
1 
 

Az Intercisa Múzeum munkajelentése a 2018-as 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 

2018-ban kettő személyi változás történt. Nemes Anett múzeumi adatrögzítői munkakört tölt 

be február elsejétől, még június végétől Paálné Bakó Edit restaurátor nyugdíjba vonult. Kiírtuk 

a pályázatot a megüresedett munkakör betöltésére, de a mai napig nem volt még érdeklődő sem. 

Az egyetemi diplomával rendelkező restaurátor ma olyan, mint a fehér holló. Évente mindössze 

5-6 an végeznek a fővárosi egyetemen – vidéki képzés nincs – így a diplomás restaurátorok 

maradnak a fővárosban, vagy magán vállalkozásba kezdenek, vidéki múzeumokba egyszerűen 

nem jönnek. A jövőben ez óriási problémát fog jelenteni a vidéki múzeumoknak. Szerencsénkre 

az Intercisa Múzeum állományához tartozó Léhiné Butyorka Krisztinát felvették az 

egyetemre, 4 órás munka mellett tanul, jelenleg ez az egyedüli remény, hogy diplomás 

restaurátora legyen az intézménynek.  

Nagyné Hodik Mónika régész-történész továbbra is GYED-en volt egészen október közepéig, 

amikor visszatért az állományba. Az ő helyettesítésére az elmúlt évben is, Kronászt Margit 

történészt alkalmaztuk. Az Intercisa Múzeum a 2018-as év során is több olyan rendezvényt 

valósított meg, melyek sajátosan csak múzeumi környezetben és szakmai hátérrel voltak 

kivitelezhetőek.  

2018-ban 8 időszaki kiállítást és 21 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 
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iránt érdeklődők jelentették 2018-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 családi napok és előadások, valamint a kézműves 

táborok. 

Az elmúlt évben sikerült 2 országosan is híres kiállítást megvalósítanunk, az első a májusban 

megrendezésre kerülő Lajta Múzeumhajón rendezett hadtörténet kiállítás, melyet a 

Hadtörténeti Intézmény és Múzeum munkatársaival közösen rendeztünk meg. Az 5 napos 

eseményt közel 6 ezren látogatták meg. 

Szintén májusban a múzeumépületében nyitottuk meg a „Dr. Oetker múltja és jelene” című 

kiállítást a Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft és a Magyar Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Múzeum közreműködésével. 

2017 –ben mint 22 év szünet után, ismét „életre hívtuk” a múzeum udvarában a múzeumi zenés 

esteket, ezt folytattuk 2018-ban is, június elején, a múzeum udvarán, egy harmonika koncertre 

került sor a dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskola diákjainak közreműködésével. Felkészítő 

tanáruk Juhos Melinda tanárnő volt. Augusztus végén pedig a szintén dunaújvárosi Quintia 

zenekar adott fergeteges előadást. Eseményenként, több mint 300 néző volt jelen. 

Dologi események 

A múzeumhoz kapcsolódó Kőtár rendbetételét és folyamatos karbantartását a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. végezte, nagyon kedvező anyagi feltétellel, de magas 

szakmai szinten. Igy 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 ajtók 

felújítását, valamint az elavult izzók cseréjét. 

Folyamatosan újul a múzeum honlapja is, ezzel szinte naprakészen tudjuk tájékoztatni a 

közvéleményt eseményeinkről. 2018. évben az Intercisa Múzeumban összesen 29 programot 

rendeztünk meg sikerrel, a visszajelzések is ezt igazolták. 
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Időszaki kiállítások – Farkas Lajos 

Május – A Lajta Monitor Múzeumhajó a MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred 

tiszteletbeli zászlóshajója, a kikötőben várta az elmúlt 170 év történetével foglalkozó 

kiállítással és hozzá csatlakozó múzeumpedagógiai foglalkozással az érdeklődőket. 

Június – A horvátországi Vukovári Magyarok Egyesületének, magyar falvédőkből készült 

kiállítása. 

Rendezvények, előadások – Farkas Lajos 

Február – Esterházy János irodalmi est 

Április – Kiszelly Zoltán politológus előadása 

Május – A Titanicról szóló előadás 

Június – A Bartók Kamaraszínház művészeivel egy közös irodalmi előadás 

Október– Nádasdy Borbálával folytatott beszélgetés a József Attila Könyvtárban 

Október – Éberhard Béla, a Szalki-szigetről szóló előadása 

November – Farkas Lajos előadása az 1991-es vukovári ostromról 

November – Bem Józsefről szóló előadás 

 

Pályázatok 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 250 ezer forinttal támogatta, a Kőtárban 

megrendezésre kerülő római gladiátor nap megrendezését. 

 

II.RÉGÉSZET 

Buza Andrea régész 

I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 

 

1. Közönségkapcsolatok 

a) Közművelődés rendezvények 

 

Buza Andrea 2018. március 24-én részt vett az Intercisa Múzeum húsvétváró családi délutánján, 

melynek keretében tojásdíszítő foglakozást tartott. 
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2018. május 4-én részt vett az érkező egyéni látogatók és csoportok fogadásában a 

Dunaújvárosban állomásozó Lajta Monitor Múzeumhajón. 

2018. május 26-án részt vett a Régészet Napja rendezvényen, megszervezte a nap dunaújvárosi 

eseményeit, tartotta a kapcsolatot az országos program szervezőivel, lelettapogató és 

antropológiai foglalkozást tartott. 

2018. szeptember 8-án részt vett „A halálba menők köszöntenek” római napon, melynek 

keretében római kori párta és biga készítő foglalkozást tartott. 

Buza Andrea 2018. december 15-én részt vett az Intercisa Múzeum adventi családi délutánján, 

melynek keretében gyertyamártó és díszítő foglakozást tartott. 

 

d) Ismeretterjesztő előadások 

 

Buza Andrea 2018. június 7-én Hogyan játszottak az ókori gyerekek és felnőttek? címmel 

ismeretterjesztő előadást tartott a nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 1. osztályos 

diákjainak. 

