Az Intercisa Múzeum munkajelentése az 2014-es évről

Személyi változás
2014. január 1-től a múzeum vezetését Farkas Lajost végzi, megbízása 5 évre szól.
Az Intercisa Múzeum a 2014-es év során is több olyan rendezvényt valósított meg, melyek
sajátosan csak múzeumi környezetben és szakmai hátérrel voltak kivitelezhetőek. Ezek a
programok olyan kultúrtörténeti értékek közkinccsé tételét tették lehetővé, melyek
Dunaújváros vonatkozásában nagy jelentőséggel bírtak. Ebben nagy szerepet játszott az
intézmény munkatársainak magas szakmai képzettsége és pozitív hozzáállása.
A célközönséget a diákok és családok, illetve múzeumi kínálat iránt érdeklődők jelentették az
elmúlt évben is. A tavalyi rendezvények tapasztalatai azt jelzik, hogy kezdenek a
dunaújvárosi köztudatba beépülni az Intercisa Múzeum ismereteket közvetítő, népszerűsítő,
szakmailag korrekt, a szórakoztatási szándékot sem nélkülöző programjai. A hagyományos
„múzeumi” tevékenység mellett, az elmúlt évben igyekeztünk olyan programokat is beépíteni
a tevékenységünkbe, amelyek szélesebb rétegeket is képesek voltak megszólítani, ilyenek
voltak a különböző zenei, kézműves és tánctáborok, valamint a különböző előadások.

További változás
A múzeumhoz kapcsolódó kőtár rendbetételét és folyamatos karbantartását a Dunaújvárosi
Partvédelmi Vállalat végezte, nagyon kedvező anyagi feltétellel, de magas szakmai szinten, így
sikerült közösen elérnünk, hogy hosszú idő után a kőtár, az év bármelyik szakában kedvenc
kirándulóhelyé vált a dunaújvárosi ember számára.
A múzeum épületében és a római fürdőben elvégeztük önerőből a különböző már évek óta húzódó
nagyjavításokat, mint pl. a vizesblokkok és az üvegajtók felújítását, az elavult izzók teljes cseréjét,
klímaberendezések beállítását, az elektromos áramhálózat folyamatos korszerűsítését, illetve a
munkatársak korszerű számítógéppel való ellátását. Sikerült csökkentenünk a raktárok számát, ezzel
párhuzamosan csökkentve a bérletek összegét.
A régészeti megfigyelések végett és a különböző múzeumi tevékenység miatt vásároltunk egy
használt, de jó állapotban lévő személygépkocsit, ez nagyban megkönnyítette a régészeti megfigyelési
munkákat és az ezekből származó bevételek jelentősen hozzájárultak a múzeum kedvező anyagi
helyzetéhez.
Az Intercisa Múzeum állandó kiállításába visszahelyeztük a több éve raktáron lévő római kori arany
ékszereket, így e páratlan értékű gyűjtemény ismét láthatóvá vált az érdeklődők számára.
2014. évben az Intercisa Múzeumban összesen 26 programot valósítottunk meg, szerintem sikerrel.
A visszajelzések is ezt igazolták.
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2014. Programok

Farkas Lajos múzeumigazgató
Időszaki kiállítás:
Április – Dunaújvárosi sportélet bemutatása
Június – Magyar Éremgyűjtők Egyesületének konferenciája
Szeptember – Kim Corbisier festőművész kiállítása (Kiss Annával közösen)
December – Poznan-Budapest 1956 fotókiállítás

Rendezvények – előadások
Február – A Dunaújvárosi Egyesített Kórus amerikai útjának beszámolója
Február – LIMES konferencia
Február – „Római csoki csemege” A Pentelei Kézműves Egyesület közreműködésével
Május 23. – Dunaújvárosi Kulturális Egyesület előadása, Dunaújváros múltjáról
Május 9. – Dr. Szegal Boris egyetemi tanár előadása
Szeptember 26. –Budapesti hadtörténeti muzeológus kollégák előadása, a 100 évvel ezelőtti
Ferenc Ferdinánd trónörökös elleni merényletről és az azt követő első világháborúról. Itt
terveink szerint szerettük volna meghívni a szarajevói kollégákat is, de ők az elmúlt évben a
sűrű programok végett nem tudták vállalni a részvétet.
Október 8. – Lezsák Sándor a Magyar Országgyűlés alelnökének előadása
Október 18.– Múzeumok Őszi Fesztiváljának a szervezése.
December 13.– Adventi játszóház

Kiss Anna múzeumpedagógus
1. Kiállítások:
Állandó kiállítások:
- Látványtár – „Kőkortól az újkorig” Tiop 1.2.2./09/1 pályázat jóvoltából (Földszint)
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- A Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évek közepéig c. kiállítás látogatottságát
elsősorban a TÁMOP és TIOP projektekben résztvevő diákok jelentették (a klasszikus
kiállítást látogatók mellett). (I. emelet)
- A külső helyszíneken időszakosan nyitva tartó állandó kiállítás a Római Kőtár és a Római
Kori Fürdő 2014-es látogatottságát, szintén a múzeumpedagógiai programokban,
tárlatvezetéseken részvevők, valamint a Múzeumok Éjszakája kapcsán ellátogatók jelentették.
Időszaki kiállítások:
Nagyterem
1. 03.07. – 04.06.
Páhi Péter - Betevő c. kiállítás
kurátor: Kiss Anna
2. 04.11. – 06.01.
Fejezetek Dunaújváros sportéletéből c. kiállítás
koordinátor: Farkas Lajos
3. 06.13. – 08.31.
Berán Lajos – művész és magánember. Paddi Attila éremgyűjtő kiállítása
kurátor: Paddi Attila
4. 09.25. – 10.22.
Kim Corbisier – Fészek c. kiállítás
kurátor és koordinátor: Pepper Art Projects és Kiss Anna
5. 11.14. – 2015.01.18.
Múzeumi séta a járásban. Az Intercisa Múzeum gyűjteménygyarapítása 2008-2014 c.
kiállítás
kurátor: Buza Andrea és Keszi Tamás
Kisterem
1. 03.21. – 08.01.
Aranyos Sándor baracsi kézműves mester, fegyverkovács saját készítésű fegyverei c.
kiállítás
kurátor: Nagyné Hodik Mónika
2. 09.12. – 10.12.
Eltemetett múlt. Bronzkori temető Kisapostagon c. kiállítás
kurátor: Nagyné Hodik Mónika
3. 10.17. – 11.23.
Vachter János – Lefelé a Dunán c. kiállítás
kurátor és koordinátor: Vachter János és Kiss Anna
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4. 12.05. – 2015.01.26.
Poznan – Budapest ’56 c. kiállítás
kurátor és koordinátor: DMJV Lengyel Önkormányzat és Kiss Anna
2. Látogatottság, múzeumpedagógiai programok, rendezvények összesítése:
Látogatók száma:4925
Felnőtt: 2173
Diák: 2752
A Római Kőtár és Fürdő nyitva tartási ideje: 2014. április 15. – október 15.
Római Kori Kőtár: 655 (394 diák + 261 felnőtt)
Római Kori Fürdő: 511 (186 diák + 325 felnőtt)
Rendezvények:
2014. április 12.: Húsvétváró Délután (32 fő)
2014. május 31.: Régészet Napja (67 fő)
2014. június 21.: Múzeumok Éjszakája, a Római Kori Kőtár és a Római Kori Fürdő területén
(510 fő)
2014. szeptember 29. – november 09.: Múzeumok Őszi Fesztiválja (777)
2014. október 28.: Múzeumok Őszi Fesztiválja – Kézműves Délután (65)
2014. december 13.: Adventi Délután (37)
Iskolai oktatást segítő múzeumpedagógiai programok, formális oktatás
(összesen 53 alkalom, 1090 résztvevő)
tételesen:
- Óvodások: 14 alkalom, 242 résztvevő
- Általános iskolások: 24 alkalom, 572 résztvevő
- Középiskolások: 15 alkalom, 276 résztvevő
Szabadidős gyermek- és felnőtt foglalkozások, informális oktatás
(összesen 109 alkalom, 3120 résztvevő):
tételesen:
-

