Az Intercisa Múzeum munkajelentése az 2016-os 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
2016-ban egy idevágó rendelet értelmében elvégezte az ÁBPE I. tanfolyamot, melyet a
költségvetési és gazdasági szervek vezetői számára írtak elő.
Képzés helyszíne:
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete
1108 Budapest, Harmat utca 202

Az Intercisa Múzeumot 2016-ben 2 munkavállaló hagyta el.
A takarítónő, Hajcsik Lászlóné júniusban távozott, helyette Torontáli Mercédesz Anitát
alkalmaztuk.
Az ősz folyamán Vámos Gabriella néprajzkutató is távozott, helyére pedig október elsejétől
Balogh Pál Géza néprajzkutató jött.
Nagyné Hodik Mónika régész-történész továbbra is GYED-en van, az ő helyettesítésére az
elmúlt évben is, Kronász Margit történészt alkalmaztuk.
Az új munkatársak nagyon gyorsan beilleszkedtek a múzeumi közösségbe, rekordidő alatt
átvették annak munkatempóját, így az elmúlt év 27 rendezvényét zavartalanul meg tudtuk
valósítani.
Az Intercisa Múzeum a 2016-os év során is több olyan rendezvényt valósított meg, melyek
sajátosan csak múzeumi környezetben és szakmai hátérrel voltak kivitelezhetőek.
2016-ban 9 időszaki kiállítást és 18 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. Fontos itt
megemlíteni, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése és városvezetése minden

szükséges támogatást megadott az elmúlt évben is, hogy múzeumi rendezvényeinket sikeresen
tudtuk megvalósítani.
A célközönséget a diákok és családok, illetve múzeumi kínálat iránt érdeklődők jelentették
2016-ban 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, családi napok, valamint a különböző előadások.
Az elmúlt évben sikerült 2 országosan is híres kiállítást megvalósítanunk, az első a
márciusban megrendezésre kerülő „Katinyi vérengzés” című tárlat, melyet a Lengyel
Nagykövetség és DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának támogatásával
valósítottunk meg.
Áprilisban nyitottuk meg a magyar tűzoltás történelmét bemutató kiállítást, a budapesti
Katasztrófavédelmi
Központ
Múzeumának,
valamint
a
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelem és a dunaújvárosi tűzoltók segítségével. A kiállítás nagy érdeklődést
váltott ki nemcsak Dunaújvárosban és környékén, hanem távolabbi vidékekről is vonzotta a
látogatókat. Ezzel az időszaki kiállítással pályázunk az „Év Kiállítása” címért, melyet minden
évben országosan csak egy múzeum nyerhet el
Fontos azért megemlíteni, hogy fő célunk a múzeum állandó tárlatának és az ehhez
kapcsolódó időszaki kiállítások anyagának megismertetése a látogatókkal. A Katinyi
kiállításokhoz 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 DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. végezte, nagyon kedvező anyagi feltétellel, de magas
szakmai szinten, így közösen sikerült elérnünk, hogy a kőtár, az év bármelyik szakában
kedvenc kirándulóhelyé vált a dunaújvárosi ember számára.
A múzeum épületében és a római fürdőben elvégeztük önerőből a különböző javításokat, mint
pl. a vizesblokkok és az üvegajtók felújítását, az elavult izzók teljes cseréjét.
Nagy eredménynek tartom, hogy sikerült kiadnunk az Intercisa Múzeum évkönyvét,
bemutatva ezzel az intézmény tevékenységét és tudományos kutatásait.
Megújult a múzeum honlapja is, ezzel szinte naprakészen tudjuk tájékoztatni a közvéleményt
eseményeinkről.

Az állandó kiállításunkat bővítettük egy a pentelei néphagyományokat bemutató résszel. A
tárlat betekintést nyújt, a XIX századi pentelei életformáról és tevékenységekről. A bővítést
önerőből valósítottuk meg.
2016. évben az Intercisa Múzeumban összesen 27 programot rendeztünk meg sikerrel, a
visszajelzések is ezt igazolták.

Időszaki kiállítások – Farkas Lajos
Március – „Katinyi vérengzés” című kiállítás, a Lengyel Nagykövetség és DMJV Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzatának támogatásával.
November – Studenica, szerb kolostort bemutató kiállítás

Rendezvények – előadások – Farkas Lajos
Február – Mezőfalva – Iszlámról szóló előadás (104 fő)
Március –Dr. Márkus Mihály nyugalmazott református püspök előadása a rendszerváltás
körüli egyházi történésekről.
Április - MMK– Iszlámról szóló előadás (76 fő)
Május – Lengyel Miklós volt koreai magyar nagykövet előadása
Szeptember – Iszlámról szóló előadás Kulcson (93 fő)
Szeptember 7 – „A horvátországi református egyház kialakulása” címmel tartott előadást a
horvátországi Karancson, egy templomavató kapcsán. Az eseményen jelen volt Kolinda
Grabar – Kitarović horvát, illetve Áder János magyar államfő is. (több mint 600 fő)
Szeptember – Iszlámról szóló előadás Tasson (85 fő)
Szeptember – Iszlámról szóló előadás Nagyvenyimen (22 fő)
Szeptember – Iszlámról szóló előadás Dunavecsén (64 fő)
November – József Attila Könyvtár - Josip Broz Tito jugoszláv elnök szerepe a magyar 1956os forradalomban (filmvetítéssel egybekötött előadás) (40 fő)
November – Kulcs - Josip Broz Tito jugoszláv elnök szerepe a magyar 1956-os
forradalomban (filmvetítéssel egybekötött előadás) (160 fő)
November – Pécsi Tudományegyetem – A horvátországi Karancs, Kő és Sepse történetét
bemutató előadás. (110)

November – dr. Tóth János Attila búvárrégész, a Szalki –szigetnél tett feltárásokról szóló
előadása
December – Károlyi Gáspár Református Egyetem, Budapest - A horvátországi Karancs, Kő és
Sepse történetét bemutató előadás. (82 fő)

Pályázatok
A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt 2015. évi közművelődési
pályázatán az Intercisa Múzeum 1 pályázata nyert összesen 1.220000 Ft-ot.
Az említett nyertes pályázatot a Turul Népe című hagyományőrző nap megrendezésére nyerte
el a múzeum. Az eseményt június 18-án rendeztük meg a római kőtár területén és több száz
érdeklődőt vonzott.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.5 millió forinttal támogatta a Szalkiszigetnél található régészeti lelőhely geofizikai módszerekkel történő felmérését. A
kutatásban részt vett Dr. Tóth János Attila búvárrégész, valamint a dunaújvárosi Dunai
Ipari Búvár Kft szakemberei. A feltárás eredményes volt, mert a Duna medréből 3 római
kori faragott követ hoztak a felszínre, ami arra enged következtetni, hogy a Szalki- szigetnél a
római korban fontos építmény lehetett, de ennek megfejtése még további kutatásokat igényel.

II.RÉGÉSZET
Buza Andrea régész

SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK
1. Közönségkapcsolatok
a) Közművelődés rendezvények
Buza Andrea 2016. május 28-án részt vett a Régészet Napja rendezvényen, megszervezte a
nap dunaújvárosi eseményeit, tartotta a kapcsolatot az országos program szervezőivel.
2016. december 17-én részt vett az Intercisa Múzeum adventi családi délutánján, melynek
keretében gyertyamártó és díszítő foglakozást tartott.
d) Ismeretterjesztő előadások
Buza Andrea 2016. március 22-én Római viselet címmel ismeretterjesztő előadást tartott.
2016. április 14. Római viselet címmel ismeretterjesztő előadást tartott. (Dunavecse, Vikár
Béla Művelődési Ház és Könyvtár)
2016. május 13. 3 alkalommal Római viselet címmel ismeretterjesztő előadást tartott.
Buza Andrea 2016. május 13. Régészeti leletek Előszállásról (Előszállás, Kossuth Lajos
Művelődési Ház és Könyvtár) rövid címmel ismeretterjesztő előadást tartott.

2016. június 25-én részt vett a Múzeumok Éjszakája rendezvényen, melynek keretében
előadást tartott Szépségápolás a római címmel valamint római öltözködés címmel
foglalkozást tartott.
2016. november 12-én részt vett a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében tartott múzeumi
családi napon, melynek keretében előadást tartott Szent Márton, Pannónia védőszentje
címmel.

e) ismeretterjesztő kiadványok
Buza Andreának az alábbi ismeretterjesztő cikkei jelentek meg Az Intercisa Múzeum
Évkönyve I. kötetében:
Szárnyas fibulapár Előszállásról
Komikus színész szobra Baracsról
Mithras-dombormű Dunaújvárosból (Keszi Tamással közösen)
Minerva bronzszobra Dunaújvárosból
Avar kori mellboglár-pár Előszállásról
Árpád-kori nyakperec Rácalmásról
Bronz ereklyetartó kereszt
A Dunaújvárosi járás területén elvégzett régészeti szakfeladatok 2014-2015-ben
Az Intercisa Múzeum időszaki kiállításai 2014-2015-ben (Pongrácz Brigittával közösen)
Buza Andrea az alábbi ismeretterjesztő cikkeket készítette el a hónap műtárgya sorozat
részeként a múzeum honlapja számára:
2016. január – Római kori olajosüveg
2016. május – Kora újkori hajtűk Dunaújvárosból
2016. szeptember – Gemmacsüngős, aranymedállal díszített gagátgyöngysor Dunaújvárosból
2. Köznevelési hasznosítás
a) A gyűjteményre és kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások
Buza Andrea 2016. január 22-én 3 alkalommal tárlatvezetést tartott a Sár a tűzben – a
fazekasság története című kiállításában a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak.
2016. január 28-án tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában a Vasvári
Pál Általános Iskola 5. osztályos tanulóinak.
2016. április 19-én tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában a perkátai
Szivárvány Óvoda óvodásainak.
Buza Andrea 2016. április 20-án tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó
kiállításában a perkátai Szivárvány Óvoda óvodásainak.
2016. április 21-én tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában a perkátai
Szivárvány Óvoda óvodásainak.
2016. május 6-án tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában a perkátai
Szivárvány Óvoda óvodásainak.
2016. május 10-én tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában a perkátai
Szivárvány Óvoda óvodásainak.
2016. május 12-én tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában a perkátai
Szivárvány Óvoda óvodásainak.
Buza Andrea 2016. június 8-án tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában
a nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 3. osztályos tanulóinak.
2016. szeptember 22-én 2 alkalommal tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó
kiállításában a perkátai Szivárvány Óvoda óvodásainak.

2016. szeptember 27-én tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában a
Dunaújvárosi Egyetem andragógia szakos hallgatóinak.
2016. november 18. a Szilágyi Erzsébet Általános Iskola iskolanapjai keretében az 5-8.
osztálynak, 4 külön csoportban kézműves foglakozás, rövid előadásban bronzkori ékszerek
bemutatása.
2016. december 15. a Szilágyi Erzsébet Általános Iskola 1-3. osztályos tanulóinak, 3 külön
csoportban Hogyan játszottak a római kori gyerekek és felnőttek, az előadást követően
kézműves foglalkozás.
Buza Andrea Keszi Tamással, Pongrácz Brigittával és Vámos Gabriellával közösen 2016.
június 20-június 24. között múzeumi tábort tartott általános iskolás gyerekeknek. A táborban
régészeti és néprajzi előadásokat hallhattak, kézműves foglalkozásokon vehettek részt a
gyerekek, ismerkedhettek meg a múzeumi élettel. Előadások:
2016. június 20. Hogyan játszottak a római kori gyerekek és felnőttek?
2016. június 21. Római kori házak
2016. június 23. Szépségápolás a római korban
2016. június 24. Színház az ókorban
4. Hozzáférés
a) Kutatószolgálatot igénybevevő kutatók és kutatási alkalmak száma:
Bognár Katalin (avarkori sárga kerámia a Dunaújváros-Simonyi dülői temetőből), Gál Tamás
(Dunaújváros-Kálvária utcai 1984-es feltárás feldolgozása), Ortolf Harl (Ubi erat lupa
program támogatása, római kövek digitalizálása), Kiss Alexandra (római kori terra sigillata
kutatása), Kondor Tamás (római kőtár, castellum és kemence műemlékvédelmi
munkálatainak tervezése), Stephanie Nagel (christogramos római tárgyak kutatása),
Prohászka Péter (Intercisa temető 861. sírjából előkerült leletek kutatása), Szücsi Frigyes
(nagyvenyimi régészeti leletek kutatása), Visy Zsolt (római feliratos kövek). Összesen 9
kutató. Kutatási alkalmak száma: 26.
II. KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG
2. Időszaki kiállítások
Buza Andrea kurátorként közreműködött a 2016. december 9-én megnyílt Virtuális vártúrák
kiállítás Intercisa Múzeumban történő bemutatásában.
Keszi Tamással közösen megrendezte a Régészeti leletek Rácalmásról című kiállítást. A
kiállítás helyszíne Rácalmás, Művelődési Ház és Könyvtár. A kiállítás időpontja: 2016. január
22. – március 1.
Buza Andrea Keszi Tamással közösen megrendezte a Régészeti leletek Nagyvenyimről című
kiállítást. A kiállítás helyszíne Nagyvenyim, Polgármesteri Hivatal. A kiállítás időpontja:
2016. március 7. – április 12.
Keszi Tamással közösen megrendezte a Régészeti leletek Előszállásról című kiállítást. A
kiállítás helyszíne Előszállás, Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár. A kiállítás
időpontja: 2016. április 15. – 2016. május 18.
Keszi Tamással közösen megrendezte a Régészeti leletek Iváncsáról című kiállítást. A
kiállítás helyszíne Iváncsa, Dr. Fejérpataky László Általános Iskola. A kiállítás időpontja:
2016. május 20. – 2016. június 28.
Buza Andrea részt vett a dunaújvárosi járás régészeti leleteit bemutató bannerek
kihelyezésében. A bannerek 2016-ban a következő helyeken voltak láthatók:

Széchenyi István Gimnázium és Kollégium, Dunaújváros, 2016. január 13. – február 3.
Árpád Fejedelem Általános Iskola, Előszállás 2016. február 3. – február 24.
Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Baracs 2016. február 24.
– március 10.
Vörösmarty Mihály Általános Iskola, 2016. március 10. – 2016. március 30.
Arany János Általános Iskola, Dunaújváros, 2016. március 30. – április 13.
Móricz Zsigmond Általános Iskola, Dunaújváros, 2016. április 13. – április 27.
Vasvári Pál Általános Iskola, Dunaújváros, 2016. április 27. – május 11.
Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2016. május 11. – június 1.
Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény,
Dunaújváros, 2016. június 1. – június 15.
Kurultáj, Bugac, 2016. augusztus 12. – augusztus 14.
Faluház, Tass, 2016. szeptember 26. – október 6.
Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola, Kunszentmiklós, 2016. október
6. – november 9.
Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár, Dunavecse, 2016. november 9. – december 8.
Apostagi Közösségi Ház, Apostag, 2018. december 8. – 2016. december 20.
III.

Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása

Buza Andrea 2016. szeptember 15. – szeptember 16. között a Hamburger Hungária Erőmű
Kft. gázmotoros kiserőmű I. és II. ütem 22 kV-os hálózatra csatlakoztatása tárgyú beruházás
során régészeti megfigyelést végzett
2016. szeptember 16. – november 9. között Dunaújváros, a Szórád Márton út – Béke téri
szakaszon, 147/1, 149, 122, 151/, 321 helyrajzi számokon; a Római városrész 27. Tr.
állomástól a Váci út felé eső szakaszon, 54/7, 179/3, 451/53, 451/54, 451/55, 451/63, 451/74,
455 helyrajzi számokon végrehajtott villamosvezeték rekonstrukciós munkálatok során
régészeti megfigyelést végzett.
Buza Andrea 2016. november 22. – november 30. között a dunaújvárosi partvédőmű
víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandi öbölbe történő átvezetése tárgyú beruházás
során régészeti megfigyelést végzett. A megfigyelés 2017. évben folytatódik.
2.Nyilvántartás
b) Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma:
1188 db.
c) Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma:
A római kori régészeti anyagban 50.145 darab revíziója történt meg.

IV.

Tudományos kutatás

2.Hazai és nemzetközi kutatási programokban történő részvétel
Buza Andrea részt vett a Szalki-szigeten 2016-ban megkezdett búvárrégészeti kutatási
program során előkerült régészeti leletanyag feldolgozásában.

V. Műtárgyvédelem
Buza Andrea szakmai konzultánsként részt vett az Római Kőtár és Romkert tanulmányi kőtár
részében elhelyezett 280 darab római kő megtisztításában.
Egyéb
Buza Andrea projektmenedzserként pályázatot írt és adott be az EFOP-3.3.2-16 Kulturális
intézmények a köznevelés eredményességéért című pályázati felhívásra. A támogatási
kérelemtámogatási jogosultságot szerzett, döntés még nem volt.
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.

Régészet - Keszi Tamás
I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK
1) Közönségkapcsolatok
a) Közművelődési rendezvények
Keszi Tamás 2016. május 28-án részt vett a Régészet Napja rendezvényen. Előadást tartott
Honnan tudjuk, hol kell ásni? címmel, valamint megtartotta a Lelettapogató és az Ismerkedés
az emberi csontvázzal című foglalkozásokat.
2016. június 25-én részt vett a Múzeumok Éjszakája rendezvényen, melynek keretében
vezetést tartott a római kőtárban és fürdőben, valamint előadást tartott Levedia, Kolombusz
tojása és a spanyolviasz címmel
2016. december 17-én részt vett az Intercisa Múzeum adventi családi délutánján, melynek
keretében gyertyamártó foglakozást tartott.
d) Ismeretterjesztő előadások
Keszi Tamás 2016. február 2-án Mit csinál a régész? címmel tartott előadást a rácalmási
művelődési házban.
2016. április 14-én Mit csinál a régész? címmel tartott előadást a dunavecsei művelődési
házban.
2016. augusztus 13-án Létezett-e Levedia, és ha igen, hol? címmel tartott előadást a bugaci
kulrultájon.
2016. szeptember 13-án Szent A rómaiak kikötőjétől Szent Pantaleon monostoráig címmel
tartott előadást a Szent Pantaleon kórházban a szentről készülő szobor gipsz formájának
bemutatója alkalmával.
Keszi Tamás 2016. szeptember 27-én Mit csinál a régész? címmel tartott előadást a Széchenyi
István Gimnázium tanulói számára.
2016. november 29-én A római hadsereg címmel tartott előadást a Széchenyi István
Gimnázium történelem fakultációsai számára.
e) ismeretterjesztő kiadványok

Keszi Tamás szerzőként részt vett az „Intercisa Múzeum Évkönyve I” című kiadvány
elkészítésében. Itt megjelent publikációi: Bronzkori sír Adonyból, Bronzkori aranydíszes tőr
és bronzbalta Mezőfalváról, Római oltárkő a Dunából (társszerző Buza Andrea), Mithrasdombormű Dunaújvárosból (társszerző Buza Andrea), Szír íjászsisak Dunaújvárosból, Római
strigilisek Dunaújvárosból, Avar ötvöstárgyak Mezőfalváról, Avar kettős síp Rácalmásról,
Habán korsó Dunaújvárosból.
Keszi Tamásnak a múzeum honlapján, „A hónap műtárgya” sorozatban megjelent
publikációi: Bronzkori csuklóvédő Iváncsáról, Római plumbata Baracsról, Mátyás király
ezüstdenárjai.

2. Köznevelési hasznosítás
a) A gyűjteményre és kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások
Keszi Tamás általános iskolás csoportoknak tartott vezetést 2016. február 2-án (3 alkalom) és
9-én (1 alkalom) a rácalmási kamara kiállításban.
2016. június 8-án vezetést tartott a múzeum állandó kiállításában a nagyvenyimi Kossuth
Lajos Általános Iskola 3. osztályos tanulói számára.
2016. január 15-én vezetést tartott a múzeum állandó kiállításában a Széchenyi István
Gimnázium 9. osztályosainak.
2016. január 22-én két alkalommal tartott vezetést a múzeum állandó kiállításában a Petőfi
Sándor általános Iskola csoportjai számára.
2016. március 22-én vezetést tartott a múzeum állandó kiállításában a Lorántffy Zsuzsanna
Szakközépiskola tanulói számára.
2016. március 22-én vezetést tartott a múzeum látványtárában a Lorántffy Zsuzsanna
Szakközépiskola tanulói számára.
2016. május 13-án vezetést tartott a múzeum állandó kiállításában a kulcsi általános iskola
tanulói számára.
Keszi Tamás 2016. június 14. vezetést tartott a múzeum állandó kiállításában a Hild József
Szakközépiskola csoportja számára.
2016. szeptember 23. vezetést tartott a múzeum állandó kiállításában a rácalmási általános
iskola tanulói számára.
Keszi Tamás részt vett a 2016. június 20-június 24. között általános iskolás gyerekek számára
tartott múzeumi tábor szervezésében és lebonyolításban. Ennek során tartott előadásai:
2016. június 20. Mit csinál a régész?
2016. június 21. őskori házak
2016. június 22. Táplálkozás az őskorban
2016. június 23. Tetoválások
2016. június 24. Gladiátorok
4. Hozzáférés
a) Kutatószolgálatot igénybevevő kutatók és kutatási alkalmak száma:

Keszi Tamás az alábbi külső kutatók számára nyújtott segítséget: Ortolf Harl (Ubi erat lupa
program támogatása, római kövek digitalizálása), Szücsi Frigyes (nagyvenyimi régészeti lelet
fotózása), Stefanie Nagel (christogramos római tárgyak), Kim Caulfield (római guzsalyok),
Fejér Eszter (bronzkori sarlók), Horváth Helga (középkori monostor), Markovics Milán
(Duna mente földrajzi viszonyai a római korban), Kondor Tamás (római kőtár, castellum és
kemence műemlékvédelmi munkálatainak tervezése).Kutatók száma 8 fő, alkalmak száma 15.

II.

KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

2. Időszaki kiállítások
Keszi Tamás Buza Andreával közösen megrendezte a Régészeti leletek Rácalmásról című
kiállítást. A kiállítás helyszíne Rácalmás, Művelődési Ház és Könyvtár. A kiállítás időpontja:
2016. január 22–március 1.
Buza Andreával közösen megrendezte a Régészeti leletek Nagyvenyimről című kiállítást. A
kiállítás helyszíne Nagyvenyim, Polgármesteri Hivatal. A kiállítás időpontja: 2016. március
7–április 12.
Buza Andreával közösen megrendezte a Régészeti leletek Előszállásról című kiállítást. A
kiállítás helyszíne Előszállás, Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár. A kiállítás
időpontja: 2016. április 15–2016. május 18.
Buza Andreával közösen megrendezte a Régészeti leletek Iváncsáról című kiállítást. A
kiállítás helyszíne Iváncsa, Dr. Fejérpataky László Általános Iskola. A kiállítás időpontja:
2016. május 20–2016. június 28.
Buza Andreával közösen kamarakiállítást rendezett a településeken feltárt régészeti leletekből
Rácalmáson, Nagyvenyimen, Előszálláson, Iváncsán.
Keszi Tamás részt vett a dunaújvárosi járás régészeti leleteit bemutató bannerek
kihelyezésében. A bannerek 2016-ban a következő helyeken voltak láthatók:
Széchenyi István Gimnázium és Kollégium, Dunaújváros, 2016. január 13–február 3.
Árpád Fejedelem Általános Iskola, Előszállás 2016. február 3–február 24.
Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Baracs 2016. február
24–március 10.
Vörösmarty Mihály Általános Iskola, 2016. március 10–2016. március 30.
Arany János Általános Iskola, Dunaújváros, 2016. március 30–április 13.
Móricz Zsigmond Általános Iskola, Dunaújváros, 2016. április 13–április 27.
Vasvári Pál Általános Iskola, Dunaújváros, 2016. április 27–május 11.
Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2016. május 11–június 1.
Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény,
Dunaújváros, 2016. június 1– június 15.
Kurultáj, Bugac, 2016. augusztus 12– augusztus 14.
Faluház, Tass, 2016. szeptember 26–október 6.

Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola, Kunszentmiklós, 2016. október
6–november 9.
Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár, Dunavecse, 2016. november 9–december 8.
Apostagi Közösségi Ház, Apostag, 2018. december 8–2016. december 20.

III.

Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása

Keszi Tamás részt vett a 2016. szeptember 15–szeptember 16. között a Hamburger Hungária
Erőmű Kft. gázmotoros kiserőmű I. és II. ütem 22 kV-os hálózatra csatlakoztatása tárgyú
beruházás során végzett régészeti megfigyelésben.
Részt vett a 2016. szeptember 16–november 9. között Dunaújváros, Szórád Márton út – Béke
téri szakaszon, 147/1, 149, 122, 151/, 321 helyrajzi számokon; a Római városrész 27. Tr.
állomástól a Váci út felé eső szakaszon, 54/7, 179/3, 451/53, 451/54, 451/55, 451/63, 451/74,
455 helyrajzi számokon végrehajtott villamosvezeték rekonstrukciós munkálatok során
végzett régészeti megfigyelésben.
Keszi Tamás részt vett a 2016. november 22–november 30. között a dunaújvárosi partvédőmű
víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabad strandi öbölbe történő átvezetése tárgyú beruházás
során végzett régészeti megfigyelésben.
3. Hozzáférés
a) digitalizált tárgyak
Keszi Tamás az alábbi régészeti tárgyak digitális fotóit készítette el: bronzkori csuklóvédő (6
fotó), római festéktörő, paletta, piperekanál (5 fotó), római illatszeres fiola (11 fotó), baracsi
plumbata (35 fotó), christogramos üvegtöredék (24 fotó), mezőfalvi cikádafibulák (6 fotó),
Dunában talált római kövek (10 fotó), kőtári kövek (24 fotó), délkeleti római temető 57.
sírjának tárgyai (32 fotó), avar fokos (12 fotó), kora újkori dísztűk (10 fotó). Összesen 26
tárgy, 175 fotó.
V.

Tudományos kutatás

1. Kutatási témák
Keszi Tamás folytatta a Kisapostag-dunai-dűlői temető és az Iváncsa-laposi település
feldolgozását. Az ennek során elért eredmények közlését lásd alább.
2. Hazai és nemzetközi kutatási programokban történő részvétel
Buza Andreával részt vett a Szalki-szigeten 2016-ban megkezdett búvárrégészeti kutatási
program során előkerült régészeti leletanyag feldolgozásában.
6. A múzeum dolgozói által jegyzett magyar és idegen nyelvű publikációk
Keszi Tamásnak a Magyar Régészet című elektronikus folyóiratban megjelent tanulmánya:
Pont, pont, vesszőcske – hová tűnt a fejecske? Question of headless figures on Bronze Age
urns. 2015 tél/winter.
Keszi Tamásnak az Archeologiai Értesítőben megjelent tanulmánya: Szimbolikus
ábrázolásokkal díszített urnák Kisapostag-Dunai-dűlőből. Alternatív javaslat a BudapestPannonhalmi úti edény ábrázolásának értelmezésére. Urns decorated with symbolic depictions

from Kisapostag-Dunai-dűlő. An alternative proposal for the interpretation of the depiction on
the vessel from Budapest-Pannonhalmi út. Archaeologiai Értesítő 141 (2016) 55-92.
8. Nyomtatásban megjelent kiadványok
Keszi Tamás szerkesztőként részt vett az „Intercisa Múzeum Évkönyve I” című kiadvány
elkészítésében.
Egyéb
Keszi Tamás szakmai vezetőként vett részt az EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a
köznevelés eredményességéért című pályázat elkészítésében. A pályázat támogatási kérelem
jogosult, döntés még nem volt.
Az alábbi rendezvényekhez készített plakátot: Korea egy volt nagykövet szemével, Katyn,
Szent Flórián katonái, A mezopotámiai vízözöntörténetek az újabb szövegek tükrében című
előadás, ádventi családi nap. Múzeumok Éjszakája, Magyar Régészet Napja, Múzeumok Őszi
Fesztiválja.
Keszi Tamás az alábbi kiállítások, kiállításmegnyitók fotódokumentációját végezte el:
bannerkiállítások (203 fotó), néprajzi szoba újranyitása (21 fotó), A házi szappanytól az
arczkenőcsig (51 fotó), A studenicai kolostor (107 fotó), Kallós Zoltán gyűjteménye (36 fotó),
Rácalmási kamarakiállítás és kézműves-foglalkozások (123 fotó), nagyvenyimi
karamakiállítás (30 fotó), előszállási kamarakiállítás (49 fotó), iváncsai kamarakiállítás (34
fotó), Szent Flórián katonái (83 fotó), Kelet Népe (58 fotó), Katyn (55 fotó), Virtuális
vártúrák (107 fotó).
Az alábbi előadások fotódokumentációját végezte el: Víz alatti régészet (10 fotó), Szabó
Zoltán főorvos beszámolója (25 fotó), Korea egy volt nagykövet szemével (20 fotó), Szent
Flórián emlékek Fejér megyében (8 fotó), Márkus Mihály előadása (10 fotó),
Keszi Tamás az alábbi rendezvények fotódokumentációját végezte el: kurultáj (171 fotó),
múzeumi tábor (67 fotó), marimbakoncert (18 fotó), Múzeumok Őszi Fesztiválja (147 fotó),
Múzeumok Éjszakája (29 fotó), Magyar Régészet Napja (68 fotó), ádventi családi nap (104
fotó).
Keszi Tamás más szerzők tanulmányaiban megjelent fotói: Intercisa Múzeum Évkönyve I.
Dunaújváros, 2016. (8. o., 31. o. Fig. 4, 76. o., 78. o., 81. o., 89. o., 100. o., 102. o., 104. o.,
153. o., 155-156. o., 158-162. o., 164. o, 166. o., 168-169., 171. .o., 173-179. o., 183. o., 185187. o.), Beyond Boundaries: Connecting Visual Cultures int he Provinces of Ancient Rome.
Getty Publications. Los Angeles, 2016. (96. o., Fig. 5.12).
Keszi Tamás heti váltásban riasztóügyeletet látott el.

III. TÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
Kronászt Margit történész

- Médiaszereplés
2016. március 16-án a Dunaújvárosi Televíziónak nyilatkozott a Magyar zászló napja
kapcsán.
2016. április 27-én a Dunaújvárosi Televíziónak nyilatkozott az Anyák napja kapcsán.
2016. május 9-én a Dunaújvárosi Televíziónak nyilatkozott a „Kelet Népe ’80 – A SebesKörös partjától az Adler-nyomdáig” című kiállítás kapcsán.
2016. május 10-én a Lánchíd Rádiónak nyilatkozott a „Kelet Népe ’80 – A Sebes-Körös
partjától az Adler-nyomdáig” című kiállítás kapcsán.
2016. augusztus 31-én a Dunaújvárosi Hírlap nyilatkozott az „1956 – Ahogy én láttam”
című felhívás kapcsán.
2016. november 11-én a Dunaújvárosi Televíziónak nyilatkozott a „Studenica kolostor –
A szerbek egyik legszentebb kegyhelye” című kiállítás kapcsán.
2016. november 15-én a Dunaújvárosi Televíziónak nyilatkozott a „Sztálinváros 1956 – A
kutatások tükrében” című előadás kapcsán.
2016. november 15-én a Dunaújvárosi Hírlapnak nyilatkozott a „Sztálinváros 1956 – A
kutatások tükrében” című előadás kapcsán.

Tárlatvezetés
A múzeum állandó és időszaki kiállításaiban tárlatvezetéseket tartott:
2016. február 9-én 15 főnek a néprajzi szobában (óvodás csoport).
2016. április 15-én tárlatvezetést tartott a „Szent Flórián katonái – A tűzoltóság
története” című kiállításban 25 főnek (Arany János Általános Iskola, I/c).
2016. április 21-én rendészeti nap keretében tárlatvezetést tartott a „Szent Flórián
katonái – A tűzoltóság története” című kiállításban 5 csoport (összesen 81 fő)
részére (Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Szakgimnáziuma és
Szakközépiskola, 11Rv1, 12Rv1, 10fk, 3/1, 10. o.).
2016. május 12-én tárlatvezetést tartott a „Szent Flórián katonái – A tűzoltóság
története” című kiállításban 29 főnek (Katica óvoda).
2016. május 25-én tárlatvezetést tartott a „Szent Flórián katonái – A tűzoltóság
története” című kiállításban 20 főnek (Baracsi Általános Iskola). A csoport az
állandó kiállítást is megtekintette.

2016. június 1-én tárlatvezetést tartott a „Szent Flórián katonái – A tűzoltóság
története” című kiállításban 21 főnek (Zalka Máté utcai óvoda).
2016. június 8-án tárlatvezetést tartott a „Szent Flórián katonái – A tűzoltóság
története” című kiállításban 2 csoport (összesen 40 fő) részére (Nagyvenyimi
Általános Iskola, 3. o.).
2016. június 9-én tárlatvezetést tartott a „Szent Flórián katonái – A tűzoltóság
története” című kiállításban 23 főnek (Arany János Általános Iskola, 2. o.).
2016. június 14-én tárlatvezetést tartott a „Szent Flórián katonái – A tűzoltóság
története” című kiállításban 15 főnek (Hild József Szakközépiskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola és Kollégium).

Kiállítás
Orosz Csaba, tűzoltó alezredessel közösen 2016. áprilisában megszervezte a „Szent
Flórián katonái – A tűzoltóság története” című kiállítást (2016. április 13.-2016. június
15.). Közreműködött még a székesfehérvári Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány, a
budapesti Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság és Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A Berettyó Kulturális Központtal közreműködve bemutatta a „Kelet Népe ’80 – A SebesKörös partjától az Adler-nyomdáig” című vándorkiállítást (2016. május 9.-2016. május
30.). Dunaújváros a vándorkiállítás utolsó helyszíne volt.

Egyéb
A múzeum további kiállításainak és valamennyi egyéb rendezvényének előkészületeiben
szerepet vállalt („Katyn”; „Háziszappanytól az arckenőcsig. Paraszti tisztálkodás –
polgári divat”; „Kallós Zoltán gyűjtőútjainak textilcsodái”; „Studenica kolostor – A
szerbek egyik legszentebb kegyhelye”).
Szükség esetén teremőri feladatokat látott el és a múzeumpedagógussal közreműködve,
annak munkáját segítve óvodás és iskolás csoportokat fogadott kézműves
foglalkozásokon.
Kézműves foglalkozást tartott 2016. május 28-án (Régészet Napja, írótábla), 2016.
november 12. (Családi Délután, ajtódísz), 2016. december 17-én (Adventi foglalkozás,
mécses tartó).
2016 januárjában és augusztusában kölcsönadást bonyolított le a Nagyvenyimi
Művelődési Házzal, mely tárgya a néhai Kim Corbisier, festőművész képei voltak. A
festőművész képei letétben találhatók intézményünk történeti gyűjteményében.

2016 májusában kölcsönadást bonyolított le a Berettyó Kulturális Központtal, melynek
keretében fentebb említett intézmény a 2015-ben kölcsönvett tárgyakat hozta vissza,
valamint kiállításra átadta a „Kelet Népe ’80 – A Sebes-Kőrös partjától az Adler
nyomdáig” című időszaki vándorkiállítás anyagát.
2016. február 15-ig elkészítette és benyújtotta a Pulszky Társaság által kiírt, az „Év
kiállítása 2015.” pályázatra a pályázati anyagot, melyre a „Királyi ajándékok. Josip Broz
Tito koronás főktől kapott ajándékai” című kiállítással pályázott az intézmény.
2016 májusában benyújtotta a Pulszky Társaság részére az „Év kiállítása 2016.”
pályázatra az előzetes regisztrációs lapot a „Szent Flórián katonái – A tűzoltóság
története” című kiállítással. A jelentkezést elfogadták, a Társaság több tagja is
meglátogatta a kiállítást, a pályázati anyagot 2017. február 15-ig kell majd benyújtani.
2016 áprilisában és májusában további két pályázattal foglalkozott:
o a Kubinyi Ágoston program keretében több kollégájával együttműködve
pályázati anyagot készített az intézmény állandó kiállításának kibővítésére;
o a Sinkovits Imre pályázat keretén belül 1956-os előadássorozat
megszervezésére nyújtott be pályázati anyagot. Sikertelen volt a pályázat.
Az év folyamán az intézményt megkereste a Brassói Történeti Múzeum egy nemzetközi
projekt lehetőségével („Stories when my town was called Stalin”), melyre végül
jelentkeztünk és a Dunaújvárosi Egyetemről kértünk fel egy főt helyi koordinátornak,
akinek a munkáját szakmailag segítjük. Helyi koordinátor: Szalai Dániel, pályázatíró.
2017. január 17-tel Szalai Dániel felmondott munkahelyén, így – ezzel és több más okból
kifolyólag a projektben részt venni nem tudunk, így attól elálltunk.
2016 februárjában elkészítette az Intercisa Múzeum Évkönyve I. című kiadványhoz
tanulmányát („Levelek a frontról - Babanits Margit és Takács Kálmán képeslapváltása”)
és a múzeumi gyűjteménygyarapodással foglalkozó cikkét.
2016. március 22-én előadást tartott „A dunaújvárosi egészségügy 65 éve” címmel 14 fő
egészségügyi tagozatra járó Lorántffys diáknak.
2016 áprilisában a múzeumpedagógussal közreműködve meghirdette a „Tűzre, vízre
vigyázzatok!” című múzeumpedagógiai foglalkozást a „Szent Flórián katonái – A
tűzoltóság története” című kiállítás kapcsán óvodás, általános- és középiskolás csoportok
részére, melyeket tárlatvezetéssel egybekötve egyedül vagy a múzeumpedagógussal
közösen bonyolítottak le a kiállítás ideje alatt.
2016. augusztus 16-án a múzeum gyűjteményeit mutatta be a Csiribiri játszóházból
érkezett csoportnak (10 fő).
2016. augusztus 27-én a dunaújvárosi József Attila Könyvtár megbízásából megbízási
szerződéssel vezetőként részt vett egy kastélytúrán, melynek keretében az érdeklődök