2018. június 8-án Hogyan játszottak az ókori gyerekek és felnőttek? címmel ismeretterjesztő 

előadást tartott az Arany János Általános Iskola 1. osztályos diákjainak. 

2018. június 28-án Római viselet címmel ismeretterjesztő előadást tartott a Móricz Zsigmond 

Általános Iskola napközis tábora tanulóinak. 

2018. június 23-án részt vett a Múzeumok Éjszakája rendezvényen, melynek keretében előadást 

tartott Apolló húrjain - zene a római korban címmel valamint római öltözködés címmel 

foglalkozást tartott. 

Buza Andrea 2018. október 7-én Intercisa pénzforgalma címmel előadást tartott a XXI. 

Országos Éremgyűjtő Találkozó résztvevőinek 

e) ismeretterjesztő kiadványok 

Buza Andrea az alábbi ismeretterjesztő cikkeket készítette el a hónap műtárgya sorozat 

részeként a múzeum honlapja számára: 

2018. január – Kora-újkori kályhacsempe Dunapenteléről 

2018. május – Kelta hólyagos bokaperec Dunaújvárosból  

2018. szeptember – Amphora Dunaújvárosból 

 

2. Köznevelési hasznosítás 

 

a) A gyűjteményre és kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások 

Buza Andrea 2018. május 16-án tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában 

a mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola 5. osztályos diákjainak.  
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2018. június 12-én két alkalommal tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó 

kiállításában a Móricz Zsigmond Általános Iskola 5. osztályos tanulóinak. 

2018. június 17-én tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában a Petőfi 

Sándor Általános Iskola napközis tábora tanulóinak. 

2018. szeptember 27-én tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában az 

Angyalföldért Egyesület tagjainak. 

 

2018. október 11-én vezetést tartott a Régészeti tanösvényen az Előszállási Árpád fejedelem 

Általános Iskola 5. osztályos diákjainak. 

Buza Andrea 2018. november 10-én részt vett a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében tartott 

múzeumi családi napon, melynek keretében a Pincétől a padlásig programon tárlatvezetést 

tartott. 

 

Buza Andrea Keszi Tamással, Pongrácz Brigittával, Kronászt Margittal és Balogh Pállal 

közösen 2018. június 18-június 22. között múzeumi tábort tartott általános és középiskolás 

gyerekeknek. A táborban régészeti, néprajzi és történelmi előadásokat hallhattak, kézműves 

foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek, ismerkedhettek meg a múzeumi élettel.  A tábor 

keretében Buza Andrea következő előadásokat, foglalkozásokat tartotta: 

2018. június 18. Zene a római korban 

2018. június 19. Mit adtak nekünk a rómaiak?, írótábla készítése 

2018. június 20. Római kori íj és nyíl kipróbálása 

2018. június 21. Étkezés a római korban, pánsíp készítése 

2018. június 22. Római művészet, barlangrajz és párta késztése 

4. Hozzáférés 

a) Kutatószolgálatot igénybevevő kutatók és kutatási alkalmak száma: 

Gál Tamás (Dunaújváros-Kálvária utcai 1984-es feltárás feldolgozása), Kölcze Bettina (Római 

kori mázas kerámia kutatása) Talabér Ildikó (Intercisa temetői ékszeranyagának kutatása) Dr. 

Dévai Kata (Intercisa üveganyagának kutatása) Szücsi Frigyes (A Dunaújvárosi járás területén 

előkerült avar temetők adatbázisának elkészítése doktori disszertációhoz) Összesen 5 kutató. 

Kutatási alkalmak száma: 36. 
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II. KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 

2. Időszaki kiállítások  

Buza Andrea megrendezte a 2018. december 14-én megnyílt Töredékek a múltból – Új bronz- 

és római kori leletek Dunaújvárosból című, a 2017-2018-ben a leendő kőtár épület helyén 

végzett megelőző feltáráson előkerült leleteket bemutató kiállítást.  

Koordinálta a 2018. május 1. – május 5. között Dunaújvárosban állomásozó Lajta Monitor 

Múzeumhajó megtekintésére bejelentkezett csoportok beosztását. 

 

III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása 

 

Buza Andrea 2018. július 2. – október 1. között a GINOP-7.1.1-16 pályázati projekt keretében 

a későbbiekben megépülő kőtár épület helyén megelőző feltárást vezetett. A feltárt terület 

nagysága: 250 m². 

 

Buza Andrea 2018. február 5. – március 2. között a Hamburger-Hungária Kft. nyitott 

hulladékpapír tárolóinak vízellátása és csapadékvíz-elvezetése miatt szükséges földmunkák 

során régészeti megfigyelést végzett. 

2018. március 12-én Dunaújváros-Dunapart kilátó alapozási munkái során régészeti 

megfigyelést végzett. 

2018. május 3. – december 17. között Az M-E konzorcium az „Észak- és Közép-dunántúli 

szennyvíz-elvezetési és kezelési fejlesztés (ÉKDU 2)” című projekt keretében Kulcs területén 

régészeti megfigyelést végzett. A munka 2019-ben folytatódik. 

Buza Andrea 2018. szeptember 5-én Adony területén Adony város településrendezési 

eszközeinek felülvizsgálatához szükséges terepbejárást illetve helyszíni szemlét végzett. 

2018. szeptember 21-én Adony területén a „Védképesség helyreállítása az I. rendű 

árvízvédelmi fővédvonalakon” elnevezésű KEHOP-1.4.0-15-2017-00020 azonosító számú 

projekt keretében végzett földmunkák során régészeti megfigyelést végzett. 

2018. október 18. – október 26. között Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló építése kapcsán 

végzett földmunkák során régészeti megfigyelést végzett. 

Buza Andrea 2018. október 24-én Mezőfalva 0627/5 helyrajzi számú ingatlanon csepegtető 

öntözőrendszer és rétegvízkút létesítése során régészeti megfigyelést végzett. 
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2.Nyilvántartás 

 

b) Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma:  

6880 darab tárgy 

c) Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma: 

30.406 darab. 