Speciális foglalkozások (Jószolgálati Otthon Közalapítvány): 7 alkalom, 102 résztvevő
Tematikus és műhelyfoglalkozások: 30 alkalom 491 résztvevő
Szabadidős múzeumpedagógiai foglalkozások: 22 alkalom 328 résztvevő
Előadások: 4 alkalom 177 résztvevő
Konferenciák: 4 alkalom 133 résztvevő
Tánctábor, múzeumi Kézműves tábor: 15 alkalom 250 résztvevő
Tárlatvezetések: 16 alkalom 319 résztvevő
Városi rendezvények: 6 alkalom 99 résztvevő
Hétvégi (már felsorolt) rendezvények: 6 alkalom 1221 résztvevő

3. Pályázatok:
A TIOP „Új foglalkoztató terek kialakítása az Intercisa Múzeumban” c. projekt 2014-es évre
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vonatkozó 4. fenntartási évének lebonyolítása és kiírt indikátoradatok teljesítése.
A TÁMOP „Értékmentés, élményszerzés” c. projekt 2014-as évre vonatkozó 3. fenntartási
évének lebonyolítása és kiírt indikátoradatok teljesítése.
A TIOP „A kőkortól az újkorig” c. projekt 2014-es évre vonatkozó 3. fenntartási évének
lebonyolítása és kiírt indikátoradatok teljesítése.
4. Kommunikáció:
A projektekben vállalt nyilvánosság teljesítését és a múzeumi programok közönség felé való
kommunikálását, illetve a múzeum havonta megjelenő „Hónap műtárgya” c. cikksorozat
publikálását a következő médiapartnerekkel közreműködve bonyolítottuk:
Nyomtatott sajtó: Dunaújváros Hírlap, DSTV, Rádió24, InfoDunaújváros, Szuperinfó,
Tourinform, Artkalauz (új partner)
Elektronikus sajtó: www.dunaujvaros.hu, www.dunaujvaros.com, www.museum.hu,
www.artkalauz.h; www.programturizmus.hu, www.facebook.com/intercisa,
www.dunaujvaros.tmmi.hu
Az Intercisa Múzeum időszaki kiállításainak koordinálása, sajtóanyagainak összeállítása,
kommunikálása, dokumentálása és egyes kiállításokhoz tartozó kapcsolatok kialakítása
valamint azok fenntartása (pl.: Pepper Art Projects).
5. Publikációk („Hónap műtárgya” – webmegjelenésben és az InfoDunaújváros
együttműködő partner nyomtatott terjesztésében):
- „Egy kis babakocsi – történet” címmel gyűjteményes tárgybemutató
- „Türelemüveg” címmel gyűjteményes tárgybemutató
6. Intézményi kapcsolatok:
Pályázatainkkal együttműködő oktatási intézmények és civil szervezetek:
TIOP - 1.2.2/09-1 (Látványtár – „Kőkortól az újkorig”):
Móricz Zsigmond Ált. Isk., Széchenyi István Gimnázium, Lorántffy Zsuzsanna
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Jószolgálati Otthon Közalapítvány
TIOP - 1.2.2./08-1 („Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének
infrastrukturális erősítése”):
Vasvári Pál Ált. Isk., Petőfi Sándor és a Gárdonyi Géza egyesített Ált. Isk., Dunaújvárosi
Óvoda (Napsugár és Szivárvány tagegységei), Széchenyi István Gimnázium, Lorántffy
Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Jószolgálati Otthon közalapítvány
TÁMOP – 3.2.8./10/B („Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási – képzési
szerepének erősítése):
Dunaújvárosi Óvoda (Napsugár és Szivárvány tagegységei), Vasvári Pál Ált. Isk., Arany
János Ált. Isk., Széchenyi István Gimnázium, Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
Együttműködő partnerek: DMJV Lengyel Önkormányzat
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Támogatók (egyszeri): Pepper Art Projects (Alapítvány), Boro Pékség, Asztalos Sándor
magánszemély
Iskolai közösségi szolgálatról szóló együttműködések: Lorántffy Zsuzsanna
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiummal valamint a Dunaferr Szakközép- és
Szakiskolával (a 2014-es évben összesen 19 diák 79 órát töltött a múzeumban közösségi
szolgálattal)
Önkéntesség: 5 személlyel áll folyamatos kapcsolatban a múzeum, így az 5 személy összesen
2014-ben 1360 órát töltött a múzeum szolgálatával

Buza Andrea régész
1. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása
a) folyamatos gyarapítása
Buza Andrea január 6 – március 27. között régészeti megfigyelést végzett a MezőfalvaNagyvenyim-Baracs-Kisapostag
területét
érintő
szennyvízhálózat
földmunkáinak
kivitelezésénél.
Január 6 – március 27. között régészeti megfigyelést végzett a Mezőfalva-NagyvenyimBaracs-Kisapostag területét érintő szennyvízhálózat földmunkáinak kivitelezésénél.
2014. február 28 – április 9. között Ercsi-Sinatelepen szennyvízcsatornázási munkálatok során
régészeti megfigyelést végzett.
2014 márciusában Dunaújvárosban, az Aranyvölgyi út-Vasmű út-Tanács utcai körforgalom
építésével kapcsolatos hálózat kiváltási munkálatokat során régészeti megfigyelését.
2014 májusában Baracs, Széchenyi utca felszíni vízelvezetése építési munkáihoz (KDOP4.1.1/E-11-0061014/155 projekt) kapcsolódóan régészeti megfigyelést végzett.
2014. április-május hónapokban Rácalmás – Venyimi úton útépítési munkák során régészeti
megfigyelést végzett.
2014. április 3 – július 31. között a KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001 „A Városháza és
környezetének funkcióbővítő revitalizációja” című projekthez kapcsolódó munkák során
Dunaújváros, Városháza téren régészeti megfigyelést végzett.
2014. április 28 – július 24. között a 62. sz főút 11,5 t burkolat-megerősítése M8 (új Dunahíd) – Székesfehérvár között végzett munkák során régészeti megfigyelést végzett.
2014. május 6. – szeptember 12. között kerékpárút építési munkákhoz (KDOP-4.2.2-11-20120002 projekt) kapcsolódóan Baracson régészeti megfigyelést végzett.
2014. május 12 – július 9. között középnyomású gázvezeték rekonstrukcióhoz kapcsolódó
munkák során Dunaújváros, Papírgyári úton régészeti megfigyelést végzett.