meglátogatták a városi és város környéki kastélyokat és kúriákat (kb. 50 fő). Előtte
kutatómunkát végzett.
2016 augusztusában a dunaújvárosi József Attila Könyvtárral közösen felhívást intézett a
városlakókhoz „1956 – Ahogy én láttam” címmel, melyben arra kérte őket, hogy 1956-os
személyes emlékeiket osszák meg vele. A felhívás kapcsán interjúkat szervezett (5 db) és
további 5 visszaemlékezést pedig postán vagy a könyvtár közreműködésével kapott meg.
2016. november 15-én a dunaújvárosi József Attila Könyvtár megbízásából megbízási
szerződéssel előadást tartott a könyvtár olvasótermében „Sztálinváros 1956 – A kutatások
tükrében” címmel (kb. 50 fő). Előtte gyűjtést és kutatómunkát végzett.
2016. december 3-án 10 fő turisztikai újságírót kísért végig a Szocreál tanösvény egyes
állomásain.
A múzeum honlapján megjelenő „A hónap műtárgya” című sorozatba 3 alkalommal írt:
2016. április („Levente igazolvány Dunapenteléről”), 2016. augusztus („Tintatartók”),
2016. december („Molnár István Károli-féle Újtestamentuma”).
Cikket írt továbbá: 2016. október és november hónapokban az infoDunaújváros
megbízásából az 1956-os események helyi vonatkozásával kapcsolatban.
Folytatta a történeti és a helytörténeti gyűjtemény anyagának leltározását, különös
tekintettel Barsi Dénes, író hagyatékára.
Folytatta a történeti és a helytörténeti gyűjtemény anyagának revízióját.
Folytatta a 2014. január 1. után megjelent Dunaújvárosi Hírlapokból az intézménnyel
foglalkozó cikkek és írások összegyűjtését és archiválását.
Kutatást/gyűjtést végzett külső helyszínen:
o 2016. február 15-én a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltárában
Székesfehérváron a „Szent Flórián katonái – A tűzoltóság története” című
kiállítás kapcsán.
o 2016. augusztus 10-én és 2016. szeptember 26-án, Dunaújváros területén, az
intézménynek ajándékozott tárgyak miatt.
o 2016. szeptember 8-án az „1956 – Ahogy én láttam” című felhívás kapcsán,
külső helyszínen készített interjút a jelentkező tanúval (a többi interjút az
Intercisa Múzeumban készítette).
Külső kutatómunka segítése: intézményünkhöz az év folyamán is többen fordultak
különféle témákkal, hogy segítsük kutatásuk előrehaladását.
o Kutatók száma: 14 fő.
o Témák száma: 13 db.
o Témák:
 egy kutató foglalkozott Berán Lajos munkásságával;
 egy kutató foglalkozott az 1970-es és 1980-as évekbeli utcanevekkel;
 egy szakdolgozati téma: Paks és Adony története;












egy kutató az MTA BTK TTI-től, aki kiadványhoz keresett fotókat az
1950-es évek Sztálinvárosáról;
egy kutató, aki néhány utcanév eredetére volt kíváncsi;
ketten foglalkoztak a Perkátai Győry-család történetével, illetve
kiállításhoz kerestek anyagot;
egy kutató érdeklődött Zecher János után;
egy kutató érdeklődött az 1848/’49-es dunapentelei nemzetőrökről;
egy kutató érdeklődött az Aranycsillag szálló bútorainak sorsáról;
egy kutató érdeklődött Bölcskéről az 1956-os eseményekről;
egy kutató érdeklődött Nagyéri Károlyról készült fényképek iránt
előadáshoz;
egy kutató érdeklődött Nagyéri Károlyról és a Tolbuchin laktanyáról
készített képek iránt cikk írásához;
egy kutató érdeklődött a római katolikus templomnak és környékének
1944. december 24-i bombázásáról.

Részt vett tudományos előadásokon: a Kodolányi János Főiskola és a székesfehérvári
Városi Levéltár és Kutatóintézet által közösen Kodolányi Szabadegyetem és a Harmadik
Kor Egyetem 60 éve történt címmel megrendezett 1956-tal foglalkozó eseménysorozatán
(3 előadás).
Meglátogatta a Perkátai Győry-kastély megújult állandó kiállítását, mely a család
történetét mutatja be; valamint a kastélyban éppen futó időszaki kiállításokat és a helyi
könyvtárat, ahol könyvtártörténeti előadáson is részt vett (2016. augusztus).
Meglátogatta Rajcsányi László, Perkátai magángyűjtő gyűjteményét, akivel több
lehetséges kiállításról is egyeztetett. 2017. szeptember-október hónapokban fog
megvalósulni az első.
2016. október 3-án részt vett a XIX. Országos és Nemzetközi Éremgyűjtő Találkozón
Dunaújvárosban.

IV. RESTAURÁTOR MŰHELY
Paálné Bakó Edit restaurátor
II Tudományos munka
Az Intercisa Múzeum Évkönyve I. 2016-ban megjelent kötetében két írása jelent meg. A
Papír próbababa restaurálása című tanulmánya,
Műtárgyvédelem az Intercisa Múzeumban, 2014-2015-ben címmel írt beszámolója.
105. sz. IV. Béla Cserkészcsapat zászló restaurálásáról tanulmányt írt

III. Szakmai tevékenység

A 2016-os munkatervben megfogalmazott restaurálási feladatokat egy leletcsoport kivételével
elvégezte. Oka: egyéb anyagok restaurálását végezte.
Így a Baracsi, római kori katonai tábor ásatásán előkerült leletek restaurálása a 2017-es évre
áttevődik
Az Intercisa Múzeum gyűjteményéből az alábbi tárgyakat restaurálta
Folytatta és befejezte az Iváncsa –Lapos 2005-ben feltárt bronzkori telep kerámia anyagának
válogatását és restaurálását.
35 617 db kerámia töredéket nézett és válogatott át, 2885 db kerámiát ragasztott össze. A
ragasztások eredménye 1-1 egész tál, fazék, mészbetétes edény. Az alábbi edénytöredékek
részben vagy teljes egészében kiegészíthetők egy egész edénnyé:
22 db urna,
26 db bögre,
20 db tál,
4 db pohár,
19 db fazék,
6 db fedő,
4 db lepénysütő,
8 db edény.
1 db ezüst gyűrűt,
2 db bronz hajkarikát,
1 db bronz fülbevalót,
2 db bronz lemezt,
1 db 17,5 x 0,6 cm-es bronz tűt
1 db kerámia fúvókát,
1 db agancs kapát és
2 db hálónehezéket restaurált.
Iváncsa-Alájáró dűlő 2001. 05. 31-i ásatásán 2 db tojás töredéket és 1 db kis fazekat „in situ”
emeltek ki.
Az egyik tojásnak kb. 4/5-e 23 darabra tört, a másiknak kb. a fele 128 darabra tört. Mindkét
tojás darabjait összeragasztotta majd a hiányzó részeket pótolta.
A kis fazék rendkívül gyenge, mállékony volt, 15 db-ra széttört. Csak szárazon lehetett
tisztítani. Megerősítés után ragasztotta és a hiányzó részeket pótolta.
Az állandó kiállításból:
- 1 db terra sigillata edényt
- 1 db római kori vas baltát ragasztott, a hiányzó részeket pótolta.
Újkori gyűjteményből
- 1 db 1896-ban kiállított 60 x 50 cm-es nyomtatott, kézírással-tintával kitöltött katonai
végelbocsátó levelet restaurált.
Korábban oldószeres ragasztóval kartonra ragasztották. A dokumentum poros, foltos, szakadt,
hiányos volt. A régi kartont eltávolította, nedvesen tisztította, a hiányzó részeket pótolta,
retusálta.
- 1 db 1892-ben kiállított 53,5 x 37,5 cm-es színesen nyomtatott, tintával kitöltött csizmadia
tanonc bizonyítványát restaurálta. A négy részre szakadt dokumentumot korábban kartonra

ragasztották, a szélek szakadozottak, hiányosak voltak. A papír poros, foltos, pecsétes volt. A
fent leírt módon tisztította, a hiányokat papíröntéssel pótolta.
Mindkét dokumentum tárolásához savmentes kartonból palliumot készített.
Időszaki kiállításokhoz az alábbi műtárgyakat tisztította, restaurálta:
Katyň című kiállításban a kiállítandó, hozott anyagból 20 db tárgyi emléket tisztított (gomb,
kulcs, sapkajelvény, plakett).
Szent Flórián Katonái című kiállításhoz az alábbi műtárgyakat tisztította, restaurálta:
Budapesti Katasztrófavédelmi Múzeum gyűjteményéből
- 1 db 1992-ben készített, 94 x 108 cm olajfestményt a 111 x 125 cm-es kerettel együtt
tisztított,
- 6 db 48 x 65 cm-es színesen nyomtatott plakátot tisztított, ragasztott, hiányokat kiegészítette,
retusálta.
Szent István Király Múzeum gyűjteményéből
- 1 db 1884-ben kiállított 50 x 60 cm-es oklevelet és
- 1 db 24 x 41 cm-es nyomtatvány tisztított és préselt.
Intercisa Múzeum gyűjteményéből
- 5 db 30-31 x 34-41 cm színesen nyomott, tussal kitöltött oklevelet,
- 2 db 1943-as, 23 x 35 cm-es 4 oldalas biztosítási kötvényt,
- 3 db 1943-as, 17-21 x 9-10 cm-es nyugta, jegyzőkönyvet és
- 1 db 1958-as tűzrendészeti házirendet restaurált.
Dunaújvárosi Tűzoltó Laktanya gyűjteményéből
- 8 db keretezett 30 x 35 cm fekete-fehér fotót tisztított, kerettel együtt (valamennyit
szétszedte, tisztította, a kereteket újra festette, a repedt, törött üvegeket kicserélte, új hátlapot
készített mindegyiknek,
- 6 db 24 x 30 cm-es fotót a régi keretből kivette, tisztította, új paspartut készített.
A Sebes-Körös partjától az Adler nyomdáig című kiállításhoz a néprajzi gyűjteményből
- 3 db férfi vászon inget tisztított
- 1 pár férfi bőr csizmát tisztított, konzervált.
Szent István Király Múzeum gyűjteményéből
-Ismeretlen művész: A szerelem reggele című akvarell festményt restaurálta. 1820-ban készült
a 33,5 x 19,2 cm-es műalkotás. Fakeretben, falemez hátlappal.
A keret poros, kopott, a hátlapnak fele hiányzott. A festmény poros, penészfoltos,
légypiszkos. Korábban kartonra, csirizes kasírozással rögzítették - néhol 1-2 mm
vastagságban. Emiatt a papíralap zsugorodott, deformálódott, rovarrágás nyomai több helyen
kisebb papírhiányt okozott. A festékréteg gyenge, pergő állapotban volt. A festményt
valamikor négyrét hajtották, valamint az aljánál 2,5 cm-t visszahajtottak. A hajtások mentén a
festék lepergett.
Bérmunkában az alábbi műtárgyakat restaurálta. A munkadíjat az Intercisa Múzeum
számlájára fizették be a megrendelők.