 

IV. Tudományos kutatás 

 

2.Hazai és nemzetközi kutatási programokban történő részvétel 

Buza Andrea részt vesz a Szalki-szigeten 2016-ban megkezdett búvárrégészeti kutatási 

program során előkerült régészeti leletanyag feldolgozásában. 

Egyéb 

Buza Andrea a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány kuratóriumi titkáraként 

intézte az alapítvány napi ügyeit. 

2018. május 11-én és október 26-án tagja volt a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és 

Kollégium által rendezett tankerületi történelemverseny zsűrijének. 

 

Régészet - Keszi Tamás  

 

I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 

1. Közönségkapcsolatok 

a) Közművelődés rendezvények 

Keszi Tamás 2018. március 24-én részt vett az Intercisa Múzeum húsvétváró családi délutánján. 

2018. május 26-án részt vett a Régészet Napja rendezvényen, amelyen az állandó kiállításhoz 

kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozást tartott. 

2018. június 24-én részt vett a Múzeumok Éjszakája rendezvényen, amelyen a múzeum római 

fegyvermásolatait felhasználva múzeumpedagógiai foglalkozást tartott. 

2018. szeptember 8-án részt vett „A halálba menők köszöntenek” elnevezésű római napon, 

amelyen a múzeum római fegyvermásolatait felhasználva tartott múzeumpedagógiai 

foglalkozást. 

Keszi Tamás 2018. december 17-én részt vett az Intercisa Múzeum adventi családi délutánján, 

melynek keretében gyertyamártó foglakozást tartott. 
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d) Ismeretterjesztő előadások 

 

Keszi Tamás 2018. június 23-án Mit ettek az őskorban? A paleolit táplálkozás mítosza és a 

valóság címmel tartott előadást. 

e) ismeretterjesztő kiadványok 

 

Keszi Tamás az alábbi ismeretterjesztő írásokat publikálta a múzeum honlapján A hónap 

műtárgya sorozatban: 

Bronzkori madár alakú edény Dunaújvárosból. 2018. február 

Bronzkori alabárd a Duna medréből. 2018. június 

Bronzkori sarló rekonstrukciója. 2018. október 

2. Köznevelési hasznosítás 

a) A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások 

Keszi Tamás 2018. február 8-án vezetést tartott az állandó kiállításban a Jószolgálati Otthon 

gondozottjai számára. 

2018. február 26-án vezetést tartott a múzeum iváncsai ásatását bemutató időszaki kiállításban 

a Bánki Donát Iskola tanulóinak. 

2018. október 8-án vezetést tartott az állandó kiállításban és a régészeti raktárakban a Széchenyi 

István Gimnázium tanulói számára. 

2018. június 23-án vezetést tartott a Múzeumok Éjszakája nevű rendezvényen a római kőtárban 

és fürdőben. 

2018. október 11-én vezetést tartott a Széchenyi István Gimnázium tanulói számára az őskori 

állandó kiállításban és raktárban.  

Keszi Tamás 2018. november 8-án „Pincétől a padlásig” címmel vezetést tartott a Széchenyi 

István Gimnázium tanulói számára. 

2018. november 10-én „Pincétől a padlásig” címmel vezetést tartott felnőtt érdeklődők számára 

a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében tartott családi napon. 

Keszi Tamás Buza Andreával, Pongrácz Brigittával, Kronászt Margittal és Balogh Pállal 

közösen 2018. június 18. és június 22. között múzeumi tábort tartott általános iskolás 

gyerekeknek. A tábor keretében az alábbi előadásokat, foglalkozásokat tartotta: 

18.: Mi a múzeum? 

19.: Őskori koponyakultusz. 
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20.: Vezetés a római kőtárban. Római plumbata kipróbálása 

21.: Táplálkozás az őskorban 

22. Őskori művészet. 

 

4. Hozzáférés 

a) Kutatószolgálatot igénybevevő kutatók és kutatási alkalmak száma: 

Keszi Tamás fotó küldésével segítette Steven E. Hijmanst a Sol: Image and Meaning of the Sun 

in Roman Art and Religion című könyvéhez végzett kutatásában.  

 

II. KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 

2. Időszaki kiállítások  

Keszi Tamás részt vett a 2018. december 14-én megnyílt Töredékek a múltból – Új bronz- és 

római kori leletek Dunaújvárosból című, a 2017-2018-ben a leendő kőtár épület helyén végzett 

megelőző feltáráson előkerült leleteket bemutató kiállítás elkészítésében.  

II. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása 

 

Keszi Tamás 2018. február 5. és március 2. között Kisapostag külterületen régészeti 

megfigyelést végzett a Hamburger-Hungária Kft. nyitott hulladékpapír tárolóinak vízellátása és 

csapadékvíz-elvezetése miatt szükséges földmunkák során. 

2018. március 26-án lakóház építését megelőző földmunkák során régészeti megfigyelést 

végzett. 

Keszi Tamás részt vett a 2018. július 2. és október 1. között a megelőző feltáráson, amelynek 

célja a GINOP-7.1.1-16 pályázati projekt keretében megépülő kőtár helyének megkutatása volt. 

2018. május 3. és november 30. között részt vett a Kulcs területén végzett régészeti 

megfigyelésben, amelyet az „Észak- és Közép-dunántúli szennyvíz-elvezetési és kezelési 

fejlesztés (ÉKDU 2)” című projekt miatt végzett földmunkák tettek szükségessé.  

Keszi Tamás részt vett a 2018. szeptember 5-én Adony területén Adony város 

településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához szükséges terepbejáráson. 

2018. október 24-én részt vett a Mezőfalva 0627/5 helyrajzi számú ingatlanon csepegtető 

öntözőrendszer és rétegvíz-kút létesítése során végzett régészeti megfigyelésen. 

3. Hozzáférés 
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a) digitalizált tárgyak  

Keszi Tamás az alábbi régészeti tárgyak digitális fotóit készítette el: papszigeti amphora (3 

fotó), Iváncsa–Lapos bronzkori lelőhely tárgyai (69 tárgy, 294 fotó). 

