Az Intercisa Múzeum munkajelentése az 2015-ös évről
A munkajelentést az emberi erőforrások minisztere 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelete a
múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéről szóló
szükséges szakmai mutatók szerint készítettük el.

I.

Farkas Lajos múzeumigazgató

Személyi változás
2015-ben sikeresen befejezte a Múzeumi vezetői ismeretek című képzést, mely a kulturális
szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált szervezett továbbképzési
program, melynek elvégzésével a hallgató eleget tesz a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet
6/G. paragrafusa 1. bekezdésében szereplő („a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott
közalkalmazottak
jogviszonyával
összefüggő
egyes
kérdések
rendezésére”című) előírásoknak.
Képzés helyszíne: Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ,
Csilléry Klára Oktatóközpont (2000 Szentendre, Sztaravodai út)

Az Intercisa Múzeumot 2015-ben 4 munkavállaló hagyta el.
Először Rajnai Zsuzsanna gyűjteménykezelő távozott, helyette Héger Anettet alkalmaztuk.
Vincze Ferenc gondok helyére Medvegy Szabolcs, még Stéfely Éva restaurátor helyére
Léhiné Butyorka Krisztina jött.
Intézményünkből az ősz folyamán Kiss Anna múzeumpedagógus is távozott, helyére
Pongrácz Brigittát vettük fel.
Nagyné Hodik Mónika régész-történész pedig GYED-re ment, az ő helyettesítésére
Kronász Margit történészt alkalmaztuk.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezte az Intercisa Múzeum számára,
hogy múzeumi adatrögzítő, illetve műtárgyvédelmi asszisztens munkakörökbe
alkalmazhatunk új munkavállalókat. Az előbbi munkakört Weisz-Ficsor Kriszta, még az
utóbbit Pelsőczyné Szammelcsik Ildikó tölti be.
Az új munkatársak nagyon gyorsan beilleszkedtek a múzeumi közösségbe, rekordidő alatt
átvették annak munkatempóját, így az elmúlt év 25 rendezvényét zavartalanul meg tudtuk
valósítani.
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Az Intercisa Múzeum a 2015-ös év során is több olyan rendezvényt valósított meg, melyek
sajátosan csak múzeumi környezetben és szakmai hátérrel voltak kivitelezhetőek.
2015-ben 11 időszaki kiállítást és 14 előadást illetve foglakozást valósítottunk meg
intézményünkben.
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 kézműves és tánctáborok, valamint a különböző előadások.
Az elmúlt évben sikerült 2 országosan is híres kiállítást megvalósítanunk, az első a
szeptemberben megrendezésre kerülő Zsidó kéziratok és szertartási tárgyak című kiállítás,
a Jeruzsálemi Izrael Múzeum anyagából. A kiállítás sikeres megrendezéséhez jelentősen
hozzájárult Ilan Mor, Izrael Állam magyarországi nagykövete is.
A második nagy kiállítás a belgrádi Jugoszláv Történelmi Múzeum anyagából készült
Királyi ajándékok című kiállítás volt, mely Josip Broz Tito jugoszláv államfő a koronás
főktől kapott ajándékait mutatta be. A tárlatot több mint 2 ezren tekintették meg, egy hónap
alatt és a sikerhez nagyban hozzájárult Dunaújváros városvezetésének anyagi és erkölcsi
támogatása, mert e támogatás nélkül, a kiállítás nem valósulhatott volna meg.
Az eseményről Magyarország, Szerbia és Horvátország több elektronikus és írott médiája is
beszámolt, így az Intercisa Múzeum kezd ismerté válni a szélesebb magyar és nemzetközi
múzeumi életben is.
Fontos azért megemlíteni, hogy fő célunk a múzeum állandó tárlatának és az ehhez
kapcsolódó időszaki kiállítások anyagának megismertetése a látogatókkal. A Titóéhoz
hasonló nagyszabású tárlatoknak, úgymond „becsalogató” szerepet szánunk, eszköz az
Intercisa Múzeum régészeti, néprajzi és történelmi értékeinek megismeréséhez.

Dologi események
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 a kőtár, az év bármelyik szakában kedvenc
kirándulóhelyé vált a dunaújvárosi ember számára.
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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, illetve a munkatársak korszerű számítógéppel való ellátását.
A régészeti megfigyelések végett és a különböző múzeumi tevékenység miatt vásároltunk egy
használt, de újabb és a meglévőtől sokkal jobb állapotban lévő személygépkocsit, ami
nagyban megkönnyítette a régészeti megfigyelési és további múzeumi munkákat és az
ezekből származó bevételek jelentősen hozzájárultak az intézmény kedvezőbb anyagi
helyzetéhez. A régi gépkocsit beszámolták az új vételárába.
2015. évben az Intercisa Múzeumban összesen 25 programot valósítottunk meg sikerrel, a
visszajelzések is ezt igazolták.

Időszaki kiállítás:
Szeptember – Zsidó kéziratok és szertartási tárgyak című kiállítás
November – Királyi ajándékok című kiállítás

Rendezvények – előadások
Február – A doni katasztrófa (76 fő)
Február – Iszlámról szóló előadás (102 fő)
Május – Dunaújvárosi Kulturális Egyesület előadása, Dunaújváros múltjáról (46 fő)
Május – Cecéről szóló könyvbemutató (28 fő)
Október– Iszlámról szóló előadás Baracson (52 fő)
November – Dr. Boross Péter volt magyar miniszterelnök előadása (52 fő)
November – Josip Broz Tito jugoszláv elnök szerepe a magyar 1956-os forradalomban
(filmvetítéssel egybekötött előadás) (64 fő)

Pályázatok
A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt 2015. évi közművelődési
pályázatán az Intercisa Múzeum 3 pályázata is nyert összesen 2 millió 250 ezer Ft-ot.
Az említett nyertes pályázatokat a Tito kiállítás megrendezésére, 2 korhű római légiós
ruházat elkészítésére, valamint a Rácalmási Vajk Íjász Szakosztállyal közösen, egy
hagyományőrző íjászversenyt megrendezésére nyerte a múzeum.
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Az Intercisa Múzeum2015-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázatán
is nyert 1 millió Ft-ot, a régészeti leletek bemutatását szolgáló vándorkiállítás
megrendezésére, a dunaújvárosi járás területéhez tartozó településeken, illetve a dunaújvárosi
általános és középiskolákban.

II.

Múzeumpedagógia, Statisztika – Pongrácz Brigitta

1. Kiállítások:
Állandó kiállítások:
- Látványtár – „Kőkortól az újkorig” TIOP 1.2.2./09/1 pályázat jóvoltából (Földszint)
- 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 2015-ös látogatottságát, szintén a múzeumpedagógiai programokban,
tárlatvezetéseken részvevők, valamint a Múzeumok Éjszakája kapcsán ellátogatók jelentették.
Időszaki kiállítások:
Nagyterem

1. 2014.11.14. – 2015.01.30.
– Új szerzeményi kiállítás című kiállítás
kurátor: Buza Andrea és Keszi Tamás
2. 2015.01.30. – 2015.03.15.
Csepeli István népi fafaragó kiállítása
kurátor: Nagyné Hodik Mónika
3. 2015.03.27. – 2015.05.10.
Kiss Anna – képzőművész –Story telling című kiállítás
kurátor: Kiss Anna
4. 2015.05.22. – 2015.07.07.
Várnai Gyula – Láthatatlan városok című kiállítás
kurátor: Kiss Anna
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5. 2015.09.06. – 2015.10.15.
Zsidó szertartási tárgyak a jeruzsálemi Izraeli Múzeum anyagából című kiállítás
kurátor: Farkas Lajos
6. 2015.10.30. - 2015.11.30.
Josip Broz Tito – Királyi Ajándékok című kiállítás
kurátor és koordinátor: Farkas Lajos, Veselinka Kastratović, Momo Cvijović és Mina
Milovančević
7. 2015. 12.18.- 2016. 02.29.
Sár a Tűzben – a fazekasság története című kiállítás
kurátor: Buza Andrea és Keszi Tamás

Kisterem

1. 2014.12.05.– 2015.01.26.
Poznan –Budapest 1956 című fotó kiállítás
kurátor és koordinátor: Farkas Lajos, DMJV Lengyel Önkormányzat, Kiss Anna

2. 2015.02.27.– 2015.03.29.
Légoltalom és polgári légvédelem az 50-es, 60-as években című kiállítás
kurátor: Nagyné Hodik Mónika
3. 2015.04.10.– 2015.06.07.
Vámos Gabriella– Kendermagtól a textíliáig című kiállítás
kurátor: Vámos Gabriella