6

2014. június 4 – július 8. között közvilágítás kiépítéséhez kapcsolódó munkák során
Dunaújváros – Öreghegyen régészeti megfigyelést végzett.
2014. szeptember 18 – december 18. között „Előszállás Nagyközség szennyvíztisztító telep
kivitelezése” tárgyú beruházás során régészeti megfigyelést végzett. A megfigyelés 2015.
évben folytatódik.
2014. szeptember – november hónapokban a római városrész gázrekonstrukciós munkálatai
során régészeti megfigyelést végzett.
2014 októberében a Hamburger Hungária Erőmű Kft. „Erőmű és Transzformátor állomás”
közötti 132 kv-os és 11 Kv-os kábelösszekötések tárgyú beruházás során régészeti
megfigyelést végzett.
c) Nyilvántartásba vétele, revíziója, gondozása
Buza Andrea a római kori régészeti anyagban 35 tétel, 1232 darab revízióját végezte el.
2. Kiállítási tevékenység
a) hazai, időszaki kiállítás rendezése
Buza Andrea Keszi Tamással közösen megrendezte a Séta a járásban. Az Intercisa Múzeum
gyűjteménygyarapodása 2008-2014. című kiállítást.
4. Szolgáltatási feladatok
a) kiállításhoz, gyűjteményhez kapcsolódó, látogatók bevonásával megvalósuló tevékenység
Buza Andrea március 20-án két alkalommal tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó
kiállításban a Dunaújvárosi Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjainak.
Június 13-án tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában a Hóman Bálint
Numizmatikai Nyári Egyetem résztvevőinek.
Június 19-én két alkalommal tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában a
szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola diákjainak.
Szeptember 9-én tárlatvezetést tartott a Római Kőtár és Romkertben a Városalapítók
Egyesülete tagjainak.
Szeptember 15-én tárlatvezetést tartott a Dunaújvárosi Főiskola hallgatóinak.
Buza Andrea 2014. december 11-én két alkalommal tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum
állandó kiállításában a Kereskedemi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola tanulóinak.
b) b) a társadalmi felzárkózást, a közgyűjteményekben őrzött tudásbázis megértését,
befogadását, a gyűjtemények köznevelési hasznosítását, valamint az egész életen át tartó
tanulást elősegítő tevékenység
Buza Andrea az alábbi múzeumpedagógiai és ismeretterjesztő előadásokat tartotta:
2014. január 15. Intercisa a római korban
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2014. január 16.: Mit csinál a régész?
2014. január 28. Intercisa a római korban
2014. február 4.: Intercisa a római korban
2014. február 19.: A múzeum
2014. február 25.: Római vallás
2014. március 6.: Hogyan játszottak a római kori gyerekek és felnőttek?
2014. március 17. Mit csinál a régész? (Szalkszentmárton, Petőfi Sándor Általános Iskola)
2014. március 19. Mit csinál a régész? (Kunpeszéri Általános Iskola)
2014. március 26. Mit csinál a régész? (Szabadszállás, Petőfi Sándor Általános Iskola)
2014. március 27. Intercisa a római korban
2014. április 1. Mit csinál a régész? (Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola)
2014. április 15. Római vallás
2014. április 15. Intercisa a római korban
2014. május 14. Intercisa a római korban
2014. május 30. Intercisa a római korban
2014. június 3. Intercisa a római korban
2014. június 13. Római kőtár és fürdő
2014. szeptember 9. Mit csinál a régész?
2014. szeptember 11. Mit csinál a régész?
2014. szeptember 26. Esküvő a római korban (Dunavecse, Vikár Béla Könyvtár)
2014. november 13. Hogyan játszottak a római kori gyerekek és felnőttek?
2014. november 19. Mit csinál a régész?
2014. november 20. Esküvő a római korban (Vásárosnamény, Beregi Múzeum)
2014. november 21. Hogyan játszottak a római kori gyerekek és felnőttek (Vásárosnamény,
Beregi Múzeum)
2014. november 27. Mit csinál a régész?
2014. december 10. Mit csinál a régész?
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2014. április 12-én részt vett az Intercisa Múzeum húsvétváró rendezvényén.
2014. május 16-án gyermekfoglalkozást vezetett és Esküvő a római korban címmel előadást
tartott „A Városháza és környezetének funkcióbővítő revitalizációja” című- KDOP- 3.1.1/D112k-2012-0001
számú
projekt
keretében
megvalósulóKDOP-3.1.1/SOFT10/2 „Dunaújvárosi múltidéző- Játékos Intercisa” rendezvényen.
Buza Andrea 2014. június 21-én részt vett a Múzeumok Éjszakája rendezvényen, melynek
keretében power pointos prezentációt tartott Római esküvő címmel.
2014. május 31-én részt vett a Régészet Napja rendezvényen, melynek során vezetést tartott
az állandó kiállításban.
2014. szeptember 20-án az Egy nap Intercisában című rendezvény keretében megrendezett
történelem versenyen zsűri tag volt.
2014. október 18-án részt vett a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében megrendezett családi
napon, melynek során vezetést tartott az állandó kiállításban.
Buza Andrea az alábbi ismeretterjesztő cikkeket készítette el a hónap műtárgya sorozat
részeként a múzeum honlapja számára:
2014. április – Avar mellboglár Előszállásról
2014. július – Mithras dombormű Intercisából (Keszi Tamással közösen)
2014. november – Komikus színész szobra Baracsról
d) PR- és marketingtevékenység, médiakapcsolatok
Buza Andrea 2014. január 14-án interjút adott a Lánchíd Rádiónak.
Buza Andrea 2014. február 5-én interjút adott a Dunaújvárosi Hírlapnak.
Buza Andrea 2014. május 30-án interjút adott a Lánchíd Rádiónak.
e) kutatóknak nyújtott hagyományos, vagy elektronikus szolgáltatások
Buza Andrea és Rajnai Zsuzsanna gyűjteménykezelő 6 külsős kutatónak nyújtott segítséget
tudományos anyaggyűjtésében.
f) akkreditált továbbképzésen, felnőttképzésben és felsőoktatásban való részvétel
Buza Andrea 2014. október 9-én, Visegrádon részt vett a KÖME által szervezett „What
makes a difference” című tanfolyam témanapján.
5. Tudományos kutatás
a) a gyűjteményi munkán alapuló kutató és feldolgozó tevékenység
Buza Andrea folytatta kutatását a Dunaújvárosban előkerült bronz Minerva szobor témájában.
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Buza Andrea elkezdte a feldolgozását a Baracson előkerült bronz színészszobrocska és
párhuzamai témában.
c) tudományos konferenciákon való részvétel
Buza Andrea részt vett a Magyar Régész Szövetség által 2014. szeptember 25-én rendezett
"Sodrásban: új megközelítések a magyar régészetben" című szemináriumon.
Egyéb
Buza Andrea a TIOP-1.2.2-09/1-2010-20 azonosítószámú pályázat projektmenedzsereként
ellátta a fenntartási időszak feladatait.
Buza Andrea a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány kuratóriumi titkáraként
intézte az alapítvány napi ügyeit.