IV. Tudományos kutatás 

1. Kutatási témák 

Folytatta az Iváncsa-laposi település feldolgozását. A feldolgozás részeredményeinek 

bemutatására a Jász Múzeum által szervezett konferencián került sor. 

4. Konferencia részvétel 

Keszi Tamás 2018. szeptember 27-28-án részt vett a Jász Múzeum által szervezett dr. Stanczik 

Ilona emlékkonferencián Jászberényben. Az előadás címe: Tellek előtt, tellek mellett. Makói 

és korai nagyrévi települések a Duna Fejér megyei szakaszáról.  

6. A múzeum dolgozói által jegyzett magyar és idegen nyelvű publikációk  

Keszi Tamásnak az alábbi publikációi jelentek meg: 

A plumbata, avagy darts római módra. Egy késő antik fegyver Annamatiából. Magyar 

Régészet 2018. Tavasz, 21-32. 

Plumbata, the Roman-Style Darts. A Late Antique Weapon from Annamatia. Hungarian 

Archaeology 2018. Spring, 21-32. 

Cinerary urns from the Nagyrév Culture ornamented with symbolic representations 

found at the Kisapostag-Dunai-dűlő site. Alternative proposal as to the interpretation of 

the representations of the Budapest–Pannonhalmi út vessel. Alba Regia 45 (2017) 

[2018] 9-50. 

EGYÉB 

Keszi Tamás heti váltásban riasztóügyeletet látott el. 

Keszi Tamás az alábbi rendezvényekhez, előadásokhoz, kiállításokhoz készített plakátot: 

húsvétváró kézműves-foglalkozás, Régészet Napja, Vukovár ostroma, Töredékek a múltból, 

ádventi kézműves-foglalkozás, Múzeumok Őszi Fesztiválján családi nap, római nap, 

Múzeumok Éjszakája, múzeumi tábor. 

Keszi Tamás folytatta PhD-tanulmányait az ELTE Régészeti Intézetében. 2018. július 2-án 

sikeres doktori szigorlatot tett, ezzel hivatalosan a doktorjelölti státusba lépett. 
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Keszi Tamás szerkesztőként részt vett az „Intercisa Múzeum Évkönyve III” című kiadvány 

elkészítésében. A kötet 2019-ben jelenik meg. 

Keszi Tamással interjú hangzott el 2018. szeptember 28-án a Regényes történelem című 

műsorban az alsószentiváni „búvólyukak” kapcsán (https://nava.hu/id/3362192/). 

Keszi Tamás az alábbi régészeti megfigyelés fotódokumentációját végezte el: Kulcs–Hegyalja 

utca, 3283 hrsz. (16 fotó). 

Keszi Tamás az alábbi kiállítások, kiállítás megnyitók fotódokumentációját végezte el: Mentő-

kiállítás (66 fotó), vukovári vendégkiállítás (140 fotó), Dr. Oetker (168 fotó), Pleidell (74 fotó), 

I. világháborús emlékkiállítás (18 fotó), Várnai Gyula (54 fotó), Öreghegy 2017-2018 (138 

fotó).  

Keszi Tamás az alábbi előadások fotódokumentációját végezte el: Kiszely Zoltán előadása (2 

fotó), Titanic és Carpathia. Egy magyar orvos élete (15 fotó), Vukovár-előadás (13 fotó). 

Keszi Tamás az alábbi rendezvények fotódokumentációját végezte el: Húsvétváró kézműves-

foglalkozás (406 fotó), Múzeumok Éjszakája (88 fotó), múzeumi kirándulás Zomborba (157 

fotó), Múzeumok Őszi Fesztiválja (181 fotó), ádventi kézműves foglalkozás (57 fotó). 

Keszi Tamás 2018. május 11-én és október 26-án tagja volt a Dunaújvárosi Széchenyi István 

Gimnázium és Kollégium által rendezett tankerületi történelemverseny zsűrijének. 

 

Rotschadl Ádám - régésztechnikus  

 

I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 

 

1. Közönségkapcsolatok 

a. Közművelődési rendezvények 

 

Rotschadl Ádám 2018. március 24-én részt vett a „Húsvéti játszóház” című rendezvényen, 

melynek keretében teremőrként vett részt a múzeum állandó kiállításában. 

2018. május 2-án és 3-án, a dunaújvárosi kikötőben megálló Lajta Monitor Múzeumhajón 

nyújtott segítséget. 

2018. május 26-án részt vett a „Régészet napja” című rendezvényen, ahol a gyerekeknek tartott 

foglalkozást, hogyan kell régészeti módszerekkel feltárni egy bronzkori és egy római kori sírt. 
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2018. június 22-én Farkas Lajossal elvitte Rakamazra a múzeum bannerkiállítását, amely 

Dunaújváros és gyűjtőterületének leleteit mutatja be. 

Rotschadl Ádám 2018. június 23-án részt vett a „Múzeumok Éjszakája” című rendezvényen, 

melynek keretében a „Piknik a diófa alatt” programban római ihletésű ételeket főzött, illetve a 

kiszolgálásban nyújtott segítséget. 

2018. augusztus 8-án a dunaújvárosi D+TV-nek bemutatta a múzeum állandó kiállításának 

régészeti részét. 

2018. szeptember 8-án részt vett a múzeum „Gladiátor napok” című rendezvényén, ahol korhű 

római viselet másolatának felpróbálásánál segédkezett Keszi Tamásnak. 

Rotschadl Ádám 2018. december 15-én részt vett a múzeum „Adventi családi nap” nevű 

rendezvényén, amelynek keretében teremőrként vett részt a múzeum időszakos kiállításában, 

amelynek címe: „Az első világháború emlékezete”. 

 

2. Köznevelési hasznosítás 

a. A gyűjteményre és kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások 

Rotschadl Ádám 2018. január 19-én a múzeum állandó kiállításában tárlatvezetést tartott a 

Dunaújvárosi Egyetem 9 kínai diákjának angol nyelven. 