4. 2015.06.26.– 2015.10.15.
Sztálin város te csodás! című kiállítás
kurátor : Nagyné Hodik Mónika
5. 2015.11.20.-2016.02.29.
Múltba vezető csatornák – a legújabb régészeti leletek Előszállásról című kiállítás
kurátor: Buza Andrea és Keszi Tamás
2. Látogatottság, múzeumpedagógiai programok, rendezvények összesítése:
Látogatók száma:13 752 fő
Felnőtt: 7969 fő
Diák: 5783 fő
5

A Római Kőtár és Fürdő nyitva tartási ideje: 2015. április 15. – október 15.
Római Kori Kőtár: 899 (494 diák + 405 felnőtt)
Római Kori Fürdő: 660 (315 diák + 345 felnőtt)
Rendezvények:
-

2015. február 05.: Don kanyar üzenete című előadás (76 fő)
2015. február 19.: Farkas Lajos előadása az iszlámról (102 fő)
2015. március 18.: Szabó Dóra előadás (7 fő)
2015.március 26.: Dr. Kalla Gábor –Biblia és Régészet kapcsolata című sorozat 1.
előadás (75 fő)
2015. április 17.: Klein András - Dunaferr múltja című előadás (46 fő)
2015. május 12.: Konferencia – Pepper Art és Főiskola( 18 fő)
2015. május 15.: Könyvbemutató (28 fő)
2015. május 29-30.: Régészet Napja (100 fő)
2015. június 04.: Néprajzi Konferencia és könyvbemutató (73 fő)
2015. június 20.: Múzeumok Éjszakája, a Római Kori Kőtár és a Római Kori Fürdő
területén (457 fő)
2015. július 15.: Szabó Nil – Élet-mentés c. film levetítése (12 fő)
2015. szeptember 06.: „Magyarország szeretlek!” című országos rendezvény sorozat
(191 fő)
2015. szeptember 29. – november 09.: Múzeumok Őszi Fesztiválja (25 fő)
2015.október 09.: Tájak, korok, múzeumok című előadás (4 fő)
2015. november 04.: Múzeumok Őszi Fesztiválja – Szövés bemutató és előadás (9 fő)
2015.november 12.: Dr. Boross Péter- A Rendszerváltás körüli kialakult helyzet és a
mostani migráns helyzet alakulása című előadás (52 fő)
2015. november 13.: Múzeumok Őszi Fesztiválja –Fazekasság bemutató és előadás
(16 fő)
2015.november 27.: Farkas Lajos- A brioni titkos találkozó című előadás+ filmvetítés
(64 fő)

Iskolai oktatást segítő múzeumpedagógiai programok, formális oktatás
(összesen 68 alkalom, 1363 résztvevő)
Tételesen:
- Óvodások: 18 alkalom, 392 résztvevő
- Általános iskolások: 34 alkalom, 693 résztvevő
- Középiskolások: 16 alkalom, 278 résztvevő
Szabadidős gyermek- és felnőtt foglalkozások, informális oktatás
(összesen 161 alkalom, 4618 résztvevő):
Tételesen:
- Speciális foglalkozások (Jószolgálati Otthon Közalapítvány): 7 alkalom, 100 résztvevő
- Tematikus és műhelyfoglalkozások: 98 alkalom 1968 résztvevő
- Szabadidős múzeumpedagógiai foglalkozások: 12 alkalom 328 résztvevő
- Előadások: 9 alkalom 448 résztvevő
- Konferenciák: 2 alkalom 91 résztvevő
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-

Tánctábor, múzeumi Kézműves tábor: 10 alkalom 296 résztvevő
Tárlatvezetések: 19 alkalom 586 résztvevő
Városi rendezvények: 1 alkalom 191 résztvevő
Hétvégi (már felsorolt) rendezvények: 3 alkalom 610 résztvevő

3. Pályázatok:
A TIOP „Új foglalkoztató terek kialakítása az Intercisa Múzeumban” c. projekt 2015-ös évre
vonatkozó 5. fenntartási évének lebonyolítása és kiírt indikátoradatok teljesítése. A projekt
lezárult: 2015.12.31.-ei dátummal.
A TÁMOP „Értékmentés, élményszerzés” c. projekt 2015-ös évre vonatkozó 4. fenntartási
évének lebonyolítása és kiírt indikátoradatok teljesítése.
A TIOP „A kőkortól az újkorig” c. projekt 2015-ös évre vonatkozó 4. 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, InfoDunaújváros, Szuperinfó, Tourinform, Artkalauz (új partner),
Magyar Szó (Újvidék), Családi Kör (Újvidék)
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 ,
www.blikk.hu , www.mult-kor.hu , www.eventinfo.hu , MTI, www.delhir.info,
www.hirfal.hu, www.hir.ma, www.wherevent.com, www.mezofalva.webnode.hu
Televízió:
M1 TV, ATV, DSTV, Vajdasági RTV (Radio Televizija Republike Srpske), Pannon RTV
Rádió:
Rádió24, InfoRádió, Kossuth Rádió, Szerb Rádió, Eszéki Rádió, Lánchíd Rádió
Az Intercisa Múzeum időszaki kiállításainak koordinálása, sajtóanyagainak összeállítása,
kommunikálása, dokumentálása és egyes kiállításokhoz tartozó kapcsolatok kialakítása
valamint azok fenntartása.
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5. Publikációk

-

(„Hónap műtárgya” – web megjelenésben és az InfoDunaújváros együttműködő partner
nyomtatott terjesztésében):
„Céhláda” címmel néprajzi 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, DMJV Horvát Önkormányzat,
DMJV Szerb Önkormányzat
Támogatók (egyszeri): Boró Pékség, Asztalos Sándor és Bóvári István magánszemélyek.
Iskolai közösségi szolgálatról szóló együttműködések: Lorántffy Zsuzsanna
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiummal valamint a Dunaferr Szakközép- és
Szakiskolával (a 2015-ös évben összesen 19 diák 79 órát töltött a múzeumban közösségi
szolgálattal)
Önkéntesség: 5 személlyel áll folyamatos kapcsolatban a múzeum, így az 5 személy összesen
2015-ben 1360 órát töltött a múzeum szolgálatával

III.

RÉGÉSZET

BUZA ANDREA RÉGÉSZ
1. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása
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a) folyamatos gyarapítása
Buza Andrea 2015. április 30 – május 11. között megelőző feltárást végzett Előszállás-Arany
János utcában.
Részt vett az Előszállás-Hunyadi utcában 2015. április 1-2-án végzett megelőző feltáráson.
2015. január 5 – május 21. között „Előszállás Nagyközség szennyvíz tisztítótelep
kivitelezése” tárgyú beruházás során régészeti megfigyelést végzett.
2015. július 7 – 2015. augusztus 14. között Dunaújváros OVIT – Perkáta - Sárbogárd 132 kVos kétrendszerű szabadvezeték hálózat építési munkái során (a 10. számú oszlop és a Perkáta
400/132 kV-os alállomás 7. és 9. számú portál oszlopai között) régészeti megfigyelést végzett.
Buza Andrea 2015. július 23 – augusztus 5. között Dunaújváros, Római körút 27. számú
épület (451/26 hrsz.) délkeleti sarkánál megjelölt fogadóakna és a 44. sz. VHTR állomás
közötti KÖF kábelcsere földmunkáinak idején régészeti megfigyelést végzett.
2015. augusztus 25 – szeptember 28. között az DVCSH Dunaújváros - Öreghegyen folytatott
vízvezeték rekonstrukciós munkálatai során régészeti megfigyelést végzett.
c) Nyilvántartásba vétele, revíziója, gondozása
A római kori régészeti anyag revíziójába vont tárgyak száma 183.024 darab.

2. Kiállítási tevékenység
a) hazai, időszaki kiállítás rendezése
Buza Andrea Keszi Tamással közösen megrendezte a Múltba vezető csatornák. A legújabb
régészeti leletek Előszállásról című kiállítást. A kiállítás megtekinthető 2015. november 20 –
2016. február 29.
Buza Andrea Keszi Tamással közösen megrendezte a Sár a tűzben – A kerámia története című
kiállítást. A kiállítás megtekinthető 2015. november 20 – 2016. február 29.
Keszi Tamással közösen megrendezte a Régészeti leletek Mezőfalváról című kiállítást. A
kiállítás helyszíne Mezőfalva, Kiss Kálmán Művelődési Ház. A kiállítás megnyitása 2015.
április 14.
Keszi Tamással közösen megrendezte a Régészeti leletek Adonyból című kiállítást. A kiállítás
helyszíne Adony, Polgármesteri Hivatal. A kiállítás időpontja: 2015. november 6 – december
1.
Keszi Tamással közösen megrendezte a Régészeti leletek Kisapostagról című kiállítást. A
kiállítás helyszíne Kisapostag, Polgármesteri Hivatal. A kiállítás időpontja: 2015. december 3.
– 2016. január 19.
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Buza Andrea fotózásra tárgyakat válogatott a dunaújvárosi járás régészeti leleteit bemutató
bannerekhez, részt vett a bannerek kihelyezésében. A bannerek 2015-ben a következő
iskolákban voltak láthatók: Szilágyi Erzsébet Általános Iskola 2015. október 9. – november
3., Dózsa György Általános Iskola 2015. november 3. – november 17., Gárdonyi Géza
Általános Iskola 2015. november 17. – november 30. , Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium 215. november 30. – 2016. január 12.