- A Szent István Király Múzeum gyűjteményéből M. Kir. 17. honvéd gyalogezred díszkötésű
fotóalbum fényképes tábláit restaurálta.
35 db albumtábla, 225 db fényképpel + 5 db kiesett fénykép
Az albumtest tábláit hat réteg papír (vékony feliratos borítópapír, fotókarton, távtartó duplex,
két réteg rajzlap a ráragasztott fényképekkel, vékony borítópapír) enyves és oldószeres
ragasztó összekasírozásával készítették. Minden táblán nyolc darab 45 o-os dőléssel kialakított
ablakot vágtak a fényképeknek. A táblák széle és a kivágott ablakok aranymetszésűek. A
fotóalbumban a fényképeket katonai rangsor szerinti besorolás alapján helyezték el. A
táblákon a feliratozást és a tulajdonneveket kalligrafikus piros és fekete tustintával jegyezték
fel.
A táblák porosak, karcosak, rárakódott piszok szennyezte. Legtöbbnél az egymáshoz
kasírozott rétegek részben vagy teljesen szétváltak. A távtartó karton sérült, szakadt, hiányos,
az alaplap, melyre a fényképeket felragasztották, elsavasodott, hullámosodott. Több táblán a
fényképek ragasztása elengedett, elcsúsztak, elvesztek, az alaplapon a ragasztó nyoma
visszamaradt. A fényképeket a sarkoknál összegyűlt porréteg, némelyik képnél, a kelleténél
több ragasztó használata következtében ragasztónyom szennyezte.
Magánszemélyeknek bérmunkában restaurált történelmi dokumentumok listája:
- 1 db 1871-ben kiadott vaknyomással díszített bőrkötésű Szent Biblia,
- 1 db 1898-as kiadású félbőr, vászonkötésű könyv - A magyar nemzet története X. kötete,
- 1 db 1902-ben kiadott Házassági anyakönyvi kivonat,
- 1 db 1918-ból szabadságos igazolás,
- 2 db újság 1862-ből,
- 1 db XX. század eleji térképfüzet,
- 1 db újság 1956-ból,
- 8 db 1910-1952. közötti dokumentum.
- 1 db anyakönyvi kivonat 1946.

IV. Időszaki kiállítások
Március 11-én nyílt Katyň című kiállításhoz a vitrineket drapériázta, berendezte, feliratokat
elkészítette.
Április 13-án nyílt Szent Flórián Katonái – a Tűzoltóság története című kiállításban a
vitrineket drapériázta, berendezte, feliratokat készített, képeket, fotókat, dokumentumokat a

falra rögzítéshez előkészítette (paszpartuzott, keretezett, üveglapok közé tette) képeket,
feliratokat a falra kasírozta
Május 9-én nyílt A Sebes-Körös partjától az Adler nyomdáig című kiállításhoz feliratokat
készített, vitrineket festett.
Június 30-án nyílt Házi szappanytól az arczkenőcsig című kiállításhoz a képeket falra
kasírozta, feliratok készített.
November 11-én nyílt Studenica Kolostor – A szerbek egyik legszentebb kegyhelye című
kiállításhoz feliratokat készített.
December 9-én nyílt Virtuális várak című kiállításban a kiállított maketteket megtisztította,
javította.
Január 18., február 26 és május 17-18-án az Intercisa Múzeum anyagát külső helyszínen való
bemutatásához feliratokat készített.
A kiállítások plakátjait az épületben való elhelyezéséhez bekeretezte, az utcai hirdető táblára
kiragasztotta.

V. Országos és helyi rendezvényeken való részvétel
Május 27. Régészet napja c. Országos rendezvényen,
Június 24. Múzeumok Éjszakája c. Országos rendezvényen,
November 11. Múzeumok Őszi Fesztiválja c. Országos rendezvényen,
December 17. Adventi családi délutánon kézműves foglalkozást tartott
Múzeumpedagógiai programok
Január 22. 50 általános iskolás diáknak bemutatta a restaurátor műhelyben folyó munkát.
Június 20. Bemutatta a múzeumi nyári táborban résztvevő gyerekeknek a restaurátor
műhelyben folyó munkát
November 18. általános iskolásnak kézműves foglalkozást tartott.
VIII. Egyéb
Az év során 2 alkalommal teremőri feladatot látott el.
- Július 4 - augusztus 27-ig a Római Kőtárban a tanulmányi kiállítóhelyen lévő kövek
tisztítását, és a Római Katonai Fürdőben lévő kövek tisztítását, konzerválását irányította,
felügyelte.

- 2 db római kori katonasisak másolathoz gyapjúból 1 cm vastag bélést nemezelt. Az elkészült
nemezlapból kiszabta majd a fémsisakba bedolgozta.
Szükség szerint a restaurátori munkához, kézműves foglalkozásokhoz és a kiállítás
rendezéséhez anyag beszerzést végzett.
Statisztika 2016.

Gyűjteményszak

Tisztított

Konzervált

Restaurált

db

db

db

-

-

-

114. Régészet

63 466

10

129

115. Történet

16

20

69

-

-

-

4

-

113. Természettudomány

116. Numizmatika

117. Néprajz

118. Képzőművészet

1

-

1

119. Iparművészet

-

-

-

120. Irodalomtörténet

-

-

2

121. Agrártörténet
Ipar- és

122. technikatörténet

123

Egyéb(vegyes)

124.

Összesen:

63 483

34

201

Léhiné Butyorka Krisztina
(Műtárgyvédelmi Asszisztens)
II. Tudományos Tevékenység
Paloták, polgárházak, templomok a középkorból
Válogatás a Budapesti Történeti Múzeum Középkori főosztályának 2015-ben végzett
régészeti feltárásaiból (konferencia)
http://www.museum.hu/program/49525/Palotak_polgarhazak_templomok_a_kozepkorbol
Terei György előadása Kánai ásatásáról, kánai leletek megtekintése.
http://www.academia.edu/6763482/TEREI_GY%C3%96RGY_AZ_%C3%81RP%C3%81DKORI_K%C3%81NA_FALU_InA_k%C3%B6z%C3%A9pkor_%C3%A9s_a_kora_%C3%B
Ajkor_r%C3%A9g%C3%A9szete_Mgyarorsz%C3%A1gon._szerk._Kov%C3%A1cs_Gy._B
enk%C5%91_E._Feld_I._Budapest_2010._p._81_111._
Kirándulás a könyvtár szervezésében / Kastélyok, Kúriák/
III. Restaurátor Műhely
Szakmai tevékenység
Tisztítás/ konzerválás:
Iváncsa- Lapos:
Agancs (darab):
Agyag:
Csont:
Csontszerszám:
Csonttű:
Fa:
Fémpánt: (vas)
Fúvóka (darab)
Kagyló:
Kaparószilánk:

31db.
19 db.
723 db.
1db
2db.
15db.
1db.
2db.
203 db.
1db.

Kerámia:
Kő:
Kőbalta
Kőgolyó:
Megmunkált fog:
Patics:
Pattintott kő:
Penge:
Salak:
Súly töredék:
Vasszög:

6158 db.
4725 db.
3db.
2db.
2db.
653 db.
12 db.
2db.
8 db.
3db.
4db.

Restaurálás:
3db vas kés
Intercisa – Castellum Via Principalis É.-i fele
Gyűjteménybe kerülés:1984. VIII. 29.
Tárgyak Méretei:
1 darab : 12,5cm / 1 darab: 9,5 cm /1 darab. 9 cm hosszú
Római kori kőtár és fürdő:
Római korból származó kövek tisztítása/mosása.
Melynek időtartalma 2016. július- augusztus hónap.
A munkálatokban résztvevő kollégák:
Pelsőczyné Szammelcsik Ildikó
Héger Anett
Weisz-Ficsor Kriszta
Rozbora István
Torontáli Mercédesz
Valamint három diákmunkán résztvevő tanuló, illetve egy önkéntes segítő.
IV. Időszaki Kiállítás:
2016.05.09. Kelet Népe'80. A Sebes-Körös partjától az Adler nyomdáig c. vándorkiállítás
2016.05.19. Lengyel Miklós- Korea egy nagykövet szemével c. előadásra
2016.07.15. Kallós Zoltán gyűjtőútjainak textilcsodái
2016.10.07. Intercisa Múzeum-megújult néprajzi szoba
V. Országos és helyi rendezvényeken való részvétel:
Budapesti Történeti Múzeum:
Állandó kiállítás
Budapest Krakkó a Középkorban
Paloták templomok Polgárházak a Középkorból

Szent István Király Múzeum:
Középkori romkert
Állandó Néprajzi kiállítás
Székesfehérvári ezredek az I. világháborúban
Fuga:
Kis Anna Merülés
Csók István Emlékmúzeum Cece
Bartók színház:
Brindza László: Fényben tündöklő/ kiállítás
Pannon Magán gimnázium:
Rácalmási festőkör kiállítása
Perkáta könyvtár:
Győry család emlékei című és a kínai kultúrával kapcsolatos kiállítás
Móra Ferenc Múzeum:
Pompeji kiállítás
Szegedi Dóm látogatóközpont
IV. Továbbképzés:
Soter-Line Oktatási központban 2015. szeptemberében indult képzésének befejezése,
záróvizsga tétel.
Melynek megnevezése:
Műtárgyvédelmi asszisztens
Budapesti történeti Múzeum restaurátor osztályán, szakmai képzésen való részvétel.
A szakmai záróvizsgán felmutatott restaurált tárgyam egy Árpád-házi Pohár.
Feltehetőleg a 14. századból származó sárgásbarna égetett, korongozással készített, peremén
bordázott pohár.
Adatai:
Tulajdonos: Budapesti Történeti Múzeum
Gyűjteményi megnevezés: Középkori Gyűjtemény
Feltáró régész: Papp Adrienn
Származási kor: Feltehetőleg 14. századból
Származási hely: Budapest I. Színház utca 1-11. Karmelita
Leltári szám: 2016.109.1.
Gyűjteménybe kerülés:2015
Tárgy meghatározása
Tárgy típusa: Edény
Tárgy fajtája: Pohár
Tárgy anyaga: Agyag

Formázási eljárás: Gyors korongozott
Díszítés Stílusa: Gótikus
Díszítés módja: Peremén Bordázott
Méretei:
Magasság: 16,5 cm
Átmérő: 12 cm

Perem: 0,5 mm
Talp: 6,8

Terei György ásatásán való önkéntes munka (szabadidőmben).
Budapest III. kerület Csúcs-hegy Harsányi lejtő
VIII. Egyéb:
Teremőr tevékenység munkaidő alatt.
Múzeumok éjszakája (kézműves foglalkozás)
Turul Népe történelmi ismeretterjesztő nap.
Családi nap (kézműves foglalkozás)
Adventi készülődés (kézműves foglalkozás)
Szilikon öntőforma készítés a gipsz másolatok elkészítéséhez (Római fiú fej). Illetve ennek a
tárgynak doboz készítése kartonból, és fából.

Pelsőczyné Szammelcsik Ildikó
Tisztítás/ konzerválás
Iváncsa- Lapos
Agancs:
Emberi csont:
Csiga:
Csont:
Csonttű:
Faszén:
Kagyló:
Kavics:
Kerámia:
Kő:
Kőbalta
Patics:
Pattintott kő:
Hálónehezék:

4db.
302db.
14db.
613 db.
8db.
11db.
168 db.
1043db.
6073 db.
1655 db.
11db.
775 db.
24 db.
4db.

Római Kőtár:
Római korból származó kövek tisztításában való részvétel.

Melynek időtartalma 2016. július- augusztus hónap.
IV. Időszaki kiállítás
2016.05.09. Kelet Népe'80. A Sebes-Körös partjától az Adler nyomdáig c. vándorkiállítás
2016.05.19. Lengyel Miklós- Korea egy nagykövet szemével c. előadásra
2016.06.30. Házi Szappanytól az Arckenőcsig. Paraszti tisztálkodás – polgári divat
2016.09.15. Kallós Zoltán gyűjtőútjainak textilcsodái
2016.10.07. Intercisa Múzeum-megújult néprajzi szoba

V. Egyéb tevékenység
Teremőr tevékenység munkaidő alatt: 27 alkalommal
Régészet napja (kézműves foglalkozás)
Múzeumok éjszakája (kézműves foglalkozás)
Turul Népe történelmi ismeretterjesztő nap.
Családi nap (kézműves foglalkozás)
Szilikon öntőforma készítés a gipsz másolatok elkészítéséhez (Római fiú fej). Illetve ennek a
tárgynak doboz készítése kartonból, és fából.

VI.