2018. február 13-án az állandó kiállításban vezetést tartott a székesfehérvári Vasvári Pál 

Gimnázium 9.a. osztályos tanulóinak. (19 fő) 

2018. március 20-án az állandó kiállításban tárlatvezetést tartott a dunaújvárosi Móricz 

Zsigmond Általános Iskola 7. osztályos tanulóinak. (16 fő) 

Rotschadl Ádám 2018. április 27-én az állandó kiállításban vezetést tartott a dunaújvárosi SZC 

Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskola vegyes csoportjának. (13 fő)  

4. Hozzáférés 

b. Múzeumi könyvtár könyvtárhasználóinak száma és a múzeumi könyvtárlátogatások száma 

A múzeum könyvtárát (lévén, hogy korlátozottan nyilvános könyvtárról van szó) 5 fő használta. 
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II. KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 

2. Időszaki kiállítások 

 

Rotschadl Ádám segítséget nyújtott Buza Andreának és Keszi Tamásnak a „Töredékek a 

múltból. Új bronz- és római kori leletek Dunaújvárosból” című kiállítás létrehozásában. A 

kiállítás időpontja 2018. december 14 - 2019. március 31. 

III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása 

Rotschadl Ádám részt vett 2018. július 2. és 2018. október 1. között a GINOP-7.1.1-16 

pályázati projekt keretében, a későbbiekben megépülő Kőtár épület megelőző feltárásának 

munkálataiban. 

Folytatta a könyvtári állomány kezelését, amely 134 tétellel gyarapodott és 2235 tételt 

revíziózott. 

IV. Egyéb  

Rotschadl Ádám a múzeum különböző foglalkozásairól (Szocreál tanösvény, mézeskalács 

sütés) fényképeket készített. (Mennyiség: 15 db). 

 

III. TÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 
 

Kronászt Margit, történész, Nagyné Hodik Mónika, történész 
  

 

2018. október 15-től Nagyné Hodik Mónika, történész GYED utáni szabadságát töltötte, majd 

2018. december 10-től munkába állt 4 órában. 

2018. október 15. és 2018. december 31. között Kronászt Margit, történész 4 órában a történészi 

feladatokat, 4 órában pedig megbízási szerződéssel a néprajzi feladatokat látta el. 

  

 

Tanulmányok 

Kronászt Margit a 2018/2019-es tanévben folytatja tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelem MA képzés, levelező tagozatán, Kulturális 

örökség története és gyakorlata szakirányon. Várható befejezés: 2019. június 30. 

Várható szakdolgozati téma: a múzeumban található Babanits-hagyaték feldolgozása. 
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Szakmai szervezet 

Kronászt Margit 

2018. május 28-án belépett a Magyar Papír- Vízjeltörténeti Társaságba. 

Médiaszereplés 

Kronászt Margit 

2018. augusztus 8-án a D+ TV-nek interjút adott: vezetés az állandó kiállítás újkori részében – 

az új- és legújabbkor történeti tárlat bemutatása. 

2018. október 10-én „Séta a szocreál tanösvényen”. (DSTV) 

2018. október 17-én „Séta a szocreál tanösvényen”. (DSTV) 

2018. november 10-én a „Pincétől a padlásig” című foglalkozás keretében az újkortörténeti 

raktár bemutatása. (DSTV) 

  

Tárlatvezetés 

Kronászt Margit 

A múzeum állandó és időszaki kiállításaiban tárlatvezetéseket tartott: 

2018. április 13-án a „A mentés története” és a „dr. Lengyel Árpád hagyatéka” című 

kiállításokban (Szilágyi Erzsébet Általános Iskola, vegyes csoportok 1. osztálytól 8. osztályig, 

128 fő) 

2018. április 13-án a „A mentés története” és a „dr. Lengyel Árpád hagyatéka” című 

kiállításokban (DSZC Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, vegyes 

csoport, 11 fő) 

2018. április 13-án a „A mentés története” és a „dr. Lengyel Árpád hagyatéka” című 

kiállításokban (Tűzoltóság és Vöröskereszt, 9 fő) 

2018. április 23-án a „A mentés története” és a „dr. Lengyel Árpád hagyatéka” című 

kiállításokban (Római tagóvoda, nagycsoport, 23+3 fő) 

2018. április 24-án a „A mentés története” és a „dr. Lengyel Árpád hagyatéka” című 

kiállításokban (Római tagóvoda, nagycsoport, 21+3 fő) 

2018. április 27-én a „A mentés története” és a „dr. Lengyel Árpád hagyatéka” című 

kiállításokban és az állandó kiállítás újkortörténeti részében (Dunaferr Szakközép- és 

Szakiskola, 9. o., 15 fő) 

2018. május 2-án a „A mentés története” és a „dr. Lengyel Árpád hagyatéka” című 

kiállításokban (Római tagóvoda, nagycsoport, 24+3 fő) 
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2018. november 7-én a „Pincétől a padlásig” foglalkozás keretében bemutatta az újkortörténeti 

gyűjteményt (30 fő) 

2018. november 10-én a „Pincétől a padlásig” foglalkozás keretében bemutatta az 

újkortörténeti gyűjteményt (kb. 60 fő) 

  

Kiállítás 

Kronászt Margit 

2018. április 4.-2018. május 11. között megszervezte a „A mentés története” és a „dr. Lengyel 

Árpád hagyatéka” című kiállítást. Közreműködtek: dr. Máté Ágnes, osztályvezető főorvos, 

Sürgősségi Betegellátó Osztály, Szent Pantaleon Kórház; Debrődi Gábor, igazgató, Kresz Géza 

Mentőmúzeum; Orosz Csaba, tűzoltó alezredes; Völgyi Péterné dr. Reich Márta, dr. Lengyel 

Árpád hagyatékának kezelője; Karsai Beáta, DSZC Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium. 

2018. november 6.-2019. március 31. között Ősz Tamás Zsolt, magángyűjtővel közösen 

megszervezte „Az I. világháború emlékezete” című kiállítást. (Jelenleg is látogatható.) 

