a közeljövőben kerül sor, tárolódobozok, savmentes fénykép és képeslap archiválók, fotópapír stb. beszerzésével.
2. A Gyűjtemény és kiállításai 2018. évi működése
A Gyűjtemény és kiállításai településünk kulturális és turisztikai szolgáltató intézményei. A nyári főidényben a kiállítás folyamatos nyitva tartás mellett érdekes látnivalók bemutatásával, év közben közgyűlések,
előadások, egyedi tematikus kiállítások program kínálatát valósítja meg.
2.1. Kiállítások
A Halász utcai „A világ egyik legszebb tája…” fürdő- és helytörténeti kiállítás 2018-ban június második
felétől szeptember közepéig késődélután-este volt nyitva 6, illetve 4 órában. A kiállítások a képviselőtestületi határozat értelmében ingyenesen látogathatók, felügyeletét és a nyilvántartás vezetését a teremőr
végzi.
Látogatottsági adatok az elmúlt négy évben:
Év
Gyermek Felnőtt
Összes látogató
2015
503
1217
1720 fő
2016
322
916
1238 fő
2017
315
1113
1428 fő
2018
383
1321
1704 fő
Éves szinten ehhez a létszámhoz év közbeni egyedi látogatóként, helyi rendezvények résztvevőjeként
még kb. 200-300 fő járul.
„A tüzes ízű fülöpi…” pincemúzeum (Villa Filip tér) ez év folyamán sem tartott nyitva. Látogatására a
Tourinform Irodában való előzetes egyeztetéssel, „kulcsos”, azaz egyedi módszerrel volt lehetséges. A nyár
folyamán ilyen módon 116 fő tekintette meg a kiállítást.
Értékelés: Annak ellenére, hogy Révfülöp kultúrtörténeti kiállítóhelyeit helyi szinten semmilyen látványos
reklámmal nem ajánljuk vendégeink figyelmébe, az idei évben jelentősen nőtt a látogatók száma, a vendégkönyvben pozitív, köszönő és dicsérő bejegyzések méltatják a kiállítás létrehozóit, fentartóját.
(Köszönet Rádóczy Péter teremőrnek és a Tourinform iroda munkatársainak.)
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2.2. Rendezvények
Az év folyamán a Gyűjteményben tartott rendezvényekről röviden:
• A Révfülöpi Honismereti Egyesület közgyűlése (2018. május
19.), amelyen tagjaink körében megjelent, és hozzászólt Fekete
Péter kulturális államtitkár is.
• Villa Filip kiadványbemutató (2018. május 19.).
• Révfülöpi Értéktár működéséről tájékoztató előadás
• „Szubjektív helytörténet”
sorozat jegyében Gáspár
Zoltán:
Törzsnyaralói
történet c. előadása (2018.
augusztus 10.)
• A nyár folyamán a kiállítások nyitva tartásának idején filmvetítés a kiállítás
előterében. A Honismereti
Egyesület kezdeményezésére nagyméretű televíziós
panelen Révfülöp múltját
bemutató kép-film folyamatos vetítésére került
sor.
• 2018 szeptember és október hónapban a bezárt gyűjteményi kiállítás ablakaiban a megalakulásának 25. éves jubileumát ünneplő Honismereti Egyesület tevékenységét eredményeit bemutató
fotótablók voltak megtekinthetők

Tisztelt Képviselőtestület!
Nem állandóan ismételgetve, de szeretném emlékeztetni magunkat
arra, hogy a Révfülöpi Honismereti 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.
Az itt végzett fentebb bemutatott tevékenységemet társadalmi munkában, szabadidőmben, díjazás nélkül
végzem.
A kiállítások állapota (23 éve nyílt meg!), a munkakörülmények, a raktári elhelyezés megoldatlansága
stb. egyre méltatlanabb Révfülöp hírnevéhez, szolgáltatási színvonalához.
A többezres látogatói létszám alátámasztja, hogy a kulturális szolgáltatásokra (lásd még Tópart Galéria
kiállításai, RévArt Galéria forgalma, zenei koncertek stb.) Révfülöpön nagy igény mutatkozik. A Gyűjtemény és kiállításai felújításával, „Révfülöp, mint a Káli-medence kapuja” tematikájú attraktív és interaktív
fürdő- és helytörténeti tárlat létrehozásával, a pincemúzeum felújításával és mindkettő reklámmarketingjével
Révfülöp kulturális turisztikai szolgáltatási színvonala, arculati megjelenése erősíthető.
Ezúton is megköszönöm a képviselők és polgármester úr eddigi gyűjteménytámogató tevékenységét, segítségét! Kérem véleményüket és javaslataikat megfogalmazni, munkámat a jövőben is támogatni szíveskedjenek.
Révfülöp, 2018. október 23.
Miklós Tamás
gyűjteménykezelő
Határozati javaslat:
1. Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete a Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Kondor Géza polgármester Határidő: folyamatos.
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