Keszi Tamás régész
1. GYŰJTEMÉNYEK GYARAPÍTÁSA
b) a kulturális javak feldolgozása, meghatározása, hitelesítése
Keszi Tamás folytatta az Iváncsa-laposi település leletanyagának feldolgozását (tárgyak
fotózása, leírása).
d) a kulturális javak digitalizálása
Keszi Tamás folytatta a múzeum gyűjteményének digitalizálását (Iváncsa-Lapos lelőhely
tárgyairól [43 tárgy, 178 db], Kisapostag-Dunai-dűlő 108. sír [18 tárgy, 30 fotó], Iváncsai
avar lovas sír aranylemeze [1 tárgy, 4 fotó], mezőfalvi tőrveretek, bronzbalta [2 tárgy, 27
fotó]).
2. KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG
a) hazai, időszaki kiállítás rendezése
Keszi Tamás részt vett Buza Andreával és Vámos Gabriellával közösen a Múzeumi séta a
járásban. Az Intercisa Múzeum gyarapodása 2008-2014” című kiállítás rendezésében.
4. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK
a) kiállításhoz, gyűjteményhez kapcsolódó, látogatók bevonásával megvalósuló tevékenység
Keszi Tamás 2014. április 15-én vezetést tartott a múzeum állandó kiállításában.
2014. május 26-án vezetést tartott a múzeum állandó kiállításában.
2014. május 27-én vezetést tartott a múzeum állandó kiállításában.
2014. június 3-án vezetést tartott a kőtárban.
2014. június 19-én két alkalommal tartott vezetést a kőtárban.
2014. szeptember 20-án vezetést tartott a kőtárban.
2014. szeptember 23-án vezetést tartott a kőtárban.
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b) a társadalmi felzárkózást, a közgyűjteményekben őrzött tudásbázis megértését,
befogadását, a gyűjtemények köznevelési hasznosítását, valamint az egész életen át tartó
tanulást elősegítő tevékenység
Keszi Tamás három tanulmánnyal vett részt „A hónap műtárgya” című sorozat elkészítésében
(2014. augusztus – Bronzkori aranydíszes tőr és bronzbalta Mezőfalváról, 2014. július –
Mithras-dombormű Dunaújvárosból [Buza Andreával közösen], 2014. február – Egy másik
bronzkori urna Kisapostagról)
Keszi Tamás az alábbi előadások tartásával vett részt a TÁMOP 3.2.8/10/B-2010-0008
Értékmentés, Élményszerzés című pályázat fenntartási időszakának programjaiban:
2014. március 4.: A honfoglaló magyarok
2014. március 11.: A honfoglaló magyarok
2014. május 13.: A honfoglaló magyarok
2014. május 19.: A honfoglaló magyarok
2014. május 26.: A honfoglaló magyarok
2014. június 10.: A honfoglaló magyarok
2014. október 21.: Mit csinál a régész?
2014. november 28.: Intercisa a római korban
Keszi Tamás az alábbi, egyéb előadásokat tartotta:
2014. február 4.: Mit csinál a régész? (helyszín: Adony, általános iskola)
2014. február 19.: Intercisa a római korban
2014. február 25.: Intercisa a római korban
2014. március 17.: Mit csinál a régész? (helyszín: Szalkszentmárton, általános iskola)
2014. március 19.: Mit csinál a régész? (helyszín: Kunpeszér, általános iskola)
2014. március 26.: Mit csinál a régész? (helyszín: Szabadszállás, általános iskola)
2014. április 1.: Mit csinál a régész? (helyszín: Dunaegyháza, általános iskola)
2014. április 15.: Gladiátorok
2014. szeptember 26.: Hogyan faragott a nő embert a majomból? (helyszín: Dunavecse, Vikár
Béla Könyvtár)
2014. november 20.: Mit csinál a régész? (helyszín: Vásárosnamény, Beregi Múzeum)
2014. november 20.: Hogyan faragott a nő embert a majomból? (helyszín: Vásárosnamény,
Beregi Múzeum)
2014. november 21.: Gladiátorok(helyszín: Vásárosnamény, Beregi Múzeum)
2014. november 21.: Hogyan faragott a nő embert a majomból? (helyszín: Vásárosnamény,
Beregi Múzeum)
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2014. november 21.: Mit csinál a régész? (helyszín: Vásárosnamény, Beregi Múzeum)
Keszi Tamás 2014. május 16-án kézműves foglalkozás (írótábla készítése) és power pointos
előadás (Mithras misztériumai) tartásával vett részt a Dunaújváros központjának
rehabilitációjához csatlakozó soft-program eseményein.
2014. május 31-én részt vett a Régészet Napja rendezvényen, melynek keretében római sír
feltárását és írótábla készítését irányította a kézműves foglalkozáson, valamint power pointos
prezentációt (A régészet és a természettudományok) tartott.
2013. június 22-én részt vett a Múzeumok Éjszakája rendezvényen, melynek keretében római
fegyverbemutatót, power pointos prezentációt (Hogyan faragott a nő embert a majomból?),
valamint szakvezetést tartott a kőtárban és a római fürdőben.
e) kutatóknak nyújtott hagyományos, vagy elektronikus szolgáltatások
Keszi Tamás a múzeum avar leletanyagára vonatkozó információk gyűjtésével, átadásával
segítette Balogh Csilla, a szegedi Móra Ferenc Múzeum régészének kutatását.
f) akkreditált továbbképzésen, felnőttképzésben és felsőoktatásban való részvétel
Keszi Tamás részt vett a KÖME által szervezett „What makes a difference?” című
továbbképzésen 1.(szeptember 8-12., október 9.)
Részt vett a Magyar Régész Szövetség által 2014.szeptember 25-én rendezett "Sodrásban: új
megközelítések a magyar régészetben" című szemináriumon.
5. TUDOMÁNYOS KUTATÁS
a) a gyűjteményi munkán alapuló kutató és feldolgozó tevékenység
Keszi Tamás a 2013/2014-es tanévben folytatta PhD tanulmányait az ELTE BTK
Történelemtudományi Doktori Iskola régészeti programján. A tavaszi félévben elkészítette
doktori disszertációjának (Kulturális változások a nagyrévi és vatyai kultúra idején) első
fejezetét (terjedelem: 163 gépelt oldal, 144 fényképes-rajzos tábla). A fejezet a nagyrévi
kultúra kialakulásának folyamatát vizsgálja az Iváncsa-laposi település kerámiaanyagának
feldolgozott részének tükrében. A dolgozat eredményeit bemutató, a doktori iskola oktatói és
hallgatói előtt tartott power pointos vetítést az oktatók elfogadták. A doktori eljárás
megindítására további 3 év áll Keszi Tamás rendelkezésére.
b) az eredmények írásos, képi, audiovizuális vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus
formában történő közzététele
Keszi Tamás leadta doktori disszertációjának első fejezetét az ELTE Régészettudományi
Intézet könyvtára számára.
c) tudományos konferenciákon való részvétel
Keszi Tamás „Nagyrévi sírleletek és edénydepók Fejér megye keleti pereméről” című
előadásával vett részt 2014. december 17-18-án az MTA és az ELTE Régészettudományi
Intézet szervezésében rendezett bronzkoros konferencián.
6. EGYÉB
a) Régészeti szakfeladatok
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Keszi Tamás január 6. és március 27. között részt vett a régészeti megfigyelésben a
Mezőfalva-Nagyvenyim-Baracs-Kisapostag területét érintő szennyvízhálózat földmunkák
kivitelezésénél.
2014. február 28. és április 9. között részt vett a régészeti megfigyelésben az ErcsiSinatelepen végzett szennyvízcsatornázási munkálatoknál.
2014 májusában Baracs, Széchenyi utca felszíni vízelvezetése építési munkáihoz (KDOP4.1.1/E-11-0061014/155 projekt) kapcsolódóan részt vett a régészeti megfigyelésben.
2014. április-május hónapokban Rácalmás–Venyimi úton útépítési munkák során részt vett a
régészeti megfigyelésben.
2014. április 28. és július 24. között a 62. sz főút 11,5 t burkolat-megerősítése M8 (új Dunahíd) – Székesfehérvár között végzett munkák során részt vett a régészeti megfigyelésben.
2014. május 6. és szeptember 12. között Baracson kerékpárút építési munkák (KDOP-4.2.211-2012-0002 projekt) kivitelezése során részt vett a régészeti megfigyelésben.
2014. május 12. és július 9. között középnyomású gázvezeték rekonstrukcióhoz kapcsolódó
munkák során Dunaújváros, Papírgyári úton részt vett a régészeti megfigyelésben.
2014. szeptember 18. és december 18. között „Előszállás Nagyközség szennyvíztisztítótelep
kivitelezése” tárgyú beruházás során részt vett a régészeti megfigyelésben.
2014 októberében a Hamburger Hungária Erőmű Kft. „Erőmű és Transzformátor állomás”
közötti 132 kv-os és 11 Kv-os kábelösszekötések tárgyú beruházás során részt vett a régészeti
megfigyelésben.
b) Riasztóügyelet
Keszi Tamás heti váltásban riasztóügyeletet látott el.
c) Honlap frissítése
Keszi Tamás folyamatosan frissítette a múzeum honlapját.
d) Fotózás
Keszi Tamás részt vett az időszakos kiállítások és egyéb múzeumi rendezvények
fotódokumentálásában (Haraszti Gabriella kitüntetése [327 fotó], egyesített kórus
beszámolója [65 fotó], húsvétváró kézműves foglalkozás [51 fotó], Régészet Napja [29 fotó],
Klein Miklós előadása [15 fotó], Dunaújváros sportélete [303 fotó], Páhi Péter kiállítása [161
fotó], Berán Lajos kiállítás [120 fotó], Az eltemetett múlt [24 fotó], Múzeumok Őszi
Fesztiválja, Lezsák Sándor előadása [28 fotó], Vachter János kiállítása [72 fotó], kézműves
foglalkozás a Múzeumok Őszi Fesztiválja alatt [82 fotó], Kim Corbisier [48 fotó], PoznanBudapest 1956 [104 fotó] Gyűjteménygyarapodás 2008-2014 [40 fotó], ádventi kézműves
foglalkozás [26 fotó].
Keszi Tamásnak 3 fényképe jelent meg Borhy, László: Die Römer in Ungarn. (Darmstadt,
2014.) című könyvében (52., 53., 60. oldal).
Keszi Tamásnak 8 fényképe jelent meg Miks, Christian: Ein Spätrömischer Depotfund aus
Koblenz am Rhein. Studien zu Kammmhelmen der späten Kaiserzeit. (Mainz, 2014.) című
könyvében (101/1-3, 110/3., 111/1-3., 106/3. oldal).
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f) Plakát
Keszi Tamás plakátokat készített a múzeumi rendezvényekhez (egyesített kórus beszámolója,
húsvétváró kézműves foglalkozás, Régészet Napja, Páhi Péter kiállítása, Dunaújváros
sportélete, Múzeumok Éjszakája, Aranyos Sándor kiállítása, Egy féltve őrzött
magángyűjtemény, Az eltemetett múlt, Múzeumok Őszi Fesztiválja, kézműves foglalkozás a
Múzeumok Őszi Fesztiválja alatt, Poznan-Budapest 1956, Gyűjteménygyarapodás 20082014).