 

Kölcsönadás 

Kronászt Margit 

2018. január 25. – 29. között az MRE Dunaújváros Drogambulancián a Történeti és a Néprajzi 

Gyűjtemény tárgyai kiállítás keretében kerültek bemutatásra. 

  

Múzeumpedagógia foglalkozások 

Kronászt Margit 

2018 áprilisában a DSZC Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiummal 

és a múzeumpedagógussal közreműködve a „A mentés története” című kiállítás kapcsán 

múzeumpedagógiai foglalkozást hirdetett óvodás, általános- és középiskolás csoportok részére. 

2018. december 3. és 2018. december 14. között a múzeumpedagógussal közreműködve 

Karácsonyváró adventi foglalkozásra hívta az óvodás és iskolás gyerekeket. A karácsonyi 

témában feldíszített néprajzi szobában előadást tartott és közreműködött a mézeskalács 

dekorálásban. 

Tartott foglalkozások: 

2018. április 23-án a „A mentés története” és a „dr. Lengyel Árpád hagyatéka” című 

kiállításokban (Római tagóvoda, nagycsoport, 23+3 fő) 
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2018. április 24-án a „A mentés története” és a „dr. Lengyel Árpád hagyatéka” című 

kiállításokban (Római tagóvoda, nagycsoport, 21+3 fő) 

2018. május 2-án a „A mentés története” és a „dr. Lengyel Árpád hagyatéka” című 

kiállításokban (Római tagóvoda, nagycsoport, 24+3 fő) 

2018. december 3-án Karácsonyváró adventi foglalkozás (Szabó Magda Református 

Tagintézmény, 4. a. osztály, 15 fő) 

2018. december 4-én Karácsonyváró adventi foglalkozás (Szabó Magda Református 

Tagintézmény, 2. a. osztály, 14 fő) 

2018. december 5-én Karácsonyváró adventi foglalkozás (Kisapostag, Mosolykert óvoda, 

nagycsoport, 8+3 fő) 

2018. december 5-én Karácsonyváró adventi foglalkozás (Szabó Magda Református 

Tagintézmény, 3. a. osztály, 21+3 fő) 

2018. december 7-én Karácsonyváró adventi foglalkozás (Szabó Magda Református 

Tagintézmény, 1. a. osztály, 15+3 fő) 

2018. december 10-én Karácsonyváró adventi foglalkozás (Csillagvirág Tagóvoda, 

nagycsoport, 19+3 fő) 

2018. december 11-én Karácsonyváró adventi foglalkozás (Katica Tagóvoda, vegyes csoport, 

23+3 fő) 

2018. december 11-én Karácsonyváró adventi foglalkozás (Római Tagóvoda, Cseresznye 

csoport, 24+3 fő) 

2018. december 12-én Karácsonyváró adventi foglalkozás (Margaréta Tagóvoda, Maci csoport, 

20+3 fő) 

 

Publikációk 

Kronászt Margit 

2018. július-október között elkészítette az Intercisa Múzeum Évkönyve III. című kiadványhoz 

tanulmányát („A dunaújvárosi egészségügy története”) és a múzeum 2017-os 

gyűjteménygyarapodásával foglalkozó cikkét. 

A múzeum honlapján megjelenő „A hónap műtárgya” című sorozatba 4 alkalommal írt: 

2018. április: „Hazatért hadifoglyok bemutatólapja és leszerelési igazolványa” 

2018. augusztus: „Töltényhüvelyből kifaragott virágmintákkal díszített váza” 

2018. november: „Famozsár” 

2018. december: „Zsebóra” 
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Külső kutatómunka segítése 

Intézményünkhöz az év folyamán is többen fordultak különféle témákkal, hogy segítsük 

kutatásuk előrehaladását. 

Kutatók száma: 9 fő. 

Témák száma: 8 db. 

Témák:  

Egy kutató érdeklődött a múzeumban őrzött I. világháborús tárgyakról; 

Egy kutató érdeklődött a Barátság iskoláról; 

Egy kutató érdeklődött a múzeumban őrzött enteriőrökről, valamint a régi víztoronyról és a 

Lenin szoborról; 

Kettő kutató érdeklődött az 1956-os eseményekről Sztálinváros kapcsán; 

Egy kutató érdeklődött a múzeumban található makettekről; 

Egy kutató érdeklődött egy pecsétnyomó eredetéről; 

Egy kutató érdeklődött a Déli-városról készített fotókról; 

Egy kutató érdeklődött Dunapentele pecsétjéről. 

  

Előadás: 

Kronászt Margit 

Előadást szervezett: 

2018. május 9.: Völgyi Péterné Dr. Reich Márta – „A Titanic árnyékában – Egy magyar orvos 

élete” címmel. 

 

Kapcsolatot tartott: 

2018. november 29.: Okos Márton – „Dicsőséges tavaszi hadjárat – 170 éve érkezett Erdélybe 

Bem apó” című előadás kapcsán Ráth Istvánnal. 

Egyéb 

Kronászt Margit 

A múzeum további kiállításainak és valamennyi egyéb rendezvényének előkészületeiben 

szerepet vállalt: „Évszázados tradíciók – A Dr. Oetker múltja és jelene”, Adjon Isten 

egészséget, Buzát, bort és békességet! A vukovári magyarok és falvédőik”, Várnai Gyula – 

Hangmeghajtás”. 
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Emellett kapcsolatot tartott: 

A „Pleidell János festőművész emlékkiállítása” tárlat kapcsán a hagyaték őrzőivel. 

Kapcsolatot tart és együttműködik a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeummal az 

OTKA K115873 – „A nagy háború hatása és emlékezete a vidéki kultúrára” c. pályázat 

kapcsán, melynek keretében felmérik a magyar múzeumokban található I. világháborús 

műtárgyakat és közös adatbázist készítenek ezekből. 