4. Szolgáltatási feladatok
a) kiállításhoz, gyűjteményhez kapcsolódó, látogatók bevonásával megvalósuló tevékenység
Buza Andrea 2015. január 20-án tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó
kiállításában a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyugdíjasainak.
2015. március 12-én tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában a
nagyvenyimi Nefelejcs Napközi otthonos Óvoda óvodásainak.
2015. április 23-án tárlatvezetést tartott a Római Kőtárban és a katonai fürdőben a
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola tanulóinak.
Buza Andrea 2015. június 3-án tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában
a nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 5. osztályos tanulóinak.
2015. június 10-én tárlatvezetést tartott a Római Kőtárban és a katonai fürdőben a Napsugár
Óvoda óvodásainak.
2015. június 11-én 2 alkalommal tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó
kiállításában a nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 3. osztályos tanulóinak.
2015. június 12-én tárlatvezetést tartott a Római Kőtárban és a katonai fürdőben a Móricz
Zsigmond Általános Iskola németországi testvériskolájából érkezett diákoknak.
2015. szeptember 15-én tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában a
Dunaújvárosi Főiskola andragógia szakos hallgatóinak.
2015. október 28-án tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában
székesfehérvári nyugdíjasoknak.
2015. november 11-én tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában a
Szilágyi Erzsébet Általános Iskola 2. e osztályos tanulóinak.
Buza Andrea 2015. november 11-én tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó
kiállításában a Dózsa György Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak.
2015. november 26-án tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában a
Pannon Oktatási Központ 10. és 11. osztályos tanulóinak.
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Buza Andrea 2015. december 3-án tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó
kiállításában és a Múltba vezető csatornák – A legújabb régészeti leletek Előszállásról című
kiállításban az előszállási Árpád Fejedelem Általános Iskola 3. osztályos tanulóinak.
2015. december 3-án tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában és a
Múltba vezető csatornák – A legújabb régészeti leletek Előszállásról című kiállításban az
előszállási Árpád Fejedelem Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak.
2015. december 7-én tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában és a
Múltba vezető csatornák – A legújabb régészeti leletek Előszállásról című kiállításban az
előszállási Árpád Fejedelem Általános Iskola 5. osztályos tanulóinak.
2015. december 7-én tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában és a
Múltba vezető csatornák – A legújabb régészeti leletek Előszállásról című kiállításban az
előszállási Árpád Fejedelem Általános Iskola 7. osztályos tanulóinak.
2015. december 8-án tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában és a
Múltba vezető csatornák – A legújabb régészeti leletek Előszállásról című kiállításban az
előszállási Árpád Fejedelem Általános Iskola 6. osztályos tanulóinak.
2015. december 8-án tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában és a
Múltba vezető csatornák – A legújabb régészeti leletek Előszállásról című kiállításban az
előszállási Árpád Fejedelem Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak.
2015. december 9-én tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában és a
Múltba vezető csatornák – A legújabb régészeti leletek Előszállásról című kiállításban az
előszállási Árpád Fejedelem Általános Iskola 1. osztályos tanulóinak.
2015. december 9-én tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában és a
Múltba vezető csatornák – A legújabb régészeti leletek Előszállásról című kiállításban az
előszállási Árpád Fejedelem Általános Iskola 2. osztályos tanulóinak.
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:
2015. január 21. Mit csinál a régész?
2015. május 28. Római viselet.
2015. május 21. Honfoglalás – kézműves foglalkozás
2015. szeptember 14. – Mit csinál a régész?
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Buza Andrea 2015. május 30-án részt vett a Régészet Napja rendezvényen, megszervezte a
nap dunaújvárosi eseményeit, tartotta a kapcsolatot az országos program szervezőivel.
2015. június 20-án részt vett a Múzeumok Éjszakája rendezvényen, melynek keretében power
pointos prezentációt tartott Római öltözködés címmel valamint római öltözködés címmel
foglalkozást tartott.
Buza Andrea az alábbi ismeretterjesztő cikkeket készítette el a hónap műtárgya sorozat
részeként a múzeum honlapja számára:
2015. április – Árpád-kori nyakperec Rácalmásról
2015. szeptember – Szárnyas fibulapár Előszállásról
e) kutatóknak nyújtott hagyományos, vagy elektronikus szolgáltatások
Buza Andrea és Héger Anett gyűjteménykezelő 4 külsős kutatónak nyújtott segítséget
tudományos anyaggyűjtésében.

5. Tudományos kutatás
a) a gyűjteményi munkán alapuló kutató és feldolgozó tevékenység
Buza Andrea folytatta kutatását a Dunaújvárosban előkerült bronz Minerva szobor valamint a
Baracson előkerült bronz színészszobrocska és párhuzamai témájában.
Egyéb
Buza Andrea a TIOP-1.2.2-09/1-2010-20 azonosítószámú pályázat projektmenedzsereként
ellátta a fenntartási időszak feladatait.
Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány kuratóriumi titkáraként intézte az
alapítvány napi ügyeit.

KESZI TAMÁS RÉGÉSZ
1. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása
a) folyamatos gyarapítása
Keszi Tamás megelőző feltárást végzett Előszállás-Hunyadi utcában 2015. április 1-2-án.
Keszi Tamás részt vett az Előszállás-Arany János utcai megelőző feltárásban 2015. április 30.
és május 11. között.
2015. január 5 – május 21. között részt vett az „Előszállás Nagyközség szennyvíz tisztítótelep
kivitelezése” tárgyú beruházás során végzett régészeti megfigyelésben.
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2015. július 7 – 2015. augusztus 14. között részt vett a Dunaújváros OVIT – Perkáta Sárbogárd 132 kV-os kétrendszerű szabadvezeték hálózat építési munkái során (a 10. számú
oszlop és a Perkáta 400/132 kV-os alállomás 7. és 9. számú portál oszlopai között) végzett
régészeti megfigyelésben.
Keszi Tamás 2015. július 23 – augusztus 5. között részt vett a Dunaújváros, Római körút 27.
számú épület (451/26 hrsz) délkeleti sarkánál megjelölt fogadóakna és a 44. sz. VHTR
állomás közötti KÖF kábelcsere földmunkáinak idején végzett régészeti megfigyelésben.
2015. augusztus 25 – szeptember 28. között részt vett a DVCSH Dunaújváros - Öreghegyen
folytatott vízvezeték rekonstrukciós munkálatai során végzett régészeti megfigyelésben.
d) a kulturális javak digitalizálása
Keszi Tamás folytatta a múzeum gyűjteményének digitalizálását Keszi Tamás folytatta a
múzeum gyűjteményének digitalizálását: iváncsai csuklóvédő (6 db fénykép), votív tábla (8
db) (Egyéb, digitalizált tárgyak és fotók felsorolása a bannerkiállításnál).

2. Kiállítási tevékenység
a) hazai, időszaki kiállítás rendezése
Keszi Tamás Buza Andreával közösen megrendezte a Múltba vezető csatornák. A legújabb
régészeti leletek Előszállásról című kiállítást. A kiállítás megtekinthető 2015. november 20 –
2016. február 29.
Buza Andreával közösen megrendezte a Sár a tűzben – A kerámia története című kiállítást. A
kiállítás megtekinthető 2015. november 20 – 2016. február 29.
Buza Andreával közösen megrendezte a Régészeti leletek Mezőfalváról című kiállítást. A
kiállítás helyszíne Mezőfalva, Kiss Kálmán Művelődési Ház. A kiállítás megnyitása 2015.
április 14.
Buza Andreával közösen megrendezte a Régészeti leletek Adonyból című kiállítást. A
kiállítás helyszíne Adony, Polgármesteri Hivatal. A kiállítás időpontja: 2015. november 6 –
december 1.
Buza Andreával közösen megrendezte a Régészeti leletek Kisapostagról című kiállítást. A
kiállítás helyszíne Kisapostag, Polgármesteri Hivatal. A kiállítás időpontja: 2015. december 3.
– 2016. január 19.
Keszi Tamás lefotózta a Buza Andreával közösen kiválogatott régészeti leleteket az EMMI féle pályázat bannereihez (248 tárgy, 895 fotó). A fényképeket megszerkesztette és táblákra
rendezte a 15 db, 1×2 méteres bannerek nyomtatásához. Folyamatosan részt vett a bannerek
felállításában, lebontásában és átszállításában az alábbi, dunaújvárosi oktatási
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intézményekben: Szilágyi Erzsébet Általános Iskola, Dózsa György Általános Iskola,
Gárdonyi Géza Általános Iskola, Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola.