Nagyné Hodik Mónika történész-régész
- Médiaszereplés



Január 8-án interjút adott Dunapentele múltjáról a Lánchíd Rádiónak és szeptember
12-én az időszakos régészeti kiállítás kapcsán az EL-DO Rádiónak.
Február 12-én a farsangi szokásokról adott interjút a Dunaújváros Televíziónak.

- Tárlatvezetés



Február 28-án a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara szervezte csoportnak
a Szocreál Tanösvény bemutatása.
A múzeum állandó és időszakos kiállításaiban tárlatvezetést tartott: január 6.- iskolás
csoport (Széchenyi Gimnázium), március 20. - nyugdíjas csoport, június 19. - iskolás
csoport, szeptember 22. - iskolás csoport (Móricz), szeptember 24. - iskolás csoport
(Móricz), október 13. - iskolás csoport (Széchenyi), november 20. - iskolás csoport
(Dunaferr)

- A múzeum által szervezett programokon, családi délutánokon részt vett, mint foglalkozást
vezető. (húsvétváró - április 12., Régészet Napja - május 31., Múzeumok Éjszakája - június
21., A főtér átadása - szeptember 27., Múzeumok Őszi Fesztiválja - október 18., adventi
családi délután - december 13.)
- Kiállítás



Az elmúlt évben 2 önálló kiállítást rendezett („Egy féltve őrzött magángyűjtemény” és
Az eltemetett múlt. Bronzkori temető Kisapostagon).
Egy közös kiállítása volt Buza Andreával, Keszi Tamással és Vámos Gabriellával
(Múzeumi séta a járásban. Az Intercisa Múzeum gyűjteménygyarapodása 2008-2014).

- Nemcsak saját kiállításában,
előkészületeiben szerepet vállalt.

hanem

a

múzeum

valamennyi

rendezvényének

- A múzeum honlapján megjelenő „A hónap műtárgya” című sorozatba 3 alkalommal írt.
- Külső kutatómunka segítése: A múlt évben 5 alkalommal fordultak a múzeumhoz, hogy a
helytörténeti anyag segítségével támogassuk tudományos munkájukat.
- Digitalizálás: - A történeti gyűjtemény tárgyainak fotózása
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- Leltárkönyvek Excel táblázatba szerkesztése
- Megszervezte, koordinálta a szeptember 26-án megtartott I. világháborús előadásokat.
- Folytatta a történeti és a helytörténeti gyűjtemény anyagának leltározását és a már korábban
beleltározott anyag revízióját.
- A Bartók Kamaraszínházban november 21-én bemutatott Sztálin város című előadáshoz a
helytörténeti gyűjteményből válogattunk tárgyakat a díszlethez.
- A múlt évben 6 napot volt gyűjtőnapon, melynek eredményeként rengeteg tárgy,
forrásértékű dokumentum és fotó került a múzeum birtokába.
- A múzeum régész kollégáinak szabadsága, távolléte alatt ellátta a régészeti szakfelügyeletet,
melynek során 21 napot töltött terepi munkával, fotózott, dokumentálta a beruházás
földmunkáit.

Vámos Gabriella, néprajz
1. A néprajzi gyűjtemény bővítése és rendszerezése
Erre azért volt szükség, mert az elmúlt években nem volt állandó néprajzosa a
múzeumnak, így maga a gyűjtemény is háttérbe szorult. A gyűjtemény állapotának
felmérése, kiegészítése, a sérült tárgyak restaurálása volt a cél.
2. A néprajzi adattár rendszerezése és hozzá mutató készítése
Az adattárban található anyagot még az 1950-es években gyűjtötték, amely
folyamatban az akkori néprajzosok közül Dömötör Tekla, Dégh Linda, Vajkai Aurél,
Csilléry Klára, Kresz Mária, Solymos Ede, Boros Marietta, Veress Éva, Sergő
Erzsébet is részt vettek. Munkájukkal hozzájárultak Dunapentele megismeréséhez. Az
adattár rendszerezése szükséges volt a későbbi publikálási szándék miatt, illetve az
állandó kiállítás bővítése kapcsán is.
3. Az új állandó kiállítás előkészítése
Terveink szerint az új néprajzi állandó kiállítás nagyobb helyet kap és jelentősen
kibővül. Ehhez a múzeum gyűjteményének nagyobb része válhat megtekinthetővé és
bemutathatóvá. A 2014-es év során az új állandó kiállítás tárgyainak és újabb
témaköreinek a felmérése és rendszerezési kísérletei történtek meg. A jövőben a
kiállítás kibővül a kendertermesztés és feldolgozás, földművelés, állattenyésztés, népi
vallásosság bővebb bemutatásával. Ehhez a munkához a múzeumi anyagon túl, az
Etnológiai Archívum Fénykép- és Kézirattár, a Néprajzi Múzeum Könyvtárának és az
Oszk könyvtárának anyagát is felhasználtuk. A későbbiek során ezek további
bővítésére sor kerül. Az új kiállításhoz megtörtént a tárgyak felmérése, összeírása,
feldolgozása.
4. Tudománynépszerűsítő tevékenység
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A városi televízióban rendszeresen bemutatásra kerültek az év jeles napjai és az ahhoz
kapcsolódó dunapentelei szokások.
Előadás tartása 2014. október 18-án A szőlő jótékony hatása és felhasználási módja a
19. századi természetgyógyászatban
5. Múzeumpedagógia
Évi négy kézműves foglalkozás tartása az aktuális eseményekhez kapcsolódóan:
tavaszvárás, régészet napja, múzeumok éjszakája, adventi készülődés témakörökben
Múzeumpedagógiai képzés elvégzése: Mire jó a múzeum? A drámapedagógia, mint a
felfedezés új módszere a csoportos múzeumi nevelésben című szakmai továbbképzési
program

