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…napirend 

B e s z á m o l ó 
Révfülöp Nagyközség képviselő-testülete 2022. november 14-i ülésére  

 

Tárgy: Az önkormányzati fenntartású Benke László Honismereti Gyűjtemény 2022. évi működése. 
 

Készítette:    Miklós Tamás gyűjteménykezelő 

Tárgyalja:  Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

Jogszabállyal nem ellentétes 

Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Településünk és lakói múltjának, szellemi és tárgyi értékeinek egyetlen őrzője és bemutatója az önkor-

mányzati fenntartású, minisztériumi engedéllyel működő múzeumi intézményünk, a Benke László Honisme-

reti Gyűjtemény. A helyi „múzeumot” az 1950-es évek elején hozták létre az általános iskola diákjai és pe-

dagógusai Benke László tanár, majd iskolaigazgató szervező munkája révén. A gyűjteményi státusz alapítá-

sának éve 1951, önkormányzati tulajdonba kerülésének éve 1991. Az alapítóról történt elnevezésekor, 2020. 

november 17-én került sor honismereti gyűjteményünk minisztériumi működési engedélyének megújítására. 

A gyűjteményben végzett munkáról évente számolunk be.  

 

1.) ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK ÉS FORGALMA A BLHGY-ben (2022) 
 

Gyűjteményünknek két állandó kiállítása van: 
 

• „A világ egyik legszebb tája…” hely- és fürdő-

történeti kiállítás 1995-ben, 27 éve készült!!  

Ingyenesen látogatható, hétfői szünnappal napi 6, illet-

ve 4 óra időtartamban. 

2022-ben egy hónappal kevesebb időtartamban, június 

végétől szeptember közepéig tartott nyitva. 
 

• „A tüzes ízű fülöpi…” pincemúzeum 2009. június 

25-én, azaz 13 éve nyílt meg! A helyi lakosoktól gyűj-

tött relikviákból álló színvonalas kiállítás az utóbbi időben gyakorlatilag zárva tart, alkalmilag látogatható. 

 

2.) RENDEZVÉNYEK A BLH GYŰJTEMÉNYBEN (2022) 

Gyűjteményünk különféle rendezvények is helyet ad. Ez a 

kiállítás részleges átrendezésével, székek és vetítő vá-

szon elhelyezésével, a rendezvény után a helyszín visz-

szarendezésével jár. 
 

• 2022. március 25. Villa Filip kiadványbemutató, 

képvetítéses, nyilvános előadás. 

• 2022. március 26. A Révfülöpi Fürdőegyesület 

közgyűlése. 

• 2022. május 21.  A Révfülöpi Magyar-Finn Baráti 

Társaság közgyűlése. 

• 2022. május 21.  A Révfülöpi Honismereti Egye-

sület közgyűlése. 

• 2022. május 21.   100 év-100 kép – a Révfülöpi 

Általános Iskola 100 éve (1922-2022) nyilvá-

nos, virtuális iskolatörténeti kiállítás-előadás. 

• 2022. szeptember  A Fidesz helyi szervezetének 

ülése. 

• 2022. szeptember 17. Dr. Kellermayer Miklós „Én nem fogom be pörös számat” c. előadása az 

RHGY szervezésében. 
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Gyűjteményvezetőként tartott további előadás:  

• 2022. július 24.   Műemlék és lokális tudat c. előadás az ecséri 

templomrom történetéről a VI. Kővágóörsi Alkotótábor 

résztvevőinek. 

• 2022. szeptember 24. Révfülöpi templom(rom) séta nyilvános 

rendezvény megszervezése és vezetése. 

A gyűjtemény bejáratánál, a sétálóutca szélén 2022-ben is filmeket 

vetítettünk turisztikai érdekességként. A nagyméretű televíziós panelen 

3 rövid, fényképek felhasználásával készült filmösszeállítást vetítet-

tünk nonstop. A révkikötő, a Révfülöp Anno és a Révfülöpi strandok és 

fürdés című, 2, 4 és 12 perc hosszúságú filmetűdök Révfülöp múltját, a 

helyi fürdőéletet mutatják be az épület elött elmenők, betérők számára. 

(A filmetűdöket készítette Miklós Tamás, a televíziós panelt rendelkezésre bocsátotta Fekete Péter.) 

 

3.) A BLH GYŰJTEMÉNY BELSŐ MŰKÖDÉSE 
 

3.1. Gyűjteményrendezés, feltáró tevékenység 

• Az év elején selejtezést és hulladék összegyűjtését, valamint az 

üveglapok levételével a porosabb vitrinek tisztítását végeztem el. 

• A gyűjtemény jelentős része rendezetlen és leltározatlan. Ezért 

egységes archiváló papírdobozokat, valamint levéltári dobozokat 

vásároltunk gyűjtemény számára. 

• A gyűjtemény raktárából a kiállítói térbe hordva előrendeztem és 

tematikusan szortíroztam a gyűjteményben lévő leltározásra váró 

dokumentumokat és tárgyakat. 