4. Szolgáltatási feladatok
a) kiállításhoz, gyűjteményhez kapcsolódó, látogatók bevonásával megvalósuló tevékenység
2015. február 25. Szivárvány Óvoda és hantosi óvoda óvodásainak vezetése az Intercisa
Múzeum állandó kiállításában.
2015. április 16. a Paksi atomerőmű oktatóinak vezetése az Intercisa Múzeum állandó
kiállításában.
2015. április 16. a Paksi atomerőmű oktatóinak vezetése a Római Kőtár és Romkertben
valamint a katonai fürdőben.
2015. május 20. a mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola 1. osztályos tanulóinak vezetése
az Intercisa Múzeum állandó kiállításában.
2015. június 11. a Dózsa György Általános Iskola 2. osztályos tanulóinak vezetése a Római
Kőtár és Romkertben valamint a katonai fürdőben
2015. június 12-én a Móricz Zsigmond Általános Iskola németországi testvériskolájából
érkezett diákoknak tárlatvezetése a Római Kőtár és Romkertben és a katonai fürdőben.
2015. július 8-án a Cimbora olvasótábor résztvevőinek vezetése a Római Kőtár és
Romkertben és a katonai fürdőben
2015. szeptember 18. a Móricz Zsigmond Általános Iskola 5. a és b osztályos tanulóinak
vezetése az Intercisa Múzeum állandó kiállításában.
2015. november 17. a Szilágyi Erzsébet Általános Iskola 3. osztályos tanulóinak vezetése az
Intercisa Múzeum állandó kiállításában.
2015. november 18. a Szilágyi Erzsébet Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak vezetése az
Intercisa Múzeum állandó kiállításában.
2015. november 19. a Szilágyi Erzsébet Általános Iskola 6. osztályos tanulóinak vezetése az
Intercisa Múzeum állandó kiállításában.
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 az alábbi múzeumpedagógiai és ismeretterjesztő előadásokat tartotta:
2015. január 22. Honfoglalás
2015. február 6. Római városok
2015. február 13. Római városok
2015. május 21. Honfoglalás
2015. május 28. Két pogány közt
2015. június 5. Gladiátorok
2015. június 10. Hunok
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2015. június 10. Honfoglalók

Részt vett a „Régészet Napja” című rendezvény előkészítésében és kincskereső játék
tartásával lebonyolításában is 2015. május 30-án.
Ismeretterjesztő előadást tartott a Múzeumok Éjszakáján „Gladiátorok” címmel 2015. június
20-án. A rendezvényen ezen kívül római fegyverek másolatainak felhasználásával bemutatót,
valamint vezetést tartott a kőtárban és a római fürdőben.
Keszi Tamás az alábbi ismeretterjesztő cikkeket készítette el a hónap műtárgya sorozat
részeként a múzeum honlapja számára:
2015. január – Avar ötvöstárgyak Mezőfalváról
2015. április– Római strigilis Intercisából
2015. október – Bronzkori sír Adonyból
e) kutatóknak nyújtott hagyományos, vagy elektronikus szolgáltatások
Keszi Tamás az Intercisa Múzeumba érkezett szlovén régésznek és geológusnak nyújtott
segítséget tudományos anyaggyűjtésükben.

5. Tudományos kutatás
a) a gyűjteményi munkán alapuló kutató és feldolgozó tevékenység
Keszi Tamás folytatta az Iváncsa - laposi település leletanyagának feldolgozását (témába vágó
nemzetközi és hazai szakirodalom feldolgozása).
c) tudományos konferenciákon való részvétel, konferenciák szervezése, az eredmények
népszerűsítése.
Keszi Tamás 2015. november 14-én „Pentelemonostora – tények és hipotézisek” című
előadásával vett részt a Pentelei Monostor Konferencián.
Egyéb
b) Riasztóügyelet
Keszi Tamás heti váltásban riasztóügyeletet látott el.
c) Honlap frissítése
Keszi Tamás folyamatosan frissítette a múzeum honlapját.
d) Fotózás
Keszi Tamás az alábbi rendezvények, kiállítás megnyitók fotódokumentációját végezte:
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A Don-kanyar üzenete (65 fénykép), A kendertől a textilig (85 fénykép), Cimbora tábor (60
fénykép), Lélekvéső (75 fénykép), Légi oltalom és polgári védelem (72 fénykép), Klein
András vetítése (37 fénykép), Láthatatlan városok (22 fénykép), Menyhárt-Zsíros
könyvbemutató (47 fénykép), Múzeumok Éjszakája 2015 (73 fénykép), néprajzi konferencia
(12 fénykép), Régészet Napja 2015 (18 fénykép), Story telling (111 fénykép), Sztálinváros, te
csodás (32 fénykép), Tito és a brioni találkozó (11 fénykép), újszerzeményi kiállítás, 20082014 (45 fénykép), Boros Péter (181 fénykép), Tito (676 fénykép), zsidó kéziratok (484
fénykép), Sár a tűzben (53 fénykép).
f) Plakát
Keszi Tamás plakátokat készített a múzeumi rendezvényekhez (Régészet Napja, Múzeumok
Éjszakája, Zsidó kéziratok és szertartástárgyak a jeruzsálemi Izrael Múzeum anyagából,
Királyi ajándékok, Múltba vezető csatornák – A legújabb régészeti leletek Előszállásról. Sár a
tűzben – A kerámia története).
g) Pályázat
Keszi Tamás részt vett a járási területtel rendelkező múzeumot fenntartó önkormányzatok
számára kiírt EMMI pályázat megírásában, mellyel a múzeum programjaira 1.000.000 Ft-ot
nyert Dunaújváros.

IV.

RESTAURÁTORI TEVÉKENYSÉG – PAÁLNÉ BAKÓ EDIT
RESTAURÁTOR

I Tudományos munka
2015-ben 12 kutató napon restaurálta dr. Kovács Péter által vezetett 2006-2008-as Baracsi,
római kori katonai tábor ásatásán előkerült kerámia és fém anyagát.
144 db kerámiát mosott, válogatott, ragasztott.
14 db üveget tisztított,
20 db csontot,
1 db pattintott követ,
1 db kavicsot mosott.
1 db csont hajtűt,
5 db ólom darabot tisztított, konzervált.
1 db ezüst pitykét,
10 db bronz tárgyat,
19 db vas tárgyat restaurált.
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Az alábbi kiállításokat kutató napokon, tekintette meg.
Április 30-án Pécsett Chagall,
Június 30-án, Székesfehérváron Pilinszky emlékkiállítást nézte meg.

II. Szakmai tevékenység
A 2014-es munkatervben megfogalmazott feladatokat elvégezte.
Folytatta Iváncsa-Lapos 2005-ben feltárt bronzkori telep anyagának restaurálását.
776 db kerámia töredéket mosott, válogatott, 34-et ragasztott /urna töredék, bögre, tálka
töredék/
4 db követ mosott.

Kisapostag-Kenderes 2004-es bronzkori ásatás kerámiái részben tisztítottak, ragasztottak
voltak. Kiegészítésük nem történt meg. Az évek alatt néhány edénynél a ragasztás elengedett.
Az edényeket újra tisztította, ragasztotta s valamennyit kiegészítette.
5 db urnát,
4 db kisbögrét
1 db tálat restaurált.

Előszállás Arany J. u. leletmentésből
2 db kelta bronz fibulát,
1 db vaskést bőrmaradvánnyal,
2 db vastárgyat,
1 db kerámia tálat restaurált.

Nagyvenyim avar 8-10. sírból 64 db átégett, korrodált fémmag nélküli bronz töredéket
tisztított, restaurált.
11 db pitykét
3 db nagy
9 db kicsi
2 db pálca lószerszám veretet restaurált.
3 db avar kerámia edény tisztítása,
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3 db avar kerámia edény tisztítása, kiegészítése.

Diákmunkások által mosott anyagok válogatása, ragasztása.
1469 db kerámia
20 db kő
36 db állatcsont
7 db tapasz
7 db kagyló

Kendermagtól a textilig c. kiállításhoz az alábbi textilneműket mosta, vasalta.
28 db háztartási textília (törülköző, szakajtó kendő, lepedő, stb.)
2 db férfiing,
1 db petróleumlámpa ragasztása.
1 db fakeretben lévő olajmetszet szentkép. A keret poros, légypiszkos. A szentkép 4 helyen
elszakadva, poros, légypiszkos.
A keretből a kép kiemelve, szárazon majd mosószeresen tisztítva, japánpapírral ragasztva,
kiegészítve, új passzpartúval ellátva. A fakeretet megtisztította, átpasztázta.
Külső raktárba véletlenül kikerült, helytelenül tárolt néprajzi női viseleti darabok tisztítása. A
papírdobozba behajtogatott viseleti darabok átnedvesedve, kezdődő penésznyomokkal,
molyhálóval, egérürülékkel szennyezettek voltak. Gyorssegélyként azonnali száraz majd
nedves tisztításon, fertőtlenítésen estek át. A restaurálásuk későbbi időpontra tervezett.
3 db hálóing,
2 db kékfestő kötény,
3 db flanel-,
4 db kékfestő-,
1 db lüszter-,
1 db flokon-,
1 db vászon felső,
1 db flanel szoknya,
2 db kékfestő szoknya,
3 db flanel ruha,
3 db kékfestő ruha,
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1 db barna kordbársony kiskabát, sárga selyemmel, zipzárral.