Restaurálás
Paálné Bakó Edit restaurátor
II Tudományos munka
12 kutató napon restaurálta dr. Kovács Péter által vezetett 2007-2008-as Baracsi, római kori
katonai tábor ásatásán előkerült kerámia és fém anyagát.
1284 db kerámiát mosott, válogatott, ragasztott.
57 db csontot,
2 db kagylót,
1 db pattintott követ,
16 db követ mosott.
9 db faszenet konzervált.
28 db vasat restaurálást.
Az alábbi kiállításokat kutató napokon, saját költségén tekintette meg.
Január 30. Petőfi Irodalmi Múzeumban „A megmozdult szótár – Weöres Sándor 100 éves” c.
kiállítást
Július 19. Kiskunhalason a Csipkemúzeum és a Thorma János Múzeum kiállításait nézte meg
III. Szakmai tevékenység
A 2014-es munkatervben megfogalmazott feladatokat elvégezte.
Folytatta Iváncsa-Lapos 2005-ben feltárt telep anyagának restaurálását.
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2917 db kerámia töredéket mosott, válogatott, 314-et ragasztott /urna töredék, bögre, tálka
töredék/
1 db kőbaltát,
24 db követ,
7 db pattintott követ,
57 db csontot,
37 db kavicsot,
3 db kagylót,
4 db csigát,
1 db salakot,
58 db paticsot,
1 db orsógombot mosott
Január 17-28-ig az állandó kiállításban az aranyvitrint újra drapériázta, 110 db arany ékszert
rögzített.
Február 3- 7-ig az állandó kiállításból római kori részéből:
1 db bronz kanalat,
1 db bronz csatot restaurált,
1db mészkő fejet, 3 db terrakotta szoborfejet tisztított
Az állandó kiállítás római kori kocsi rekonstrukciójának az összes vas leletét, tisztította,
konzerválta, szükség szerint restaurálta. A bőrszíjakat konzerválta.
Február 5-14-ig az állandó kiállításban a néprajzi szoba teljes felújításához a kiállított
textíliákat tette rendbe:
15 db házi textíliát, viseletet mosott, vasalt, restaurált.
Augusztus 4-15-ig tisztította Pekáry István Magyarország népművészete c. gobelinét. A 265 x
165 cm-es textilkép hátuljáról lefejtette a régi, elkoszolódott, megnyúlt bélést. A poros
textilképet először szárazon majd nedvesen tisztította. Az új alátámasztó bélést kézzel varrta
fel a gobelin hátoldalára.
Terven felül végzett restaurálás
Egy féltve őrzött magángyűjtemény c. kiállítás teljes anyagát tisztította, konzerválta
restaurálta. A kiállított fegyvereket XVIII. sz. vége – XX. sz. közepéig készítették.
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14 db kardot,
7 db kardhüvelyt,
2 db rohamkést
2 db bőrhüvelyt,
12 db puskaszuronyt,
3 hüvelyt,
4 db tőrt,
1 db lándzsát,
1 db saskát,
1 db jatagán kardot,
1 db pisztolyt,
2 db vadászpuskát,
1 db csendőrsisakot,
1 db rohamsisakot,
2 db rézcsatot,
3 db porcelánt.
A Fejezetek Dunaújváros sportéletéből c. kiállításhoz 9 db sportmezt mosott, vasalt, 1 db
serleg bakelit talpat ragasztott.
Kisapostag-Kenderes 2004-es bronzkori ásatás kerámiái mosottak ragasztottak voltak. Az
évek alatt néhány edénynél a ragasztás elengedett, porosak lettek. Az edényeket kiállításhoz
kellett újra tisztítani, ragasztani, valamennyit kiegészíteni.
9 db urna,
3 db tál,
12 db bögre,
1 db erjesztő edény.
Múzeumi séta a járásban c. kiállításhoz az alábbi tárgyakat kellett restaurálni.
120 db római kori bronzérem,
49 db római kori bronz (fibula, csüngő, disz, övcsat, gyűrű, gyűszű, stb.)
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1 db ólomlap,
2 db üveg
2 db csont,
56 db kerámia
1 db bronzkori lándzsa
2 db vas ásó,
5 db vassarló,
5 db vastárgy (láncszem, szög, metsző, 13-25 cm),
2 db római kori mécses tisztítása,
10 db bronzkori edény restaurálása,
1 db kelta edény restaurálása.
Diákok által mosott Perkáta-tómelléki dűlő anyagának válogatása, 18 ragasztás.
Diákmunkások által mosott anyagok
2031 db kerámia
40 db kő
1309 db állatcsont
8 db kavics
1 db őrlőkő
4 db kőbalta
4 db patics
1 db vas
1 db fenőkő
IV. Időszaki kiállítások
Január 9-én Golubov Gábor emlékkiállítás bontásában, csomagolásában részt vett.
Február 17. Csoki kiállításhoz terem előkészítése, pakolás.
Március 17-21-ig „Egy féltve őrzött magángyűjtemény” c. kiállítás rendezésében részt vett.
Április 7-11-ig „Fejezetek Dunaújváros sportéletéből”c. kiállítás rendezésében részt vett.
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Június 2-4-ig „Fejezetek Dunaújváros sportéletéből” c. kiállítás bontásában, csomagolásában
részt vett.
Június 4-13. „Berán Lajos – művész és magánember” c. kiállítás rendezésében részt vett.
December 2-3. „Poznan – Budapest 56.” c. kiállítás fotó anyagának tisztítása, ragasztása.
V. Országos és helyi rendezvényeken való részvétel
Február 14-17-én a Dunaújvárosi Egyesített Kórus New Yorki koncert
élménybeszámolójához a helyszín be-, és visszarendezése, takarítás.
Április 12. Húsvétváró c. rendezvényen kézműves foglalkozást tartott.
Május 31. Régészeti nap c. rendezvényen kézműves foglalkozást tartott
Június 21. Múzeumok Éjszakája rendezvényen kézműves foglalkozást tartott.
December 13. Adventi készülődés c. rendezvényen kézműves foglalkozást tartott.
Múzeumpedagógiai programok
5 alkalommal kézműves foglalkozást tartott, általános- és középiskolás csoportoknak
Június 23-27. egész napos kézműves tábort tartott Stéfely Évával az Intercisa Múzeumban.
A kézműves foglalkozásokra összesen 10 napon készült fel.
VII. Továbbképzések
Január 17, február 28. Vidák Anna által vezetett nemezkészítő tanfolyamon vett részt
Mezőfalván.
VIII. Egyéb
Az év során 3 alkalommal teremőri feladatot látott el.
06. 16 - 06. 27. 2 önkéntes diákmunkás kerámia mosását irányította.
07. 01 – 08. 31. 4 diákmunkás kerámia- és csont mosását irányította.
10 db gipszmásolatot készített egy római kori fiúfejről
20 db fatalapzatot és 20 db feliratot készített rézlemezből az új és a már meglévő fiúfej
másolatokhoz.
Kiállítási plakátok ragasztását végezte egész évben.
Szükség szerint a restaurátori munkához, kézműves foglalkozásokhoz és a kiállítás
rendezésekhez anyag beszerzést végzett
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Stéfely Éva restaurátor (papír)
II Tudományos munka
Kutató napokon az első félévben a múzeumban tartott nyári 1 hetes kézműves tábort
szervezte, plakátot készített, bemutató tárgyakat készített, alapanyagokat beszerzett. A
második félévben egy 1806-os Biblia restaurálását kezdte meg. Egészbőr kötés, gerincen
vászonnal megerősítve, a vászon ráöltve a bőrre házilagosan. Első oldalon kis foltban hiányos
a bőr, hátsó oldalon szinte teljesen hiányzik a bőr. Fűzés valaha 4 db kenderbordára, ma már
csak maradványai vannak a könyv hátsó ¼-nél. Utólagos, házilag megerősítő öltések
láthatóak. Oromszegő nincs. Előzék nincs. Első táblán van betáblázó csík. Fűzés hiányában az
ívek szétcsúsztak, elhajlottak. A lapok erősen gyűröttek, hiányosak, szakadozottak,
vízfoltosak, szennyezettek. Alapos fotózás után szétszedte, szárazon, majd laponként
nedvesen tisztította, semlegesítette. Megkezdte a kézi javítást CMC-vel és japánpapírral.
Kiállítás rendezések idején nem vett ki kutatónapot.
II/4. Társadalmi kapcsolatok
Kiállítások
Az alábbi kiállításokat látogatta szabadidejében, saját költsége terhére:
Dunaföldváron a Vármúzeumot,
Gyulán a Vár múzeumát és a Kohán képtárat,
Budapesten a Néprajzi Múzeumot.
III. Restaurátor műhely
01.14-02.14. Az állandó kiállításban a következő karbantartási munkákat végezte:
A bronzkori részen a kerámiákat damillal szeghez rögzítette.
A római tábor maketteket megtisztította, a levált részeket visszaragasztotta.
A kiállítás területén a levált feliratokat visszaragasztotta.
A pénzpiramist megtisztította.
A római kori kocsi rekonstrukciójának helyreállításában és újra vitrinezésében részt vett.
Az aranyvitrint újra drapériázta, 110 db arany ékszert rögzített.
6 vitrinben a leleteket, feliratokat átrendezte.
A néprajzi szoba teljes felújításához a tárgyakat kipakolta. 23 db fatárgyat, bútort szárazon,
ill. nedvesen letisztított, bútorápoló viasszal lekezelt. 25 db kerámia, üveg tárgyat szárazon,
ill. nedvesen tisztított.
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2 db keretezett, paszpartuzott fotó mérete:67x54 cm. A paszpartu és az üveg erősen feketére
szennyeződött, a paszpartu rétegei szétváltak. Alaposan szárazon tisztította, radírozta, a
szétvált rétegeket összeragasztotta. Új hátlapot készített és visszakeretezte a megtisztított
keretbe.
L.:66.21.1. Lakodalmas fotó M:33x25 cm Fakeretben üveg nélkül. Poros, kopott,
meghullámosodott fotó. Szétszedte, szárazon, ill. nedvesen tisztította, préselte. Üveget és
hátlapot szabott és újrakeretezte a fotót.
L.:54.110.8. M:42,5x32,5 cm és L.:66.24.1. M:51x39 cm Üveg nélkül keretezett színes
olajnyomat. Erősen szennyezett, töredezett szakadozott, a kasírozás felhullámosodott.
Szétszedte, szárazon, majd nedvesen tisztította, a régi kasírozást leválasztotta. Kézzel javította
CMC-vel és japánpapírral. Újra kasírozta. A keretet tisztította, bútorviasszal kezelte. Üveget
és hátlapot szabott és bekeretezte.
A tárgyak kezelése után, a néprajzi szobát berendezte.
Az IM Történeti gyűjteményéből restaurálta:
Dunaújvárosi Hírlap 1986.12.30. M:465x320 mm. Megsárgult, szakadt, hiányos újságlap.
Kiállításba került. Szárazon, majd nedvesen tisztította, semlegesítette. Kézi javítást és
kiegészítést végzett CMC-vel és japánpapírral.
Cseh Biblia 1841. M:125x185x102mm. Rézborítású, egészbőr kötésű könyv, rézcsattal
záródik. A könyv metszése poncolt. Gerincen is rézlapocskákkal díszített. Előzék dúcos
festésű. Könyvtest ép, fűzés 2 bordára. lapok erősen szennyezettek, zsíros ujjnyomok a jobb
alsó sarkokban. A lapokat szárazon tisztította. A bőrt likkerrel tisztította és bőrápolóval
átpasztázta. A rézborítást kézi csiszológéppel és pasztával tisztította. Kiállításba került.
L.:87.149.1. Végelbocsátó levél 1907.12.31. M: 588x498 mm. Kartonra kasírozott,
nyomtatott lap, kézírással kitöltve, tintapecséttel ellátva. Jobb alsó sarok hiányos, javított.
Eredeti hajtásokban szakadt. Poros, szennyezett, foltos. Szárazon tisztította. A régi
kasírozáshoz nem visszaoldható ragasztót használtak, ezért szárazon kellett leválasztani, ami
több napot vett igénybe. Nedvesen tisztította, semlegesítette. A hiányokat kiegészítette CMCvel és japánpapírral, majd vastag japánpapírral és keményítővel kasírozta.
Képes Magyar Történelem és Irodalom és Művészet M:345x250x10 mm. Lapok gerincnél
lyukasztva és borítópapírba nemzetiszínű madzaggal bekötve. Borítópapír gerincnél
elszakadt, hiányos, szennyezett, foltos. A belső lapokon kis képek vannak beragasztva. A
lapok szélei gyűröttek, szakadozottak, hiányosak. Hátsó borító is erősen szennyezett.
Szétszedte, szárazon tisztította, nedves itatósok között préselte. Kézi javítást végzett CMC-vel
és japánpapírral. Új nemzetiszínű szalaggal az eredeti módon összekötötte a lapokat a
borítóval.
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (Franklin társulat kiadása) M:185x232x30 mm. Félvászon
kötésű könyv keményítős festésű papírral. Gerinclemez levált, a vászon nyílásban elszakadt,
sarkoknál hiányos. A borítópapír megkopott. Oromszegő nincs. Fűzés 3 befűrészelt kender
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bordára. Előzék áthajtott, nyílásban szakadt, erősen szennyezett. Lapok jó tartásúak,
megsárgultak, szennyezettek. Rajzolt képmellékletek másféle papíron, plusz beragasztással,
számozás nélkül. Hátsó előzék röplap házilagosan javítva. Több helyen kézírásos
bejegyzések, 1 db tintapecsét. Rajzolt mellékleteket beszámozta. Szétszedte, szárazon és
nedvesen tisztította, semlegesítette. A munkát majd folytatja a köv. évben.
Biblia 1896. M:172x276x73 mm. Barna egészbőr kötés. Első tábla gerinccel együtt levált,
előzék hiányzik. A bőr vaknyomásos, gerincen a cím aranyozott. Oromszegő nincs. Fűzés
gázsira drót kapoccsal. 1-2 ív széle szakadozott, begyűrődött, szennyezett. Hátsó tábla is
levált, előzék erősen szennyezett, röplap könyvtest felőli oldalán kézírás. A Régi és az
Újtestamentum között is kézírás. Szétszedte, szárazon, majd nedvesen tisztította,
semlegesítette. A lapok felét kézzel javította CMC-vel és japánpapírral. A munkát a köv.
évben folytatja.
IV. Időszaki kiállítások
01.09. Golubov Gábor emlékkiállítás bontásában, csomagolásában részt vett.
04.03. Kelemen Marián Éva képzőművész „Halkan-hangosan” c. kiállítás bontásában részt
vett.
01.17. Csoki kiállítás rendezésében részt vett.
03.17-21. „Egy féltve őrzött magángyűjtemény” c. kiállítás rendezésében részt vett.
04.07-11. „Fejezetek Dunaújváros sportéletéből” c. kiállítás rendezésében részt vett.
06.02-04. „Fejezetek Dunaújváros sportéletéből” c. kiállítás bontásában részt vett.
06.03-13. „Berán Lajos – művész és magánember” c. kiállítás rendezésében részt vett.
09.08-12. „Az eltemetett múlt- Bronzkori temető Kisapostagon” c. kiállítás rendezésében részt
vett.
09.19-25. Kim Corbisier „Fészek” c. kiállítás képeinek átvételében és a kiállítás rendezésében
részt vett.
09.26. I. világháborús kiállítás rendezésében részt vett.
11.06-14. „Múzeumi séta a járásban” c. kiállítás rendezésében részt vett.
12.01-03. „Poznan – Budapest 56.” c. kiállítás rendezésében részt vett.
V. Országos és helyi rendezvényeken való részvétel
02.14. A Dunaújvárosi Egyesített Kórus New Yorki koncert élménybeszámolójához a
helyszín be és visszarendezte, takarított.
04.12. Húsvétváró rendezvényen kézműves foglalkozást tartott.
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05.31. Régészet Napja rendezvényen kézműves foglalkozást tartott
06.21. Múzeumok Éjszakája rendezvényen kézműves foglalkozást tartott.
12.13. Adventi készülődés rendezvényen kézműves foglalkozást tartott.
Múzeumpedagógiai programok
04.15. Kézműves foglalkozást tartott iskolai csoportnak.
06.23-27. egész napos kézműves tábort tartott Paálné Bakó Edittel az Intercisa Múzeumban.
VII. Továbbképzések
01.17. és 02.28. Vidák Anna által vezetett nemezkészítő tanfolyamon vett részt Mezőfalván.
VIII. Egyéb
Iváncsa-Lapos 2005. évi ásatásból előkerült 2 db orsógombról 14 db másolatot készített
agyagból és azt kemencében kiégette.
22 db rézcsattal záródó díszdobozt készített műtárgy másolatokhoz.
06.16-07.03. 1 fő önkéntes diákmunkás munkáját irányította a papír műhelyben.
09.18. A múzeum könyvtárának új katalógus cédulákat vágott méretre.
Az év során 6 alkalommal teremőri feladatot látott el.
Kiállítási plakátok kiragasztását végezte egész évben.
Restaurátori munkához, kézműves foglalkozásokhoz, díszdobozokhoz alapanyagokat vásárolt
több alkalommal