MÚZEUMPEDAGÓGIA

Pongrácz Brigitta múzeumpedagógus
1. Kiállítások:
Állandó kiállítások:
- Látványtár – „Kőkortól az újkorig” Tiop 1.2.2./09/1 pályázat jóvoltából (Földszint)
Látogatottsági adat: 2594 fő
- 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)
Látogatottsági adat: 2760 fő
- A külső helyszíneken időszakosan nyitva tartó állandó kiállítás a Római Kőtár és a Római
Kori Fürdő 2016-os látogatottságát, szintén a múzeumpedagógiai programokban, családi
napokon, illetve a tárlatvezetéseken részvevők, valamint a Múzeumok Éjszakája kapcsán
ellátogatók jelentették. Valamint az utazó kiállítás és a kamara kiállítás helyszínein felépített
tárlat megtekintése jelentős látogatói számot jelentett.
Időszaki kiállítások:
Nagyterem:
1. –Sár a tűzben – a fazekasság története című kiállítás

Megtekinthető: 2015.12.18. – 2016.02.29.
Kurátor: Buza Andrea és Keszi Tamás
Látogatottsági adat: 195 fő
2. Katyń – Tömeggyilkosság, politika, erkölcs című kiállítás
Megtekinthető: 2016.03.11. – 2016.04.05.
Kurátor: Farkas Lajos és Kronászt Margit
Látogatottsági adat: 403 fő
3. Szent Flórián katonái- A tűzoltóság története című kiállítás
Megtekinthető: 2016.04.13. – 2016.06.15.
Kurátor: Kronászt Margit és Orosz Csaba tű. alezredes, tűzoltóparancsnok
Látogatottsági adat: 1407 fő
4. Kelet Népe ’80 – A Sebes – Körös partjától az Adler - Nyomdáig című kiállítás
Megtekinthető: 2016.05.09. – 2016.05.30.
Kurátor: Kronászt Margit
Látogatottsági adat: 476 fő
5. Házi szappanytól az arczkenőcsig. Paraszti tisztálkodás- polgári divat című kiállítás
Megtekinthető: 2016.06.30. – 2016.09.02.
Kurátor: Vámos Gabriella és Vukov Anikó Veronika
Látogatottsági adat: 289 fő
6. Kallós Zoltán gyűjtő útjainak textilcsodái című kiállítás
Megtekinthető: 2016.09.15. - 2016.10.31.
Kurátor: Vámos Gabriella és Mogyorósi Ágnes
Látogatottsági adat: 270 fő
7. Studenica kolostor – a szerbek egyik legszentebb kegyhelye című kiállítás
Megtekinthető: 2016. 11.11.- 2016. 11.30.
Kurátor: Farkas Lajos
Látogatottsági adat: 175 fő
8. Középkori várak- Virtuális vártúrák
Megtekinthető: 2016. 12.09.- 2017.04.09.
Kurátor: Buza Andrea és Keszi Tamás
Látogatottsági adat: 414 fő megtekintette a tárlatot 2016. decemberben
Kisterem
1. Múltba vezető csatornák – a legújabb régészeti leletek Előszállásról című kiállítás
Megtekinthető: 2015.11.20.– 2016.02.29.
Kurátor: Buza Andrea és Keszi Tamás
Látogatottsági adat: 195 fő
Az Intercisa Múzeum első emeletén található kisterem megszűnt 2016.02.29. naptól időszaki
kiállításokat nem tervezünk építeni, ugyanis a helyiség a továbbiakban néprajzi szobaként
működik tovább. Megújult néprajzi szoba átadó ünnepsége, 2016. 10.07-én volt.

Átadásra került a kibővített néprajzi szoba és konyha, amely a dunapentelei paraszti
társadalom hétköznapi életét mutatja be. A néprajzi gyűjteményből több műtárggyal
kiegészült a kiállító tér. A szoba és a konyha között közepén kialakításra került egy
múzeumpedagógiai foglalkoztató tér. A néprajzi szoba átalakítása, felfrissítése illetve a
kibővítésének ötlete és megvalósítása Vámos Gabriella néprajzos-muzeológus elképzelése
szerint történtek, amiben segítséget nyújtottak a múzeum munkatársai.
A településeken feltárt régészeti leleteket bemutató kamara kiállítások:
Kurátor: Buza Andrea és Keszi Tamás
Látogatottsági adat: 780 fő
Tételesen:
1. Rácalmás, Művelődési Ház és Könyvtár
Megtekinthető: 2016. január 22-március 1.
Látogatottsági adat: 175 fő
2. Nagyvenyim, polgármesteri hivatal díszterme
Megtekinthető:2016. március 3-április 12.
Látogatottsági adat: 190 fő

3. Előszállás, Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár
Megtekinthető: 2016. április 15-május 17.
Látogatottsági adat: 155 fő
4. Iváncsa, Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Megtekinthető: 2016. május 20-június 28.
Látogatottsági adat: 260 fő
Utazó kiállítás:
„Régészeti leletek a dunaújvárosi járásból” című bannerkiállítás általános és
középiskolákban, művelődési házakban állítottuk ki. A kiállításon 15 darab 200 x100
cm méretű banneren, fényképek segítségével mutatuk be a Dunaújvárosi Járás
területéről előkerült régészeti leleteket, az Újkőkortól a XVIII. századig. A fotókon
egyaránt szerepelnek a múzeum állandó kiállításában folyamatosan látható, valamint a
raktárakban őrzött, csak ritkán, időszakos kiállításokon bemutatott tárgyak.
Kurátor: Buza Andrea és Keszi Tamás
Látogatottsági adat: 6594 fő
Tételesen:
1. Széchenyi István Gimnázium és Kollégium, Dunaújváros
Megtekinthető: 2016. január 13. – február 3.
Látogatottsági adat: 602 fő
2. Árpád Fejedelem Általános Iskola, Előszállás
Megtekinthető: 2016. február 3. – február 24.
Látogatottsági adat: 225 fő

3. Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Baracs
Megtekinthető: 2016. február 24. – március 10.
Látogatottsági adat: 203 fő
4. Vörösmarty Mihály Általános Iskola
Megtekinthető: 2016. március 10. – 2016. március 30.
Látogatottsági adat: 112 fő
5. Arany János Általános Iskola, Dunaújváros
Megtekinthető: 2016. március 30. – április 13.
Látogatottsági adat: 533 fő
6. Móricz Zsigmond Általános Iskola, Dunaújváros
Megtekinthető: 2016. április 13. – május
Látogatottsági adat: 440 fő
7. Vasvári Pál Általános Iskola, Dunaújváros
Megtekinthető: 2016.április 27.-május 11.
Látogatottsági adat: 533 fő
8. Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Megtekinthető: 2016. május 11. – június 1.
Látogatottsági adat: 502 fő
9. Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani
Intézmény, Dunaújváros
Megtekinthető: 2016. június 1. – június 15.
Látogatottsági adat: 144 fő
10. Kurultáj, Bugac
Megtekinthető: 2016. augusztus 12. – augusztus 14.
Látogatottsági adat: 2000 fő
11. Faluház, Tass
Megtekinthető: 2016. szeptember 26. – október 6.
Látogatottsági adat: 300 fő
12. Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola, Kunszentmiklós
Megtekinthető: 2016. október 6. – november 9.
Látogatottsági adat: 400 fő
13. Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár, Dunavecse
Megtekinthető: 2016. november 9. – december 8.
Látogatottsági adat: 400 fő
14. Apostagi Közösségi Ház, Apostag
Megtekinthető: 2016. december 8. – 2016. december 20.
Látogatottsági adat: 200 fő

2. Látogatottság, múzeumpedagógiai programok, rendezvények összesítése:
Látogatók száma: 17 514 fő
Felnőtt: 5 822 fő
Diák: 11 692 fő
A Római Kőtár és Fürdő nyitva tartási ideje: 2016. április 15. – október 15.
Római Kori Kőtár: 660 (142 diák + 518 felnőtt)
Római Kori Fürdő: 645 (325 diák + 320 felnőtt)
Rendezvények:
-

2016.03.18. – Dr. Márkus Mihály előadása (20 fő)
2016.04.14. – Bíró András Zsolt előadása (36 fő)
2016.04.25. – Dr. Varró Ágnes előadása (30 fő)
2016.05.01. – Májusi Mulatság a Városháza téren (221 fő)
2016.05.19. – Lengyel Miklós előadása (43 fő)
2016.05.26. – Dr. Zólyomi Gábor előadása – Biblia és Régészet kapcsolata című
sorozat 2. előadás (26 fő)
2016.05.27-28. – Magyar Régészet Napja ( 78 fő)
2016.06.18. – Turul Népe – Hagyományőrző nap, a Római Kori Kőtár és Római Kori
Fürdő területén (215 fő)
2016.06.20-25. Múzeumi napközis nyári tábor (Régészet és Néprajz) (összesen: 90 fő,
naponta 18 fő)
2016.06.25. – Múzeumok Éjszakája, a Római Kori Kőtár és Római Kori Fürdő területén
(380 fő)
2016. 09.24.: „…Magyarország szeretlek!” című országos rendezvény sorozat (61 fő)
2016.10.07. – Megújult néprajzi szoba átadása (52 fő)
2016.10.07. – Palotás Gábor - Marimba Clouds akusztikus zenei koncertje (30 fő)
2016.10.24. – Farkas Lajos előadása (40 fő)
2016.10.27. – Dr. Szabó Zoltán előadása (48 fő)
2016.11.12. – Múzeumok Őszi Fesztiválja: Ősz búcsúztató családi délután az Intercisa
Múzeumban (45 fő)
2016. 11.15. – Kronászt Margit előadása (40 fő )
2016.11.18. – Dr. Tóth Attila János előadása (37 fő)
2016.12.03. – Adventi Forgatag, Pentelei Kolbászfesztivál a Városháza téren (35 fő)
2016.12.17. – Adventi családi délután az Intercisa Múzeumban ( 134 fő)

Iskolai oktatást segítő múzeumpedagógiai programok, formális oktatás
(összesen 91 alkalom, 1797 résztvevő)
Tételesen:
- Óvodások: 29 alkalom, 473 résztvevő
- Általános iskolások: 46 alkalom, 1027 résztvevő
- Középiskolások: 16 alkalom, 297 résztvevő
- Speciális foglalkozások (Jószolgálati Otthon Közalapítvány): 9 alkalom, 113 résztvevő

Szabadidős gyermek- és felnőtt foglalkozások, informális oktatás
(összesen 133 alkalom, 4257 résztvevő):
Tételesen:
 Tematikus és műhelyfoglalkozások: 40 alkalom 675 résztvevő
 Szabadidős múzeumpedagógiai foglalkozások: 8 alkalom 704 résztvevő
 Előadások: 9 alkalom 320 résztvevő
 Tánctábor: 10 alkalom 300 résztvevő
 XII. Limes tábor: 14 alkalom 137 részvevő
 Múzeumi tábor: 5 alkalom 90 résztvevő
 Tárlatvezetések: 39 alkalom 862 résztvevő
 Városi rendezvények: 3 alkalom 317 résztvevő
 Hétvégi (már felsorolt) rendezvények: 5 alkalom 852 résztvevő
3. Pályázatok:
A TIOP – 1.2.2-08/1 -2009-0063 Támogatási szerződés azonosítószámú projekt,
„Új foglalkoztató terek kialakítása a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban” című projekt
fenntartási időszak vége: 2015.12.31-én zárult. A Záró Projekt Fenntartási Jelentés
jóváhagyása: 2016.05.12. – a támogatott projekt lezártnak minősül.
A TÁMOP – 3.2.8/10/B-2010-0008 Támogatási szerződés azonosítószámú projekt az
„Értékmentés, élményszerzés Oktatást segítő múzeumpedagógiai programok óvodás,
általános és középiskolás tanulócsoportok részére a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban
„című projekt 2015.07.01-2016.06.30. tárgyidőszakra vonatkozó 5. fenntartási évének
lebonyolítása és kiírt indikátoradatok teljesítése megvalósult - A Projekt Fenntartási időszak
vége: 2016.06.30-án zárult. Az Intercisa Múzeum benyújtotta a Záró Projekt Fenntartási
Jelentést 2016.07.15-én.
A TIOP – 1.2.2./09/1 - „A kőkortól az újkorig” c. projekt 2016-os évre vonatkozó 4.
fenntartási évének lebonyolítása és kiírt indikátoradatok teljesítése.
Pályázat írás:
2016.évben is kereste a múzeum a pályázati lehetőségeket, amelyekre pályázati anyagot
nyújtott be a pályázat kiíró szervezet felé.


Pulszky Társaság – Az Év kiállítása díj 2015. Az Év kiállítása pályázati anyag
kidolgozása. Nevezett tárlat címe: Josip Broz Tito –Királyi Ajándékok.