Sztálinváros Te csodás című kiállításhoz az alábbi dokumentumokat restaurálta.
62 db képeslap száraz tisztítása,
12 db egytől-többlaposig terjedő Sztálinvárost bemutató prospektus tisztítása, ragasztása.

Utazás az új Magyarországon c. könyv restaurálása, 1951-ben adták ki.
A könyv félvászon papírkötésű, borító kötésén ragasztott színes kép, 225 oldalas, 7 színes
táblával.
17 x 24 x 2,4 cm
A papírkötésen keresztül a 77. oldalig, éles tárgytól áthasítva. A könyvtest gépi fűzésű,
szétesett, a test a gerinctől elvált, a hátsó előzék és röplap hiányzik, oromszegő leszakadva. A
lapok erősen elsavasodtak, szakadozottak, hiányosak. Kiállításra alkalmatlan.
A könyv portalanítását szétszedését, nedves tisztítását, savtalanítását a lapok japánpapírral
történő javítása követte. Az eredeti papírborítás a mosással egy időben került leáztatásra. Az
ívek három szalagra lettek felfűzve, s a gerinc gömbölyítése után megkapta az új oromszegőt.
Új táblát és röplapot kapott a könyv. Új félvászon kötést és merített papírral bevont táblát
kapott a könyvtest. Az új gerincvászonra visszakerült az eredeti, megtisztított gerincfelirat, és
a borító táblára a színes megtisztított fénykép.

Sztálinváros c. képesalbum restaurálása.
Vászonnyílású, félvászon kötésű, papírborítású könyv 24,5 x 33, 5 x 1 cm
A könyvtest ép, gerincvászon hosszában végighasadt. Sarkok gyűröttek, töredezettek,
borítólap hiányos.

Sztálinváros című brosúra restaurálása
19 x 14 cm, 30 oldal
Szakadt, képes, brosúrakötésű ismeretterjesztő füzet. Két oldalon a képeket kivágták,
hiányzik. Erősen elsavasodott, szakadozott lapok, tűzőgéppel összefogott ívek.
Szárazon portalanítva, majd mosószeres tisztítását, savtalanítását a lapok japánpapírral történő
javítása követte. A hiányzó képek pótlása egy másik kiadványból lemásolt, majd kinyomtatott
képekkel történt. Az ívek újra lettek fűzve.

Hermannn Lipót: Épülő Sztálinváros 1952. szeptember című olajfestménye restaurálása
100 x 75,5 cm, 9 cm széles puhafa keretben.
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A keret „megcsavarodva” ezáltal a festmény is deformálódott. A festmény igen poros,
légypiszkos. A régi kerethez a feszítő kereten és a festmény szélén, durván, nagy szögekkel
átütve rögzítették a feszítő keretet. A festmény hátlapja poros, pókhálós.
A festmény a feszítő kerettel kiemelve a keretből. A feszítő keret enyhe nedvesítés után
súlyok alatt szárítva, deformálódása megszűnt.
A megtisztított festménynek új keret készült.

Jeges Ernő: Földmérők c. akvarelljének tisztítása
8 db metszet és grafika paszpartujának tisztítása
1 db paszpartu készítése

Barsi Dénes: Sorsfordító című regényének papírborításának ragasztása, hiányzó részének
pótlása japánpapírral
IM gyűjteményéből
1 db római kori vasgyűrű, bronz berakással, kék ékkővel díszítve. A műtárgy 4 db-ra széttört.
Ragasztani és kiegészíteni kellett,
1 db 48 cm hosszú római kori üvegfiola ragasztása, kiegészítése,
1 db fénykép él vágógép tisztítása, konzerválása,
1 db borotvapenge élező dobozának ragasztása, kiegészítése,
6 db 1970-es években tervezett 2-3 szobás panellakás makettek tisztítása, restaurálása,
1 db iparigazolvány restaurálása.

Augusztus 4-től a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum megkeresésére 4 db
műtárgyat restaurált.

Csók István varróasztalának belső textilborításának restaurálása.
A politúrozott varróasztal szekrényke lehajló lapjára 42 x 39 cm, a fiókos részek tetejére,
48 x10,5 cm, a fiókok közötti részre 16 x 14 cm-es fémszálas-sújtászsinóros, fekete, metszett,
üveggyöngyös hímzéssel díszített tükörbársonyt ragasztottak. A hímzést türkizkék ripszre
varrták, ezt szintén csirizes ragasztással rögzítették a szegetlen szélű tükörbársonyra. A
42 x 39 és bársonyt 2 db kartonra csirizzel, majd ezt oldószeres ragasztóval ragasztották a
bútorlapra. A bársony hátlapján rovar bábháló, a hímzések alatt rovarrágás nyomai. A
48 x 10,5 cm es bársonycsíkot 3 különálló darabból, egymásra lapolással a 16 x 14 cm-es
hímzett bársonylapot közvetlenül a bútorlapra enyvvel ragasztották.
20

A bársonyalap a használattól, napfénytől beszürkült, a szélek a szegetlenség miatt,
foszladozott, a fémszálas és sújtászsinór hímzés fele felbomlott, összekuszálódott, kb. 1/5 e
hiányzott. A gyöngyöknek kb. 2/3-a elveszett. A textilborítás ebbéli állapota miatt, a
varróasztal szekrénykéjét a kiállításokon mindig zárva tartották, a belső sokfiókos, igen
kecses belső részt nem tudták bemutatni.
A textilek a bútorlaptól mechanikusan lettek eltávolítva. A 42 x 39 cm-es bársonyalapról a
hímzett ripszalap lefejtése után kiderült, hogy a hímzést másodlagosan használták fel. 10 db,
korábban mást díszítő drapériából vágták ki a csíkokat s ezeket öltögették össze. Pontos
elhelyezkedésükről 1:1-es rajz készült. A másik két bársonyt díszítő hímzés egy darabból
készült. A ripszalap igen gyenge, foszladozó állapotban volt.
Valamennyi hímzés lefejtése után először szárazon, tüll anyagon keresztül enyhe
porszívózással portalanítása, majd nedves tisztítása következett. Formára igazítva szárítást, a
ripszalappal megegyező türkizkék színű selyemre lefogó öltéssel a hímzés visszavarrása, ill. a
hiányzó fémszál és sújtászsinór (házilag sodort fémszállal és sújtászsinórral), az elveszett
gyöngyök pótlása követte. A bársonyalapra ez a restaurált hímzés, varrással került vissza. A
bársonyalapok, méretre vágott kartonra, visszahajtással, enyvvel kasírozása követte. Így
elkerülhető - szemben a korábbi rögzítéssel -, hogy a bársonyalap szélek felbomoljanak.
A restaurált textília a kartonon keresztül, a bútorlapra, enyvvel került rögzítésre.