Rajnai Zsuzsanna gyűjteménykezelő
1.Gyűjteményi munka
Bocskai úti külső pinceraktárba a polcozást irányította, az Innoparkban ideiglenesen
elhelyezett régészeti leletanyag (Kb.970db zsák) szakszerű átköltöztetését bonyolította külső
munkásokkal.
Perkáta-Tómelléki-dűlő 2011 évi régészeti lelet együttest restaurálásra kiadta, restaurálás után
a lelőhelye és objektum számot felírta a leletekre kb.450 darabra. Papírdobozba objektum
szerint rendezte és elhelyezte a raktárba.
Iváncsa-Lapos 2004 évi régészeti leletanyagot újra rendezte 611 objektumnál. Régész
útmutatása alapján mosásra folyamatosan kiadta a restaurátornak és a diák munkásoknak.
Restaurálás után papírdobozba objektum szerint bepakolta.
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M8 3. lelőhely Kisapostag 2004 évi régészeti anyagát (telep, temető) ládából papírdobozba
rakta 59 objektumot, sorba rendezte, raktárba elhelyezte.
A múzeum gyűjteményében lévő összes római faragott követ felmérte (372db), megmérte,
táblázatba foglalva átadta az igazgatónak. A gondnokkal lerajzolta.
Történeti gyűjteménybe Békési György által ajándékozott műtárgyakat kb.2000 darabot
szakszerűen papírdobozba helyezte és a raktárba lepakolta egy egységbe.
Történész által leltározott műtárgyakra leltári szám 81db felírása, papírdobozban rakta,
gyűjteménybe leltári rendszerint elhelyezte.
Leltárkönyvekben leltározott lelete anyagot és műtárgyakat megszámolta.
Pekári gobelint tisztításra előkészítette a restaurátor útmutatása szerint (merevítő anyagot
lefejtette a hátuljáról és újat varrt megadott paraméterek szerint)
Az állandó kiállításban a vitrineket 65 darabot és a néprajzi szobát kitakarított, műtárgyakat
letisztította a gondnokkal.
Kiadvány készletet leleltározta (Kb. 10000db) a gazdasági szakemberrel.
NKA pályázati elszámolásnál számlákat digitalizálta a gazdasági szakembernek.
2. Tudományos kutatók
Kiss Alexandra Pécsi Tudományegyetem hallgatójának a diploma munkájához szükséges
leletanyag (Intercisa – Papsziget 1967 évi ásatási anyag kb. 1000db) kiválogatása lista szerint.
Kutatónak igény szerint rendelkezésére bocsájtása. Kölcsönzést intézte, figyelte,
gyűjteménybe visszahelyezte.
Szabó Annamária ELTE MA képzés római kori kanalak Pannóniában diplomamunkához
anyagot kiválogatta rendelkezésére bocsájtotta, gyűjteménybe visszarakta.
Dr Prohászka Péter római temető 603-as sír anyagát előkészítette kutatásra, átadta,
visszahelyezet a gyűjteménybe.
Paddi Attila Berán Lajos művész –és magánember kiállításhoz a gyűjteményben található
műtárgyak kiválogatása a kutató elképzelése szerint. Kiállítás után a gyűjteménybe vissza
helyezte a műtárgyakat.
3. Kiállítások, előadások, programok
Dunaújvárosi Vegyes kar fellépésekor a múzeumban teremt rendezte és takarította.
Egy féltve őrzött magángyűjtemény című kiállításnál a fegyvereket lehozta a raktárból a
történész útmutatása szerint és a restaurátornak átadta restaurálásra. Kiállítás rendezésben
segédkezett.
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Fejezetek Dunaújváros Sporttörténetéből című kiállításnál rendezésben részt vett és a
takarítást elvégezte (tablók tisztítása, üveglapok tisztítása, üvegvitrinek takarítása, terem
takarítása).
Berán Lajos művész- és magánember című kiállítás rendezésében részt vett.
Az eltemetett múlt- Bronzkori temető Kisapostag című kiállítás előkészítésében,
rendezésében, leletanyag gyűjteménybe való visszahelyezésében részt vett.
Múzeumi séta a járásban2008-2014 című kiállítás előkészítésében, rendezésében, leletanyag
gyűjteménybe való visszahelyezésében részt vett.
Poznan- Budapest 1956 című fotó kiállítás anyagát átvette, átvételi elismervényt készített.
Múzeumok éjszakája programon a római lakoma foglalkozásnál dolgozott.
Múzeumok Őszi fesztiválja családi napon részt vett.
Főtér átadáskor a rendkívüli nyitva tartáskor portaszolgálatot teljesített.
Karácsonyi ünnepváró családi napon részt vett.
„ Az első világháború kitörése „című előadáson részt vett.
Lezsák Sándor – Himnusz kívülről belülről című előadáson részt vett.
4. Helyettesítés
A portást helyettesített a szabadsága alatt 30 munkanapig
Takarítónőt helyettesítette szabadsága és betegállománya alatt 90 munkanapig
Teremőr volt az év során 35 alkalommal.

Gazdasági tevékenység
A 2014–es évben a gazdasági ügyeket Fábián Erzsébet, a József Attila Könyvtár gazdasági
vezetője végezte nagy szakértelemmel a múzeum számára.
A 2014-es terv megvalósításához köszönöm a fenntartó támogatását és segítségét!

Dunaújváros, 2015.02.02.

Tisztelettel:
Farkas Lajos
múzeumigazgató
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