 

Kézműves foglalkozást tartott: 

2018. június 23.: Múzeumok Éjszakája – bronzkori drótékszer (Kronászt Margit) 

2018. december 15.: Adventi családi nap – karácsonyfadíszek (Kronászt Margit) 

 

2018-ban a szocreál tanösvényen a következő időpontokban tartott vezetést: 

2018. március 27.: 46 fő (DSZC Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és 

Kollégium) 

2018. június 22.: 26 fő (Múzeumi Tábor) 

2018. október 3.: 18 fő (Előszállási Általános Iskola – Múzeumok Őszi Fesztiválja) 

2018. október 10.: 5 fő (Múzeumok Őszi Fesztiválja) 

2018. október 17.: 23 fő (Múzeumok Őszi Fesztiválja) 

 

Múzeumi Tábor: 2018. június 18.-22. között részt vett a múzeum által szervezett tábor 

foglalkozásain és előadásain (előadást tartott 1950-es és 1960-as évekbeli szórakozásról, 

játékokról és a szocreál művészetről, emellett kézműves foglalkozásokban közreműködött). 

 

Szükség esetén teremőri feladatokat látott el. 

Vasárnapi nyitva tartáson dolgozott: febr. 4., márc. 4., ápr. 8., máj. 1. 

Az intézmény által szervezett előadásokon és egyéb rendezvényeken fotókat készített. 

Interjút készített: 

2018. március 1. – interjú 

2018. március 7. – interjú 

 

Folytatta a történeti és a helytörténeti gyűjtemény anyagának leltározását. 

2 fő diákmunkás koordinálása 2018. július hónapban: 

- újkortörténeti anyag revíziója 

- újkortörténeti fotóleltár digitalizálása 
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Folytatta a 2014. január 1. után megjelent Dunaújvárosi Hírlapokból az intézménnyel 

foglalkozó cikkek és írások összegyűjtését és archiválását. 

 

2018. január 26-án Balogh Pál néprajzossal együtt közreműködött az MRE Dunaújváros 

Drogambulancia által szervezett Retro Disznótoron (kiállítás és előadás). 

 

Nagyné Hodik Mónika 

Kézműves foglalkozást tartott: 

2018. december 15.: Adventi családi nap – mécses tartó (Nagyné Hodik Mónika) 

Folytatta a történeti és a helytörténeti gyűjtemény anyagának leltározását. 

 

Kiállítás látogatás/konferencia részvétel 

Kronászt Margit 

2018. február 14-én megtekintette a Mentőmúzeum állandó kiállítását, a Pincekórházat, 

valamin „A Titanic árnyékában – Egy magyar orvos élete” című időszaki kiállítást. 

2018. április 28-án megtekintette a Magyar Nemzeti Múzeum alábbi kiállításait: állandó 

régészeti és történeti tárlat, Lapidárum, Koronázó terem és az „Anna – Asszonysors a XX. 

században” című időszaki kiállítást. 

2018. május 18-án megtekintette a Vukovári Városi Múzeum és a Vukovári Kórházmúzeum 

kiállításait és meglátogatta a Vukovári Magyarok Házát. 

2018. május 28-án megtekintette a Magyar Papírmúzeum „Jótékonysági papíremlékek az első 

világháborúban” című időszaki kiállítást és a múzeum állandó kiállítását. 

2018. június 15-én részt vett a Balogh Pál, néprajzos által szervezett „A magyar vidék múltja 

és jelene” című néprajzi konferencián. 

2018. szeptember 18-án megtekintette „A világ múmiái” című kiállítást a budapesti 

Komplexben. 

2018. október 7-én részt vett a XX. Országos és Nemzetközi Éremgyűjtő Találkozón 

Dunaújvárosban. 

2018. október 13-án meglátogatta a Zombori Városi Múzeumot. 

2018. október 20-án megtekintette az Országos Széchenyi Könyvtár időszaki kiállítását és a 

Kézirattárat. 

2018. október 24-én meglátogatta az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárát. 

2018. november 16-án meglátogatta a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárát. 
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V. RESTAURÁTOR MŰHELY 

 

Paálné Bakó Edit restaurátor 

 

2018. december 2-tól nyugállományba vonult. Felmentési ideje április 2-val kezdődött. Aktív 

munkaviszonya június 29-ig tartott. 

II. Tudományos munka 

Az Intercisa Múzeum Évkönyve III. 2018-ban megjelenő kötetéhez egy-egy tanulmányt és 

beszámolót írt. 

A Műtárgyvédelem az Intercisa Múzeumban 2017-ben címmel beszámolót, 

Betlehem készítése címmel tanulmányt írt. 

Május 18-án részt vett a Vukovárra szervezett múzeumi kiránduláson.  

III. Szakmai tevékenység 

Az Intercisa Múzeum gyűjteményéből az alábbi tárgyakat restaurálta 

 

Régészet 

Baracs-Annamatia római kori tábor 2006-07., 2010. és 2013-as évek ásatásának apró leleteit 

restaurálta: 

vastárgy  54 db 

bronztárgy  38 db 

ezüsttárgy    1 db 

bronzpénz  35 db 

ezüstpénz    2 db 

ezüstözött pénz    3 db 

ólom    6 db 

kerámia töredék   60 db 

üveg töredék   17 db 

üvegpaszta 

gyöngy 

   1 db 

faszén    3 db 

faragott csont    1 db 

csont    1 db 

állatcsont    4 db 

téglatöredék    2 db 
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Néprajz 

- 5 db gabonás zsákot mosott, 

- 4 db vászon törölközőt, 

- 3 db hímzett abroszt, 

- 2 db hímzett falvédőt és 

- 1 db kötényt mosott, vasalt 

- 1 db bonbonos dobozt a benne található 50 spulni cérnát tisztította. 

- 1 pár férfi magas szárú bőrcipőt, posztó felsőrésszel, 

- 1 db (fél pár) gyermek bőrcipőt és 

- 1 db gyerek papír papundekli bőröndöt restaurált. 

Újkor 

- 1 db úttörőinget, 

- 1 db úttörőnyakkendőt, 

- 1 db Szórád M. Ált. Isk. egyen pólót és  

- 1 db matrózblúzt mosott, vasalt. 

- 1 db batiszt kötény tisztítása, restaurálása 

- 40 db mentő autót tisztított. 