I. világháborús hímzett emléklap restaurálása
A műtárgy 3 részből épül fel.
Keret mérete: 39,7 x 49 cm
Lyukacsos hímző kartonalap mérete: 30,3 x 40, 5 cm
A katona fényképe: 10,3 x 14,3 cm, fénykép karton 19,7 x 25,2 cm
Vaknyomásos, rétegelt papírlemez keretbe ragasztott, lyukacsos hímző kartonra készített I.
világháborús emléklap. Az emléklapot 5 db színes nyomat portréval, fémszál és hímzőfonal
feliratozással hímezték. Középen a kiszolgált katona fényképét, az ovális kivágott kerethez
celluxszal ragasztották a kartonhoz. Valamennyi portrét és fényképet fehér láncöltéssel és
fémszállal hímezték körbe. Az évszámok közepét rézszál spirállal díszítették.
A műtárgy poros, légypiszkos, nedvességtől penésznyom szennyezi. A nedvességtől a
papírlemez rétegei egymástól elváltak, deformálódott, a karton repedezett, szakadt, hiányos.
A keret hátoldalát sűrű rovarrágás rongálta. A kerettől elvált a lyukacsos karton. A
fényképhez kivágott ovális lyuk széle több helyen beszakadt és hiányos. A feliratok fémszálas
hímzése több helyen felbomlott, összekuszálódva lebegett, a hímzőszál kikopott, hiányos. A
portrékat kontúrozó hímzés szintén kikopott. A fényképet pomponos szalaggal keretezték,
melynek kb. 1/3 hiányzott. Az évszámokat díszítő rézspirálok felbomlottak, több hiányzott.
A 3 részből készített emléklap részei egymástól szétválasztva, a színes portrék leszedése után
száraz majd nedves tisztításon, fertőtlenítésen esett át. A papírlemez kereten a rovarrágás
nyom és az ovális lyuk hiányai papírpépes kiegészítést kapott, majd a keret és a lyukacsos
karton is japánpapírra lett felkasírozva. A lefejtett fémszálról és a rézspirálokról a korrózió
mechanikusan, üvegszálas tollal lett eltávolítva. A pótláshoz a hiányzó rézspirálokhoz 0,2-es
sárgaréz drótból új spirálok készültek, a fényképet keretező hiányzó pomponos díszítő szalag
vattából és fémszálas horgoló cérnából készült. A megtisztított, lyukacsos kartonra
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kasírozással visszakerültek a színes nyomat portrék, szükség szerint retusálásuk következett.
A hiányzó kontúrozó hímzések pótlása az eredeti láncöltéssel készült. A lefejtett fémszálak és
a pomponos díszítő szalag visszavarrása átfogó öltéssel történt. A hiányzó feliratok hímzése
szintén az eredetinek megfelelően készült el. A lapok összekasírozása, majd présben való
száradása következett.
A restaurált emléklap tárolásához savmentes kartonból pallium készült.
I. világháborús olajnyomat restaurálása
Faragó János 1915-ben szolgált katona emléklapja
Mérete: 43 x 57 cm
A színes olajnyomat poros, légypiszkos, töredezett, gyűrött, szélek repedezettek, néhol kisebb
papír hiány. Középen, teljes hosszában erős törés, a festékréteg töredezett, hiányos.
Alján a katonára vonatkozó adatok kézírással.
Az olajnyomatról a vastag porréteg száraz ecsettel majd latexszivaccsal lett eltávolítva. A
nedves tisztítást többszöri öblítés, majd savtalanítás, pufferolás következett.
A megszáradt nyomatot japánpapírra kasírozta, a hiányokat szintén japánpapírral egészítette
ki. Végezetül a festék hiányokat retusálta.
A műtárgy tárolásához savmentes kartonból palliumot készített.
Tervlap restaurálása
A tervlap a M. K. V. Honvéd Ker. Parancsnoksági épületének homlokzatát ábrázolja 1:100
méretben.
Mérete: 78 X 54 cm
A tervlap parancsnoksági épület homlokzati rajzát mutatja. Tussal rajzolt, színesen festett
tervrajz. Feliratozását tussal, aláírásokat tintával jegyezték. Jobb alsó sarkában pecsét M.K.
Honvédelmi Minisztérium
A tervlap poros, foltos, szélek töredezettek, szakadtak. Bal szélén hosszanti irányban 23 cmes szakadás, középen kb. 7 x 3 - 4 cm széles papírhiány, ill. közepénél a széltől a
dokumentum közepe felé 21 cm-es szakadás. Hajtástól eredően középen és a jobb szélen a lap
teljes hosszában a papír megtört, repedezett ill. elszakadt. A széleknél kisebb-nagyobb
repedések, szakadások és papírhiány. A tervlap ilyen állapotban nem kiállítható,
tanulmányozható.
A papír felületét borító por és egyéb szennyeződések szárazon ecseteléssel, majd
latexszivaccsal lett eltávolítva.
A kéziratos és festett részek, vegyszeres levédésével moshatóvá vált a dokumentum.
A nedves tisztítás mosószeres langyos vízben történt. A műtárgy savtalanítását, pufferolását
levegőn való szárítás követte.
A szakadt tervlap japánpapírra kasírozása búzakeményítővel, a hiányok pótlása,
szintbehozása, valamint a repedések javítása tépett japánpapírral történt. Száradás után a
festett tervrajzot szükség szerinti retusálása, majd préselése következett.
Végezetül a tervlap tárolásához, szállításához savmentes kartonból tároló pallium készült.
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III. Időszaki kiállítások
Január 30. Csepeli István népi fafaragó művész Lélekvéső című kiállítása
28-29-én a faszobrok szükség szerinti tisztítása, portalanítása.
Február 27. Légoltalom és katasztrófavédelem az 50-es és 60-as években c. kiállítás
24-27-ig tárgyakat tisztított.
Április 10. Kendermagtól a textilig c. kiállítás
Június 26. Sztálinváros Te csodás c. kiállítás
Október 30. Királyi ajándékok J. B. Tito, volt jugoszláv államfő koronás főktől kapott
ajándékait bemutató kiállítás
3 db 1 x 1 m-es, 1 db 2 x 1 m-es posztamens tapétázása
November 20. Múltba vezető csatornák című kiállítás
December 18. Sár a tűzben c. kiállítás

Valamennyi kiállításhoz a szöveges feliratokat kartonra kasírozta majd körbevágta. ,A
kiállításokban a magyarázó feliratokat, fotókat a falra kasírozta. A kiállítások rendezésében,
kivitelezésében részt vett.
A kiállítások plakátjait az utcai táblára kiragasztotta az épületben való elhelyezéshez
bekeretezte.

IV. Országos és helyi rendezvényeken való részvétel
Május 30. Régészeti nap c. rendezvényen kézműves foglalkozást tartott
Június 21. Múzeumok Éjszakája rendezvényen kézműves foglalkozást tartott.

Múzeumpedagógiai programok
Március 31. 25 középiskolásnak kézműves foglalkozást tartott
Június 8. Kunszentmiklósi diákoknak kézműves foglalkozást tartott

V. Egyéb
Az év során 3 alkalommal teremőri feladatot látott el.
06. 16 - 06. 27. 2 önkéntes diákmunkás kerámia mosását irányította.
07. 01 – 08. 31. 2 diákmunkás kerámia- és csont mosását irányította.
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Szükség szerint a restaurátori munkához, kézműves foglalkozásokhoz és a kiállítás
rendezésekhez anyag beszerzést végzett.

RESTAURÁTOR OSZTÁLY

Állagvédelmi kezelésben részesült tárgyak száma

Gyűjteményszak

tisztított

konzervált

restaurált

-

-

-

113.

Természettudomány

114.

Régészet

11.576

67

107

115.

Történet

62

98

26

116.

Numizmatika

-

-

-

117.

Néprajz

55

162

2

118.

Képzőművészet

-

9

1

119.

Iparművészet

-

-

1

120.

Irodalomtörténet

-

-

-

121.

Agrártörténet

-

-

-

122.

-

-

-

123.

Ipar- és
technikatörténet
Egyéb (vegyes)

-

-

-

124.

Összesen:

V.

11.696

338

137

NAGYNÉ HODIK MÓNIKA TÖRTÉNÉSZ –RÉGÉSZ ÉS
KRONÁSZT MARGIT TÖRTÉNÉSZ

2015. szeptember 1-gyel Nagyné Hodik Mónikát, Kronászt Margit váltotta a történészi
pozícióban.
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- Médiaszereplés
Nagyné Hodik Mónika
 Április 15.-én TV interjút adott.
 Április 23.-án a DSTV-nek nyilatkozott.
 Április 30.-án a DSTV-nek nyilatkozott május 1-gyel kapcsolatban.
 Június 5.-én a DSTV-nek nyilatkozott a trianoni békekötésről.
 Június 24.-én a DSTV-nek nyilatkozott a „Sztálinváros, te csodás!” kiállítás kapcsán.
 Június 25.-én a Dunaújvárosi Hírlapnak nyilatkozott a „Sztálinváros, te csodás!”
kiállítás kapcsán.
 Június 26.-án a Lánchíd Rádiónak nyilatkozott a „Sztálinváros, te csodás!” kiállítás
kapcsán.
Kronászt Margit


Az év folyamán újságnak, TV-nek vagy rádiónak nem nyilatkozott.

- Tárlatvezetés
Nagyné Hodik Mónika
 A múzeum állandó és időszakos kiállításaiban tárlatvezetést tartott: március 2.-án egy
dunaföldvári csoportnak; március 31.-én iskolás csoportnak (Dunaújvárosi Képzési
Centrum Lórántffy Zsuzsanna Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, 40 fő);
március 31.-én iskolás csoportnak (Szilágyi Erzsébet Általános Iskola). A Dunaferr
iskolától több csoportnak tartott tárlatvezetést az év első felében.
Kronászt Margit


A múzeumi időszaki kiállításában („Királyi ajándékok. Josip Broz Tito, volt jugoszláv
államfő koronás főktől kapott ajándékai”) tárlatvezetést tartott: november 23.-án
iskolás csoportnak (20 fő + 2 kísérő tanár).

- Kiállítás
Nagyné Hodik Mónika
 Az elmúlt évben 2 önálló kiállítást rendezett („Légoltalom és polgári védelem az ’50es, ’60-as években” és „Sztálinváros, te csodás!”).
Kronászt Margit


Az évben önálló kiállítása nem nyílt.