Kubinyi Ágoston program keretén belül a múzeum pályázatot nyújtott be a „Muzeális
intézmények szakmai támogatására. A program célja: Központi költségvetési forrás
biztosítása az önkormányzati fenntartású muzeális intézmények szakmai támogatása
érdekében.”



A Magyar Szabadság Éve – A „Sinkovits Imre” pályázatra kulturális és tudományos
programokat, eseményeket megvalósítása céljából adott be egy pályázati anyagot.



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot írt ki 2016. évi
kulturális célú, vissza nem térítendő támogatás elnyerésére.
(Sikeres pályázati anyagot adott be a múzeum.)



Az év folyamán az intézményt megkereste a Brassói Történeti Múzeum egy
nemzetközi projekt lehetőségével, melynek címe: „Stories when my town was called
Stalin”. Az Intercisa Múzeum és a Dunaújvárosi Egyetem együttműködésben
dolgozik a projekten. Az Egyetem részéről egy helyi koordinátort kértünk, aki
szakmailag kompetens a nemzetközi projektek lebonyolításában, és akinek a
munkáját szakmailag segítjük. Helyi koordinátor: Szalai Dániel, pályázatíró. Intercisa
Múzeum részéről kapcsolattartó: Kronászt Margit, történész.



Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozat



Múzeumok Őszi Fesztiválja országos rendezvénysorozat



Az EFOP-3.3.2-16 kódszámú projektre „Kulturális intézmények a köznevelés
eredményességéért” című pályázatra a Dunaújvárosi Egyetem Könyvtár és
Információs Központjával együttműködve adott le egy pályázati anyagot az Intercisa
Múzeum. A projektmenedzser: Buza Andrea, régész



Pulszky Társaság – Az Év kiállítása Díj 2016. Az Év kiállítása pályázati anyag
elkészítése, nevezett tárlat címe: Szent Flórián katonái – A tűzoltók története.

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, Info Dunaújváros, Szuperinfó, Tourinform, Artkalauz
Elektronikus sajtó:
www.dunaujvaros.hu , www.dunaujvaros.com , www.infodunaujvaros.hu,
www.museum.hu, www.artkalauz.hu, www.programturizmus.hu,
www.szuperinfo.hu/fejer/dunaujvaros , www.duol.hu ,www.feol.hu,
www.facebook.com/intercisa, www.intercisamuzeum.hu
http://dunaujvarosalapitok.hu, www. akademia.edu, www.eletestudomany.hu ,
www.regeszet.u-szeged.hu, www.kultura.hu , http://fejer.katasztrofavedelem.hu,
www.mezofalva.webnode.hu, MTI, www.origo.hu, www.hirekma.hu,
www.hirek.ma,www.wherevent.com, www.castellum.do, www.lokal.hu,
Televízió: M1 TV, DSTV
Rádió: Rádió24, InfoRádió

Az Intercisa Múzeum időszaki kiállításainak koordinálása, sajtóanyagainak összeállítása,
kommunikálása, dokumentálása és egyes kiállításokhoz tartozó kapcsolatok kialakítása
valamint azok fenntartása.
5. Publikációk
(„Hónap műtárgya” című rovat publikációi
 Az InfoDunaújváros web megjelenésben (www.infodunaujvaros.hu) és az
InfoDunaújváros együttműködő partner nyomtatott terjesztésében havonta népszerűsíti a
kulturális híreinket, valamint a Hónap műtárgya című ismeretterjesztő cikkeinket.)
 Az
Intercisa
Múzeum
hivatalos
honlapján
web
megjelenésben
(www.intercisamuzeum.hu) a Múzeum Blog menüpont alatt megtalálható illetve a
Facebook közösségi média felületen az Intercisa Múzeum című adatlapon is megjelenik a
„Hónap műtárgya” és a múzeum eseményei és az aktuális információk naprakészen
elérhetőek.
Az Intercisa Múzeum Évkönyve 1. című könyvben a közművelődési és időszaki kiállítások
fejezetek írásában részt vett. Az időszaki kiállításokat bemutató részt Buza Andreával
közösen készítette el.
Fejezet címek:
 Buza Andrea – Pongrácz Brigitta: Az Intercisa Múzeum időszaki kiállításai 20142015-ben
 Pongrácz Brigitta: Múzeumpedagógiai események (2014-2015)
Az Intercisa Múzeum új honlapjának a tartalomfeltöltési feladatát 2016. március 31-től
ellátja, melyet karbantartás, valamint tartalom feltöltés céljából naponta végez.
A Honlap készítésekor több szempont figyelembe vételével készült:
 könnyen kezelhető, korszerű, modern megjelenésű legyen,
 a terjedelmes és jelentőségét tekintve komoly ókori római gyűjteményünk miatt a
weboldal fejlécén a Mithras dombormű fotó látható és a web design kialakítása
folyamán törekedett arra Varga Ákos holnapkészítő, hogy az egész weboldal egy
letisztult, ugyan akkor harmonikus képet mutasson,
 könnyen megjegyezhető URL-címmel rendelkezzen a múzeum honlapja,
 az Interneten a böngésző –és keresőprogramok számára kedvezően kialakított felület
legyen.
 responsive (mobil barát) web design legyen, tehát szinte minden mobilkészüléken és a
hagyományos számítógépen is jól használható honlapot eredményezzen. (Statisztikák
szerint egyre növekvőben van az interneten mobil eszközökkel böngészők száma, és ez
a tendencia a jövőben csak erősödni fog.)
 Honlap címe: www.intercisamuzeum.hu
 A honlap folyamatos tartalom feltöltés alatt áll.
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 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
Támogatók (egyszeri): Lego Manufactoring Kft, Nyíregyháza (tárgyi hozzájárulás), és a
Dunaújváros és környéke Közbiztonságáért Alapítvány (anyagi támogatása) segítségével
valósulhatott meg a Szent Flórián katonái – A tűzoltóság története című időszaki kiállítás.
Közreműködő Partnereink voltak az időszaki kiállítások létrejöttében:
 „Katyń - Tömeggyilkosság, politika, erkölcs” című kiállítás
DMJV Lengyel Önkormányzat,
Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége


„Szent Flórián katonái – a tűzoltóság története” című kiállítás
Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány, Székesfehérvár
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Székesfehérvár
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Katasztrófavédelmi Központi Múzeuma, Budapest



„Kelet Népe’80. - A Sebes-Körös partjától az Adler –Nyomdáig” című kiállítás
Berettyó Kulturális Központ



„Házi szappanytól az arczkenőcsig. Paraszti tisztálkodás –polgári divat” című
kiállítás
Móra Ferenc Múzeum, Szeged



„Kallós Zoltán gyűjtőútjainak textil csodái” című kiállítás
Kallós Zoltán Alapítvány, Válaszút



„Studenica kolostor – a szerbek egyik legszentebb kegyhelye” című kiállítás
Szerb Egyházi Múzeum, Szentendre
Szerbia Köztársaság Nagykövetsége, Budapest



„Középkori várak –Virtuális Vártúrák” című kiállítás
Pazirik Kft., Pécs
Magyar Nemzeti Múzeum – Mátyás Király Múzeum, Visegrád

Iskolai közösségi szolgálatról szóló együttműködések:
Az oktatási intézményekből érkező diákokat örömmel köszöntöttük a múzeum falain belül:






Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiummal valamint a Dunaferr
Szakközép- és Szakiskolával (a 2016-os évben összesen 3 diák 41 órát töltött a
múzeumban közösségi szolgálattal)
A 2016-os évben együttműködési szerződést kötöttünk a Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolájával, a Pannon Oktatási Központ és
Magángimnáziummal valamint a budapesti Karinthy Frigyes Gimnáziummal is. (összesen
5 diák 119 órát töltött a múzeumban közösségi szolgálattal)
Összegzésül a 8 diák 160 órát töltött a múzeumban közösségi szolgálattal.

Önkéntesség: 4 személlyel áll folyamatos kapcsolatban a múzeum. A 4 személy összesen
2016-ban 1424 órát töltött a múzeum szolgálatával.
Egyéb:
Egyéni kiállítás-látogatás:


Helikon Kastélymúzeum, Festetics-kastély, Keszthely
Állandó kiállításait látogatta meg:
- Főúri Életforma, Helikon Könyvtár
- Amazon Ház Látogatóközpont („Főúri utazások, úti kalandok” című interaktív
kiállítás az elmúlt évszázadok szárazföldi, vízi és légi közlekedésének történetét
tárja a látogatók elé.)
- Pálmaház
- Vadászati kiállítás
- Történelmi Modellvasút kiállítás
- Hintókiállítás



Türr István Múzeum, Baja
- Élet a Dunán – Halászati kiállítás
- Baja 300 éve város
- Néprajzi csoportok Baja környékén

VI. NÉPRAJZ
Vámos Gabriella
Néprajzkutató 2016. szeptember 30.-ig
Publikációs tevékenység:
 A természetes gyógymódok a 19. századi gyógyítói gyakorlatban. In: Keszi
Tamás (szerk.) Az Intercisa Múzeum Évkönyve I. Intercisa Múzeum,
Dunaújváros, 33-42.
 Március hónap műtárgya: Húsvéti tojás
 Július hónap műtárgya: Falióra
Konferencia részvétel:
- 2016. április 14-15. Marginalitások: peremvidékek, peremhelyzetek, Nyíregyháza
 Előadás címe: Az 1950-es évek munkásfolklór gyűjtéseiben tükröződő
ellenség képei
- 2016. április 21-22. Solymos Ede emlékkonferencia, Baja



Előadás címe: A víz gyógyító erejének felhasználása a XIX. századi
természetgyógyászatban

Kiállítások:
- Önálló kiállítás: az állandó kiállításhoz tartozó néprajzi szoba átalakítás, felfrissítése
- Társkurátor volt Vukov Anikó Veronika mellett a Háziszappanytól az arczkenőcsig.
Paraszti tisztálkodás – polgári divat című kiállításban, amelyet a szegedi Móra Ferenc
Múzeummal közösen rendeztünk
- Társkurátor volt Mogyorósi Ágnes mellett a Kallós Zoltán gyűjtőútjainak textilcsodái
című kiállítás, amelyet a válaszúti Kallós Alapítvánnyal közösen rendeztünk
- Részt vett a Szent Flórián katonái – A tűzoltóság története valamint a Kelet Népe 80.
A Sebes- Körös partjától az Adler-nyomdáig című kiállítások építésében
Múzeumpedagógiai foglalkozás:
- március 16. 2 csoport – Húsvéti foglalkozás
- március 17. 2 csoport – Húsvéti foglalkozás
- március 18. 2 csoport – Húsvéti foglalkozás
- március 21. 2 csoport – Húsvéti foglalkozás
- március 22. 2 csoport – Húsvéti foglalkozás
- március 23. 2 csoport – Húsvéti foglalkozás
- március 25. 2 csoport – Húsvéti foglalkozás
- május 13. 5 csoport – Kulcsról
- június 20-24. között nyári tábor délutáni foglalkozásainak megtartása
Elvégzett tanfolyamok:
- Mater Fabia Herbariuma – Házi praktikák az Ókorból
 Időpontja: 2016. január 30., február 27. március 26.
 Helyszíne: Aquincum Múzeum, Budapest
-

Látogató-központú kiállítás-értékelés
 Szervező: Pulszky Társaság
 Időpontja: 2016. március 7., március 21., április 4. és két választott időpontban
önálló kiállítás-megtekintés, értékelés

Tudománynépszerűsítő tevékenység, médiaszereplés:
- február 1. - Farsang, Valentin-nap,
- március 23. - óraátállítás, Húsvét
- március 30. - Április 1. Gyermek-nap
- április 25. – Május 1. Pünkösd
- június 8. – Medárt napja,

Balogh Pál Géza
Néprajzkutató 2016. október 1-től
Publikációs tevékenység:
 November hónap műtárgya: fatüzeléses disznóperzselő