• 2022. tavaszán sor került az új jogszabályok által előírt 24 hasá-

bos leltárnapló beszerzésére a MNM OMMIK-ból. 

• Az önkormányzat által vásárolt muzeális relikviák szakmai leltá-

rozásával folytattam az új leltárkönyvekben a gyűjteményi leltá-

rozást. 
 

3.2. Ügyviteli tevékenység 

• Beszerzések, megrendelések ügyintézése. 

• 2022. január 31-i, illetve május 20-i határidővel elvégeztem a 

muzeális intézmények 2021-ről szóló kötelezően előírt statiszti-

kai adatszolgáltatását. (EMMI-1444. OSAP) 

• 2022. június 17-én elvégeztem a gyűjtemény digitalizálási adat-

szolgáltatását az EMMI körlevele szerint. 
 

3.3. Arculatfejlesztés  

• 2022. tavaszán kérésemre Kovács Péter több 

variációban elkészítette gyűjteményünk logóját, 

amelyek közül miniszavaztatás után választot-

tat használjuk a BLHGY logójaként.  
 

4.) A BLH GYŰJTEMÉNY SZAKMAI SZOLGÁLTATÓI TEVÉKENYSÉGE 
 

4.1. Előkészítői, tervező, beszámoló tevékenység 

• 2022. február. A Kulturális és Turisztikai Látogatóközpont átalakítására és szolgáltatásfejlesztésre irá-

nyuló TOP Plusz 1.1.3.-21 pályázati adatlaphoz javaslatsort állítottam össze. 

A végleges pályázat benyújtásához a projektindoklás szakszerű és tömör megfogalmazását elkészítet-

tem.  

• 2022. május. A TOP Plusz 1.1.3.-21 RNÖ Látogatóközpont pályázathoz részletes és alátámasztott ki-

állítási költségbecslést állítottam össze a Benke László Honismereti Gyűjtemény állandó kiállítása pá-

lyázati részhez. 

• Éves BLHGY működési beszámoló elkészítése a jelen ülésre. 
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4.2. Szakmai szolgáltatás helyi intézményeknek, külső kutatóknak  

• 2022. március 27. Révfülöp településtörténeti ismertető írása a Vesz-

prém színe-java c. kötetbe, valamint képválogatás összeállítása és 

megküldése a kapcsolattartónak. 

• 2022. május. 100 év – 100 kép Iskolatörténeti kiállítási képanyag ösz-

szeállítása, konvertálása és megküldése kiállítás céljából Török Péterné 

tanárnőnek. 

• 2022. május. Iskolatörténeti képválogatás Újváriné Handó Melinda 

képviselő asszonynak a tervezett iskolatörténeti videófilmhez. 

• 2022. szeptember 22. Képanyag válogatás és megküldés az MCC 

megbízásából, a Kolibri Pictures Kft. által készített videófilm-

hez a Semsey kastélyról Krisán Dianának. 

• Kutatók, érdeklődők kiszolgálása, informálása: 
o Kissné Budai Rita művészettörténész – Egry Józsefné – Pauler Juliska 

naplója (Fonay gy.). 

o Veszprémy Márton kutató – Dubravszky család és révfülöpi villája. 

o Rainer Pál régész, főmuzeológus - dálnoki Miklós Béla Magyar Érdem-

rend tisztikeresztje.  

o Rybár Olivér geográfus, kutató - Cholnoky Jenő révfülöpi tartózkodási helyeinek beazonosítása. 

o Gáspár Zoltán – kápolnarom elhelyezkedése. 

o Szabó G. Tibor – Duchon és Bárány család. 

o Rainer Pál (és Gottfried Barna, Nyíregyháza) – Bydeskuthy család története és relikviái. 

o Mezriczky Melinda – Káli-medence dűlőnevei. 
 

4.3. Szakmai kapcsolattartás, vendégfogadás a BLH Gyűjteményben 

• 2022. június 12. Az Országos Honismereti Akadémia elnöke, Debreczeni Droppán Béla és titkára Ju-

hász Zoltán látogatása Révfülöpön, a helyi értékek bemutatása. 

• 2022. július 7-én az Országos Honismereti Akadémia kirándulócsoportjának fogadása Révfülöpön, az 

ecséri és fülöpi templomrom és a BLHGY bemutatása. 
 

4.4. A BLH Gyűjtemény külső megjelenés pr-tevékenység  

• 2022. május 30. Veszprém, Cserháti Könyvszalon. Könyv-

bemutató Révfülöp helytörténeti kiadványaiból. Köszönet 

Benke Olga Viktóriának, Grozdits Károlynak és Török Pé-

ternek a részvételért. 

• 2022. október 12. Balatonfüred. A XI. Balatoni Helytörté-

nészek Találkozóján az új révfülöpi helytörténeti kiadvá-

nyok ismertetése. 

• 2022. augusztus 29. Révfülöp, MCC. Nyilatkozat a Sem-

sey-kastély történetéről az MCC által készítendő videofilm készítőinek. 

• Részvétel a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnökségi ülésein. 