-Egyéb
Nagyné Hodik Mónika
 Kutatómunkát végzett a város építésével kapcsolatban az ISD Dunaferr gyártörténeti
gyűjteményében.
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 Nemcsak saját kiállításában, hanem a múzeum valamennyi rendezvényének
előkészületeiben szerepet vállalt.
 A múzeum honlapján megjelenő „A hónap műtárgya” című sorozatba 2 alkalommal írt
(„2015. március – Gyufásdoboz Mohácsról”; „2015. augusztus – Festmény
Sztálinvárosról”).
 Külső kutatómunka segítése: A múlt év első felében 4 alkalommal fordultak a
múzeumhoz, hogy a helytörténeti anyag segítségével támogassuk tudományos
munkájukat (szakdolgozat elkészítése és egyéb témák).
 Digitalizálás: - A történeti gyűjtemény tárgyainak fotózása
- Leltárkönyvek Excel táblázatba szerkesztése
 Folytatta a történeti és a helytörténeti gyűjtemény anyagában a korábban beleltározott
anyag revízióját.
Kronászt Margit
 A múzeum valamennyi rendezvényének előkészületeiben szerepet vállalt.
 A múzeum honlapján megjelenő „A hónap műtárgya” című sorozatba 1 alkalommal írt
(„2015. december – Tévékamera Dunaújvárosból”).
 2015 októberében tárgyakat adott kölcsön a berettyóújfalui Birhari Múzeum és Sinka
István Városi Könyvtár részére, egy Barsi Dénessel és a Kelet Népe folyóirattal
kapcsolatos vándorkiállítás megszervezéséhez.
 Külső kutatómunka segítése: A múlt év második felében 5 alkalommal fordultak a
múzeumhoz, hogy a helytörténeti anyag segítségével támogassuk tudományos
munkájukat (iskolai pályázat kapcsán egy diák a Széchenyiből; Nagy Pál és Nagy
Pálné tanító házaspárról és a seregélyesi címerezésről; a dunapentelei zsidók sorsa;
utcanevek az 1970-es és 1980-as években; városépítési tervek + a Május 1. utca
építése). Utóbbi három még nem lezárt kutatás.
 Folytatta a történeti és a helytörténeti gyűjtemény anyagának leltározását és a már
korábban beleltározott anyag revízióját.
 Megkezdte a 2014. január 1. után megjelent Dunaújvárosi Hírlapokból összegyűjteni
és archiválni a múzeummal foglalkozó cikkeket, írásokat; valamint a
múzeumpedagógussal együttműködve felhívást küldött ki a városlakóknak az
archiválásról.
Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása
1. Gyarapítás
Ajándékozás: 150 db
2. Nyilvántartás
Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma: 87 db
Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma: 1795 db
3. Hozzáférés
a) :1%
b) :1%
d) :3%
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Tudományos kutatás
Kutatási témák száma: 8 db

VI.
1.














2.

NÉPRAJZ –VÁMOS GABRIELLA NÉPRAJZKUTATÓ

Tudományos tevékenység
Kiállítás rendezés:
 Kendermagtól a textilig címmel – április 10 – június 8.
Kiállítás rendezésben való részvétel:
 Zsidó kéziratok és szertartási tárgyak a jeruzsálemi Izrael Múzeum anyagából
 Királyi ajándékok J.B. Tito koronás államfőktől kapott ajándékai
 Sár a tűzben. A kerámia története
Előadás:
Régészet Napja – május 30. Előadás címe: Régészet és néprajz kapcsolata a
temetkezési szokások példáján
Múzeumok Éjszakája – június 20. Előadás címe: Szent Iván napi népszokások
Konferenciaszervezés:
Június 4. - A néprajztudomány sokszínűsége és helye a társadalomtudományok
rendszerében
Könyvbemutató szervezése:
Június 4. – Ráolvasások kötetek bemutatója
Kutatási tevékenység: Kide, február 1-8. és augusztus 3-8. (A kidei evangéliumi
szabadkeresztény gyülekezet, tájház rendezés, tárgy-gyűjtés)
Előadás és bemutató:
Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében, november 4.
Előadás és bemutató:
Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében, november 13.
Publikációs tevékenység:
 Menyasszonyi koszorúk az Intercisa Múzeum gyűjteményében. Alba Regia,
Szent István Király Múzeum Évkönyve, várható megjelenés 2016
 A Természetes Gyógyintézetek szerepe a 19. századi gyógyítási gyakorlatban.
In: Smid Bernadett (szerk.) Minden dolgok folytatása. Tanulmánykötet a 60
éves Deáky Zita tiszteletére. Budapest, várható megjelenés 2016 április
 Február hónap műtárgy: Gyermekállóka Sztálinvárosból
 Július hónap műtárgy: Aratókoszorú Dunaújvárosból
 November hónap műtárgya: Petróleumlámpa
2015. szeptember 1-től a ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola Magyar és
összehasonlító folklorisztika doktori program ösztöndíjas hallgatója. Kutatási téma:
Munkásfolklore gyűjtések és 1950-es évek társadalmi átalakulása

Tudománynépszerűsítő tevékenység
 Dunaújvárosi Televíziónak adott interjúk ideje és témakörei:
 február 11.
- Farsang, Valentin-nap
 március 4.
- Nőnap, Március 15. a néphagyományban
 március 12.
- Péntek 13.
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március 31.
- Húsvét, Április 1., Sándor–József- Benedek napok,
Tájékoztató a Kendermagtól a textilig című néprajzi kiállításról
május 18.
- Gyereknap
június 9.
- rovarcsípések, leégés a népi kultúrában
június 23.
- Szent Iván napja, Péter-Pál napja, Aratás
július 2.
- Sarlós Boldogasszony
július 20.
- házasságkötés, lakodalom, Anna nap
augusztus 10.
- Lőrinc nap, Augusztus 20.
augusztus 17.
- Arató ünnep, arató szokások
szeptember 9.
- Iskolakezdés, Szüret
október 13.
- Október 23., Halloween, Halottak napja
október 27.
- Kukoricafosztó, Márton-, Erzsébet-, Katalin-, András napok
december 14.
- Karácsonyi ünnepkör, Betlehemezés, Szilveszter, Újév,
Disznóvágások, Vízkereszt

 A múzeum Facebook oldalára felkerülő néprajzi témájú anyagok szerkesztése.

3.

Múzeumpedagógia
38 csoportnak tartott néprajzi témájú foglalkozásokat.
 február 9.
- Dunaferr Szakközép- és Szakiskola
 február 11.
- Dunaferr Szakközép- és Szakiskola
 február 25.
- Óvodás csoport
 március 2.
- Dunaferr Szakközép- és Szakiskola, 2 csoport
 április 8.
- Tass – Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola –
előadás, 2 csoport
 április 9.
- Szalkszentmárton – Petőfi Sándor Általános Iskola – előadás
 április 14.
- Dunaegyháza – Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola –előadás, 2
csoport
 április 23.
- Óvodás csoport
 június 11.
- 3.osztályos csoport
 november 27. - Dunaújváros Margaréta Tagóvoda 1 csoport
 december 3. - Kisapostagi Óvoda 1 csoport
- Előszállási Árpád fejedelem Általános Iskola 2 csoport (3-4.o)
 december 4. - Dunaújvárosi Óvoda, Katica Tagóvoda 1 csoport
 december 7. - Dunaújvárosi Óvoda, Margaréta Tagóvoda, 2 csoport
- Előszállási Árpád fejedelem Általános Iskola 2 csoport (5-7.o)
 december 8. - Dunaújvárosi Óvoda, Margaréta Tagóvoda, 1 csoport
- Előszállási Árpád fejedelem Általános Iskola 2 csoport (6-8.o)
 december 9. - Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda 1 csoport
- Előszállási Árpád fejedelem Általános Iskola 2 csoport (1-2.o)
 december 10. - Dunaújvárosi Óvoda, Római Városrészi Óvoda 2 csoport
 december 11. - Dunaújvárosi Óvoda, Csillagvirág Tagóvoda 1 csoport
- Dunaújvárosi Óvoda, Római Városrészi Óvoda 1 csoport
- Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola 1 csoport (2.o)
 december 14. - Dunaújvárosi Aprók Háza Óvoda 1 csoport
- Dunaújvárosi Óvoda, Csillagvirág Tagóvoda 1 csoport
- Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola 1 csoport (3.o)
 december 15. – Dunaújvárosi Aprók Háza Tagóvoda 1 csoport
 december 16. – Dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola 1 csoport
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4.