Szerkesztői tevékenység:
 Részvétel az ELTE Néprajzi Intézet gondozásában Bárth Dániel szerkesztésében
megjelenő Vetésforgó II. Egyetemi dolgozatok az ELTE Néprajzi Tudományos
Diákköréből című kötet szerkesztésében (várható megjelenés: 2017 tavasz.)
Konferencia-részvétel hallgatóként
 november 10–11: „Adatbázis, múzeum, kutatás – koncepciók és gyakorlatok” –
néprajzos muzeológus továbbképzési konferencia, Néprajzi Múzeum
 november 22–23: Múzeum@digit konferencia – Magyar Nemzeti Múzeum
 November 23: Folklórtextológiai kerekasztal, Magyar Néprajzi Társaság
Levéltári kutatás, terepmunka:
 Rendszeres kiszállások Egerbaktán és az egri levéltárakban, téma: a 20. század
gazdasági élete Egerbaktán
 Rendszeres terepmunka két törökbálinti állattartó gazdaságban, gazdasági stratégiák
vizsgálata
 Levéltári forrásfeltárás a Néprajzi Múzeum adattárában, téma: a Folklore Fellows
gyűjtőmozgalom magyarországi anyagai
Kiállítások:
 Néprajzi szoba enteriőrjének átalakítása a karácsonyi ünnepkörben
Múzeumpedagógiai foglalkozás:
 december 7. egy csoport – karácsonyi foglalkozás
 december 8. két csoport – karácsonyi foglalkozás
 december 12. három csoport – karácsonyi foglalkozás
 december 13. egy csoport – karácsonyi foglalkozás
 december 14. egy csoport – karácsonyi foglalkozás
Tárlatvezetések:



október 7. egy csoport – tárlatvezetés a Kallós Zoltán gyűjtőútjainak textilcsodái
kiállításban
december 17. egy csoport – tárlatvezetés a családi napon a néprajzi szobában

Előadások:
 november 12. „Megjött Szent Márton püspök szolgája…” – Szent Márton tisztelete és
a Márton nap szokásai a magyar paraszti kultúrában” – Családi nap, Múzeumok Őszi
fesztiválja
 december 17. „Eljött úgymond a Messiás, kit megjövendőlt az Írás” A karácsonyi
ünnepkör szokásai a magyar paraszti kultúrában – Családi nap (érdeklődés hiánya
miatt elmaradt)
Tudománynépszerűsítő tevékenység, interjúk a Dunaújvárosi Televíziónak:
 November 24: advent
 December 12: karácsonytól vízkeresztig

Tárgy-gyarapítás: a néprajzi gyűjtemény 2016-ban 299 tárggyal gyarapodott
Egyéb:
 Dunapentelei vonatkozású anyagok digitalizálása előadásokhoz, foglalkozásokhoz
való felhasználás céljából a Néprajzi Múzeum és a Szent István Király Múzeum
anyagából
 Foglalkozások kézműves részeinek fotózása
 Plakát készítése múzeumpedagógiai foglalkozáshoz, terjesztése a helyi iskolák
körében
 Gyűjtemény iránt érdeklődő kutatóknak való segítségnyújtás (3 db.)
 Múzeumlátogatások szakmai vezetéssel: Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum,
Petőfi Irodalmi Múzeum, Mezőgazdasági Múzeum, Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum
 Múzeumpedagógiai foglalkozások megtekintése a Néprajzi Múzeumban 4 alkalommal
 Egyéni kiállítás-látogatások: Gyűjtőpontok (Szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeum), Sárkányok mindig lesznek, Írói fogások (Petőfi Irodalmi Múzeum), állandó
kiállítások (Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum), Húsmíves mesterség
Magyarországon, Kincseink és egyedi értékeink, Időképek (Mezőgazdasági Múzeum),
Bringológia, Színképek (Iparművészeti Múzeum), #Bartók, Vadnyugat. Az avantgárd
Wrocław története, Fiatal Lengyelország - A valóság utóérzései (Ludwig Múzeum)

VII. GYŰJTEMÉNY KEZELÉS
Héger Anett gyűjteménykezelő

1. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása:
a) Néprajzi anyag begyűjtése az Óvárosi Bem útcai háznál.
b) A beérkezett anyagot gyarapodási naplóba vezette. Muzeológus feldolgozó és leltározási
munkái után a tárgyakra írta az azonosítószámokat (néprajzi: 405 db, történeti: 293 db tárgy)
c) A régész utasítására restaurálásra adta az Iváncsa-lapos (bronzkori lelőhely) kerámia, kő és
csont anyagát. Régészeti raktárban (római, avar, népvándorlás kori) revíziós munkát
szakmuzeológus jelenlétében végezte (kb. 50 145 db), ha kellett sorba rendezte/helyére rakta.
2. Kiállítási tevékenység:
a) A kiállításokhoz az anyagot elővette (végén visszarakta a helyére) mozgatási napló
vezetésével, rendezésükben segédkezett Pl.: Dunaújváros járás területén rendezett 6 db
kiállítás (Rácalmás, Nagyvenyim, Előszállás…), Az általános iskolások számára készített
plakát kiállítás kihordása, elrendezése a helyi iskolákban (10 helyen) 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, irányítására
restaurálásra adta. A lekopott azonosító számokat újra ráírta a tárgyakra a keveredés
elkerülése végett. Az elhasználódott zacskókat kicserélte, és új zacskóba tette a műtárgyakat.
A Római Kőtár és Romkert területén lévő „Tanulmányi kőtár” köveit megtisztította a
moháktól, zuzmóktól majd semleges kémhatású keverékkel tovább tisztította.
4. Szolgáltatási feladatok:
a) A Régészet napján a bronzkori sír feltárásánál segédkezett. A Múzeumok Éjszakája
rendezvényen a római ételek elkészítését, kiosztását végezte. Az Adventi családi délután az
Intercisa Múzeumban című eseményen gyertyamártás és gyertyadíszítés foglalkozásban
segítette a gyerekeket. A Múzeum által szervezett nyári táborban a kézműves foglalkozások
előkészületeiben segített (gipszből készült maszkok készítése). Ha anyagot kértek kölcsön
más intézmények/személyek (pl: kiállításra), a tárgyakat elővette, átadta és az átadás-átvételi
szerződést megírta. Hétvégi nyitva tartáskor 7 alkalommal nyitotta-zárta a múzeumot, fogadta
a vendégeket, pénztárgépet kezelte.
e) A tudományos kutatók száma 9 fő. Egyikük terra sigillatakat kölcsönzött iskolai
munkájához, kutatási engedély ellenében adta ki az anyagot, az ehhez szükséges szerződést
megírta.
f) Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központ által szervezett Gyűjtemény és
raktárkezelő tanfolyamon részt vesz. Az OKJ-s képzés 2016. szeptemberében indult, havonta
egy hét oktatást jelent, ami 2017. júniusában vizsgával zárul.
6. Egyéb
Ez idő alatt 41 napot a portást, 37 napot a takarítót helyettesítette és végezte el a feladatait.

VIII. GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG
A 2016-os évben a múzeum gazdasági ügyeit DMJV Gazdasági Ellátó Szervezete végezte.

IX. SZAKMAI MUTATÓK
I.

Szolgáltatási feladatok

1. Közönségkapcsolatok:
a) Közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek száma: 27 rendezvény
és 3315 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: 10 alkalom és 129 fő
c) Nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok és a programok résztvevőinek
száma: 1 alkalom és 43 fő
d) Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők száma: 17 alkalom és 460 fő
e) Ismeretterjesztő kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma
Intercisa Múzeum Évkönyv 400 db, 391 db elfogyott
Hónap műtárgya ismeretterjesztő cikkek:
- Évkönyvben megjelent: 22 db
- Nyomtatott médiumban megjelent: 8 db
- Honlapon elérhető: 12 db
f) Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma 4 fő és 1424 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) 96 alkalom és 1073 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 8 fő és 160 óra
4. Hozzáférés:
a) Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és a kutatási alkalmak száma 30 fő és 48
alkalom
b) Múzeumi könyvtár könyvtárhasználóinak száma és a múzeumi könyvtárlátogatások
száma -

c) Honlap-látogatások száma: több tízezer

II. Kiállítási tevékenység
1. Állandó kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett
kiállítások szerinti bontásban) 4 db és 6659 fő
Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évekig: 2760 fő
Látványtár: 2594 fő
Római Kőtár: 660 fő
Római Fürdő: 645 fő
2. Időszaki kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett
kiállítások szerinti bontásban):
Hazai megrendezett kiállítások:
Intercisa Múzeum időszaki kiállításai: 9 db és 3824 fő:
Múzeum régészeti kamarakiállításai : 4 db és 780 fő
„Régészeti leletek a dunaújvárosi járásból” című bannerkiállítás: 1 kiállítás, 14
alkalom és 6594 fő
Összesen: 14 db és 11 198 fő.
3. Vándorkiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett
kiállítások szerinti bontásban) 1 és 476 fő
4. Befogadott kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett
kiállítások szerinti bontásban) 4 és 1137 fő
5. Virtuális kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett
kiállítások szerinti bontásban) 1 és 414 fő
6. A nemzetiségek anyaországában megrendezett kiállítások száma és látogatószáma 7. Összes látogatószám (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti
bontásban): 17 514 fő
8. Kiállításban, látványtárban, tanulmányi raktárban és az interneten bemutatott tárgyak
aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)
régészet: 1,275 % , néprajz: 1-2% között, történelem 2 %
9. Tárgykatalógusok és kiállítási vezetők száma (magyar és idegen nyelven),
példányszáma és a hasznosított példányok száma:
1 db és 100 db, 75 db elfogyott
10. Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások száma: 6

III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása
1. Gyarapítás:
a) Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások alapterületének várható nagysága (m2) 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):
A múzeum 65 éves teljes múltjára visszamenőleg nem megbecsülhető, hogy pontosan

mennyi a feldolgozatlan tárgyak száma. Az éves feldolgozási darabszám sem becsülhető
meg reálisan. Ez függ attól, hogy mennyi idő fordítható a feldolgozásra (pld. terepen töltött
napok száma a feldolgozásra fordítható időt jelentősen csökkentik), egy-egy darab
párhuzamainak megtalálása – mely elengedhetetlen az alapos feldolgozáshoz – mennyi időt
vesz igénybe, stb. A számok megbecsülésénél további gondot jelent, hogy ha a bekerülő
anyag restaurálásra kerül, akkor akár 100 edénytöredékből lesz egy egész, ebben az esetben
melyik számmal kell dolgozni?
d) A tárgyévben feldolgozandó egyéb műtárgyállomány nagysága (összesen és a
tárgyévben, darabszám szerint)
e) Régészeti és őslénytani feltárás nyomán múzeumba került tárgyak száma: 2016-ban
régészeti feltárása nem volt az Intercisa Múzeumnak, csak régészeti megfigyelései, melyek
során régészeti lelet nem került elő.
f) Ajándékozással bekerült tárgyak száma 446 db (néprajz:8 db, történeti: 438 db)
g) Adásvétellel bekerült tárgyak száma. 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: 689 db (néprajz: 299 db, történeti: 390 db)
b) Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma: 1481 db
c) Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma: 50 963 db
d) Feldolgozott állomány száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%):
35000 és 3,0 %
2. Hozzáférés:
a) Digitalizált tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%):
régészet 5985 db és 0,4% , történelem 309 db és 0,0320 %
b) Adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz
képest (%)
c) Az adatbázis használóinak száma, a használatok száma
d) Honlapon hozzáférhető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest
(%): 412 db és 0,0275 % régészet, 11 db történelem és 0,0011%, 8 db néprajz és
0,0032 %
e) Nemzetközi adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes
műtárgyállományhoz képest (%)

IV.

Tudományos kutatás

1. Kutatási témák száma: 3
2. Hazai és nemzetközi kutatási programokban történő részvételek és a résztvevők száma:
1 alkalom és 1 fő
3. A múzeum által megrendezett tudományos konferenciák száma: 4. Konferencián tartott előadások száma: 2
5. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a
nemzetiségi nyelveket) tudományos kiadványok száma (múzeumi kiadványban és külső
kiadványban egyaránt):

6. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a
nemzetiségi nyelveket) publikációk száma (múzeumi kiadványban és külső kiadványban
egyaránt): 1
7. Kiállítási forgatókönyvek száma: 2
8. Nyomtatásban megjelent tudományos kiadványok példányszáma (összesen) és a
remittenda aránya (%)

V. Műtárgyvédelem
1. Megelőző állományvédelemre szoruló összes műtárgy száma: 704.141
2. Aktív állományvédelmi kezelésre szoruló összes műtárgy száma: 537.432
3. Tárgyévben megelőző állományvédelembe vont összes műtárgy száma:63.483
4. Tárgyévben aktív állományvédelmi kezelésbe vont összes műtárgy száma: 201
5. Állományvédelmi beavatkozás alá vont és az állományvédelmi kezelést igénylő teljes
állomány aránya (%): 13,6%
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Dunaújváros, 2017.01.27.

Tisztelettel:
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múzeumigazgató