• Interjúk a Kossuth rádióban a gyűjtemény kincsiről, Révfülöp történetéről: 
o 2022. május 6. 15.30 – Kalendárium c. adásban. 

o 2022. május 11. 15.30 – Kalendárium c. adásban. 

o 2022. május 26. hajnal – Hajnal-táj c. adásban. 

o 2022. augusztus 8. 15.30 – Kalendárium c. adásban. 

o 2022. augusztus 22. 15.05 – Nagyítás c. adásban – közel félórás interjú a gyűjteményről. 

o 2022. szeptember 8. 15.30 – Kalendárium c. adásban. 

o 2022. október 5. 15.30 – Kalendárium c. adásban. 
 

4.5. Honismereti vonatkozású publikációs tevékenységem: 
• Tudta-e? (V. rész) Érdekességek Révfülöp múltjából! Révfülöpi Képek, 2022. 1. sz. p. 8-9. 

• Révfülöpről szubjektíven. Révfülöpi Képek, 2022. 1. sz. p. 9. 

• Közgyűlés előadással. Révfülöpi Képek, 2022. 1. sz. p. 10. 

• Tar Ferenc előadása a keszthelyi herceg Festeticscsalád régi mindennapjairól. Révfülöpi Képek, 2022. 1. sz. p. 11. 

• Rímek mentén, formákon túl – az EKF jegyében. Révfülöpi Képek, 2022. 1. sz. p. 12-13. 

• Révfülöp 80! FELHÍVÁS! Révfülöpi Képek, 2022. 2. sz. p. 10. 

• Tudta-e? (VI. rész) Érdekességek Révfülöp múltjából! Révfülöpi Képek, 2022. 2. sz. p. 10-11. 

• Megjelent a VILLA FILIP. Révfülöpi Képek, 2022. 2. sz. p. 11. 

• Múltról, közösségről és digitalizálásról. Révfülöpi Képek, 2022. 3. sz. p. 15. 
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• 100 év–100 kép. Iskolatörténeti előadása a Révfülöpi Általános Iskola centenáriumán. Révfülöpi Képek, 2022. 3. sz. p. 15. 

• Bemutatkozás a veszprémi Cserháti könyvszalonban! Révfülöpi Képek, 2022. 3. sz. p. 16. 

• [Három évtized helyi honismereti kiadványai] Révfülöpi Képek, 2022. 3. sz. p. 17. 

• Településértékeinkről vendégeinknek! Révfülöpi Képek, 2022. 3. sz. p. 17-18. 

• Az első szállodák Révfülöpön IV. ~ Becsali csárda ~ Palágyiné „Erzsébet pensió”-ja ~ Birka csárda ~ A révfülöpi „Ibo-

lya”. Villa Filip (31.) 2021. p. 4-10. 

• Régi révfülöpi híradások, események, történetek… III. rész. 1911–1920-ig. Villa Filip (31.) 2021. p. 13-19. 

• Egy régi halász utcai tóparti épület. Villa Filip (31.) 2021. p. 20-22. 

• A révfülöpi Tóparti Galériában kiállító művészek (1993-2021). Villa Filip (31.) 2021. p. 37-42. 

 

5.) HELYZETKÉP, FENNTARTÁSI ÉS MŰKÖDTETÉSI JAVASLATOK 

5.1. Infrastruktúra felújítása javasolt 

A Gyűjtemény és a kiállítás épületének (Halász u. 5.) külső és belső állapota rendkívül leromlott. Repedezett 

falak, omló vakolat, vízelvezetés megoldatlansága, lyukas ereszcsatorna, vizesblokk szellőzetlensége stb.  
 

5.2. A kiállítások látványos felújítása – interaktív attrakció létrehozása javasolt 

Révfülöp fürdő- és üdülőéletének fejlődését, a település történetét bemutató látványos, interaktív, turisztikai 

attrakcióként kínálható új kiállítás létrehozása mielőbb szükséges. 

„A tüzes ízű fülöpi…” pincemúzeum (Villa Filip tér) kiállítás felújítása és működtetése javasolt. 
 

5.3. Raktározási gondok megoldása 

Jelenleg 6 m2-es fűtetlen és túlzsúfolt raktár-feldolgozó helyiségben tartjuk a gyűjtemény relikviáit. Javasolt 

a fűtött feldolgozó-raktár létesítése állományvédelmi okokból és a folyamatos munkavégzés céljából.  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem segítségüket és támogatásukat Révfülöp értékgyűjtő, őrző és bemutató kulturális helyszínének, a 

Benke László Honismereti Gyűjtemény működtetéséhez. 

Ezúton is megköszönöm a képviselő-testület és polgármester úr gyűjteménytámogató hozzáállását! Ké-

rem beszámolómat megvitatni és elfogadni, munkámat a jövőben is támogatni szíveskedjenek. 

 

Révfülöp, 2022. november 3. 

 

 

 

 

Miklós Tamás 

gyűjteménykezelő 

 

Határozati javaslat: 
 

1. Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete a Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény működéséről szóló 

beszámolót tudomásul veszi és elfogadja.  

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: folyamatos 

 