Múzeumlátogatás
Seuso-kincsek – Székesfehérvár
A gyermekáldás kultúrája – Székesfehérvár
Céhlevelek a Szent István király Múzeum gyűjteményében – Székesfehérvár
Patika Múzeum - Székesfehérvár
Vándoriparosok kivonulása – Megvetés és önbecsülés – Budapest
Töredékek a vidéki zsidóság múltjából – Budapest
Betlehem – „a nagy dolgok a jászolnál kezdődnek” – Budapest
Janus Pannonius Múzeum állandó néprajzi kiállítása
Búza – kenyér – Élet – Pécs
Táj-, víz-és fürdőtörténeti kiállítás – Gyula

5. Konferencia, könyvbemutató






Június 10. Thorma János munkásságáról szóló bemutatóján való részvétel, a PIM-ben
Szeptember 25. Kutatók Éjszakája – ELTE Néprajzi Intézetében
Szeptember 29. Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben
November 23. Konferencia Küllős Imola tiszteletére
December 1. A szocialista rendszer történetének kutatása- a korszak iratainak
feltárásának és értékelésének problémái

VII. GYŰJTEMÉNYKEZELŐ: HÉGER ANETT

Rajnai Zsuzsanna gyűjteménykezelőt, Héger Anett váltotta fel 2015. április 22-én.
1.

Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása:
- Részt vett az előszállási (2 db sír mellékletekkel, 1 db urna) és az
öreghegyi (2 db sír) ásatásokon.
- A feltárásokról beérkezett anyagot gyarapodási naplóba vezette. A
régész utasítására restaurálásra adta az Iváncsa-lapos (bronzkori
lelőhely) kerámia anyagát.
- Régészeti raktárban (római, avar, népvándorlás kori) elkezdte a
revíziós munkát szakmuzeológus jelenlétében (eddig kb. 183 024 db),
ha kellett sorba rendezte.

2.

Kiállítási tevékenység:
- A kiállításokhoz az anyagot elővette (végén visszarakta a helyére),
segédkezett a rendezésükben:
-„Régészeti leletek Adonyban”
-„Régészeti leletek Kisapostagon”
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-„Múltba vezető csatornák – A legújabb régészeti leletek Előszállásról”
-„Sár a tűzben – A kerámia története”.
- Kiállítás megnyitókór a vendégeket fogadta, felkísérte.
3.

Műtárgyvédelem:
- A történeti, régészeti és néprajzi (külső is) raktárakban a takarítási
feladatokat elvégezte.
- Folyamatosan figyelte a műtárgyakat, ha sérülést észlelt, jelezte a
szakembernek. A lekopott azonosító számokat újra ráírta a tárgyakra a
keveredés elkerülése végett.

4.

Szolgáltatási feladatok:
- A Régészet napján a bronzkori sír feltárásánál, a Múzeumok Éjszakája
rendezvényen a római ételek elkészítését, kiosztását segítette.
- Ha anyagot kértek kölcsön más intézmények/személyek (pl.
kiállításra), a tárgyakat elővette, átadta és az átadás-átvételi szerződést
megírta.
- Hétvégi nyitva tartáskor 11 alkalommal nyitotta-zárta a múzeumot,
fogadta a vendégeket, pénztárgépet kezelte.
- A tudományos kutatók száma 4 fő. Egyikük terra sigillatakat
kölcsönzött iskolai munkájához, ehhez megírta a szükséges szerződést.

5.

Tudományos kutatás
- Részt vett a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó ipari
Múzeumban megrendezésre került, „Múzeum, mint turisztikai
termék” című konferencián.

6.

Egyéb
- Ez idő alatt 26 napot a portást, 17 napot a takarítót helyettesítette és
végezte el a feladatait.
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VIII. GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG
A 2015-ös évben a múzeum gazdasági ügyeit DMJV Gazdasági Ellátó Szervezete végezte.

IX. SZAKMAI MMUTATÓK

I.

Szolgáltatási feladatok

1. Közönségkapcsolatok:
a) Közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek száma: 14 rendezvény
és 1600 fő
b) A hátrányos helyzetűeket (kiemelten a romákat), valamint a fogyatékkal élőket célzó, a
társadalmi együttélést és a felzárkózást elősegítő programok és a programok résztvevőinek
száma: 9 alkalom és 120 fő
c) Nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok és a programok résztvevőinek száma
d) Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők száma: 5 alkalom 200 fő
e) Ismeretterjesztő kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma
1db, 300 db, 250 db
f) Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma 5 fő és 1200 munkaóra/év
2. Köznevelési hasznosítás.
a) A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások és a
foglalkozások résztvevőinek száma, a honlapon elérhető múzeumpedagógiai foglalkozások
száma (kiemelten a kerettantervhez illeszkedő foglalkozásokra) 60 alkalom 1200 fő
b) Múzeumpedagógiai kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma
c) Iskolai tehetséggondozást segítő programok és a programok résztvevőinek száma: 60
alkalom és 1200 fő
d) A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő programok és a programok résztvevőinek
száma
e) Iskolai közösségi szolgálat kapcsán köznevelési intézményekkel kötött megállapodások
száma, az iskolai közösségi szolgálaton résztvevő diákok és az általuk a múzeumban eltöltött
órák száma 22 fő és 85 óra
4. Hozzáférés:
a) Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és a kutatási alkalmak száma 4 fő és 10 alkalom
b) Múzeumi könyvtár könyvtárhasználóinak száma és a múzeumi könyvtárlátogatások
száma c) Honlap-látogatások száma: több tízezer
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II. Kiállítási tevékenység
1. Állandó kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett
kiállítások szerinti bontásban) 1 és 7200 fő
2. Időszaki kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett
kiállítások szerinti bontásban) 11 és 6552 fő
3. Vándorkiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett
kiállítások szerinti bontásban) 4. Befogadott kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett
kiállítások szerinti bontásban) 1
5. Virtuális kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett
kiállítások szerinti bontásban) 6. A nemzetiségek anyaországában megrendezett kiállítások száma és látogatószáma 7. Összes látogatószám (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)
13752 fő
8. Kiállításban, látványtárban, tanulmányi raktárban és az interneten bemutatott tárgyak
aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)
9. Tárgykatalógusok és kiállítási vezetők száma (magyar és idegen nyelven), példányszáma
és a hasznosított példányok száma
10. Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások száma.6

III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása
1. Gyarapítás:
a) Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások alapterületének várható nagysága (m2) 53
b) Az éves gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott, egyéb gyűjteménygyarapítási
alkalmak száma
c) A régészeti és őslénytani feltárás nyomán feldolgozandó állomány nagysága (összesen és
a tárgyévben, darabszám szerint)
d) A tárgyévben feldolgozandó egyéb műtárgyállomány nagysága (összesen és a
tárgyévben, darabszám szerint)
e) Régészeti és őslénytani feltárás nyomán múzeumba került tárgyak száma
f) Ajándékozással bekerült tárgyak száma 40 db
g) Adásvétellel bekerült tárgyak száma. 4 db
h) Egyéb, az a)-g) pontokon kívül gyűjteménygyarapodással bekerült tárgyak száma
i) A gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott gyarapodás teljesülésének aránya (%)
2. Nyilvántartás:
a) Tárgyévi gyarapodási naplóba vétel száma: 544 db
b) Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma: 1650 db
c) Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma: 5100 db
d) Feldolgozott állomány száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%):
35000 és 2,365 %
2. Hozzáférés:
32

a) Digitalizált tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%):
régészet 5709 db és 0,38% történelem 1%
b) Adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz
képest (%) 1%
c) Az adatbázis használóinak száma, a használatok száma
d) Honlapon hozzáférhető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest
(%):
674 db és 0,045% régészet, történelem 3%
e) Nemzetközi adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes
műtárgyállományhoz képest (%)

IV. Tudományos kutatás
1. Kutatási témák száma: 10
2. Hazai és nemzetközi kutatási programokban történő részvételek és a résztvevők száma
3. A múzeum által megrendezett tudományos konferenciák száma: 1
4. Konferencián tartott előadások száma: 1
5. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a
nemzetiségi nyelveket) tudományos kiadványok száma (múzeumi kiadványban és külső
kiadványban egyaránt): 1
6. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a
nemzetiségi nyelveket) publikációk száma (múzeumi kiadványban és külső kiadványban
egyaránt): 3
7. Kiállítási forgatókönyvek száma: 3
8. Nyomtatásban megjelent tudományos kiadványok példányszáma (összesen) és a
remittenda aránya (%)

V. Műtárgyvédelem
1. Megelőző állományvédelemre szoruló összes műtárgy száma: 703452
2. Aktív állományvédelmi kezelésre szoruló összes műtárgy száma: 600915
3. Tárgyévben megelőző állományvédelembe vont összes műtárgy száma:64544
4. Tárgyévben aktív állományvédelmi kezelésbe vont összes műtárgy száma: 7011
5. Állományvédelmi beavatkozás alá vont és az állományvédelmi kezelést igénylő teljes
állomány aránya (%):1%
A 2015-ös terv megvalósításához köszönöm a fenntartó támogatását és segítségét!

Dunaújváros, 2016.01.29.

Tisztelettel:
Farkas Lajos
múzeumigazgató
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