- Tűzoltóságtól ajándékba kapott 3625 db papírdokumentumot portalanított, Torontáli 

Mercédesszel. 

Bérmunkában az alábbi műtárgyakat restaurálta. A munkadíjat az Intercisa Múzeum számlájára 

fizették be a megrendelők. 

 

Szent István Király Múzeum gyűjteményéből  

- 12 db Réber László karton dobozt tisztított, ragasztott 

- 43 db Réber László színes grafikát tisztított. 

Magánszemélyeknek bérmunkában restaurált történelmi dokumentumok listája 

- Légoltalmi közlemények 1938-1942. könyvbe kötve. Restaurálás, újrakötés.  

- Budapest régiségei 1932. könyv újrakötés, 

- 1 db fénykép 1939. restaurálás 

- 1 db Vasárnapi újság 1886., 

- 1 db Magyar Sajtó 1862. restaurálás. 

- 1 db 190 x 137 cm-es Történelmi Magyarországot ábrázoló gobelin bélelése. 

- 2 db olajfestmény retusálása, keretezése. 
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VI. Időszaki kiállítások 

A kiállítások plakátjait az épületben való elhelyezéséhez bekeretezte, az utcai hirdető táblákra 

kiragasztotta.  

A kiállításokhoz a képeket, feliratokat körbevágta, keretezte, kasírozta. 

Április 4-én „Mentés története” kiállatás rendezésében részt vett. 

Május 17. „Évszázados tradíciók – Dr. Oetker múltja és jelene” kiállításhoz vitrinek 

előkészítése, plakátok keretezése. 

A vukovári magyarok és falvédőik kiállításhoz a hímzések technikai szövegét megírta. A 

képeket, fotókat, ragasztotta, keretezte a kiállítás rendezésében részt vett.  

 

V. Országos és helyi rendezvényeken kézműves foglalkozást tartott 

Március 24. Húsvéti játszóház - helyi rendezvény, 

Május 26. Régészet napja - országos rendezvény, 

Június 23. Múzeumok Éjszakája - országos rendezvény 

VIII. Egyéb 

Szükség szerint a restaurátori munkához, kézműves foglalkozásokhoz és a kiállítás 

rendezéséhez anyag beszerzést végzett. 

Április 2-3-án Dunaújvárosban állomásozó Lajta múzeumi hajón felügyelő feladatot látott el. 

Június 15-én tartott néprajzi konferenciához 40 db - a résztvevőket, ill. előadásuk rövid 

összefoglalóját tartalmazó - ismertetőkből fűzött-ragasztott össze. 
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Statisztika 2018. 

Intercisa Múzeum restaurátor műhelyében végzett munkáról 

 

Gyűjteményszak 

 

 

Tisztított 

db 

 

Konzervált 

db 

 

Restaurált 

db 

 

113. 

 

Természettudomány 

 

- 

 

- 

 

- 

 

114. 

 

Régészet 

 

85 

 

18 

 

99 

 

115. 

 

Történet 

 

44 

 

- 

 

7 

 

116. 

 

Numizmatika 

 

- 

 

- 

 

40 

 

117. 

 

Néprajz 

 

- 

 

66 

 

4 

 

118. 

 

Képzőművészet 

 

55 

 

- 

 

2 

 

119. 

 

Iparművészet 

 

- 

 

- 

 

- 

 

120. 

 

Irodalomtörténet 

 

- 

 

- 

 

- 

 

121. 

 

Agrártörténet 

 

- 

 

- 

 

- 

 

122. 

Ipar- és  

technikatörténet 

 

- 

 

- 

 

- 

 

123 

 

Egyéb (vegyes) 

 

- 

 

- 

 

1 

 

124. 

 

Összesen: 

 

184 

 

84 

 

153 

 

 

 

 

 



24 
 

Léhiné Butyorka Krisztina - Műtárgyvédelmi Asszisztens 
 

Tisztítás/ konzerválás: 

 

Dunaújváros Kőtár- épület  

Mosás: 

Agancs töredék 39 db 

Agyar 2 db 

Bronz 2 db 

Csiga 9 db 

Csont 6618 db 

Csont veret 1 db 

Csont tű 2 db 

Faszén 11 db 

Gyöngy (üvegből) 1 db 

Kagyló 27 db 

Kerámia 5135 db 

Koponya (állat csont) 3 db 

Kavics/ Kő 30 db 

Kutya csont 71 db 

Ládika kulcs (fém) 1 db 

Mécses töredék 2 db 

Megmunkált csont 32 db 

ólom 6 db 

Padlószem 1 db 

Pata/ Köröm 8 db 

Patics 57 db 

Pattintott kő 1 db 

Pénz 4 db 

Pion 4 db 

Stukkó 1 db 

Szarv 9 db 

Tégla töredék 394 db 

Üveg töredék 181 db 

Vakolat  111 db 

Vas 152 db 

 

Tisztítás-Konzerválás: 

Bronz csüngő 1 db 

Bronz edény alj  1 db 

Bronz fibula 1 db 

Bronz karkötő töredék 1 db 

Bronz kulcs 2 db 

Bronz lemez 3 db 

Bronz tű  2 db 

Bronz veret 2 db 

Ezüst kereszt töredék 1 db 
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Ezüst övcsat  1db 

Ezüstpénz 1 db 

Gyűrű kulcs 1 db 

Hajtű 1 db 

Ólom 8 db 

Pénz 5 db 

Vas csat 1 db 

Vas kés 3 db 

Vas kulcs 1 db 

Vaslánc 2 db 

Vas nyílhegy 1 db 

Vaspánt 3 db 

Vas tárgyak 7 db 

Vas szög 41 db 

Vasfül 1 db 

Vastárgy 3 db 

 

Öt darab kerámia edény, több darabból való összeállítása (ragasztás). 

Restaurálás:  

Egy darab, a történeti gyűjteményből származó, zenei kotta restaurálása. 

Leltári száma: 86.181.1. 

 

IV. Időszaki Kiállítás: 

A mentés története 

 2018. április 4 - május 10. között 

 

Pleidell János festőművész emlékkiállítása 

2018.szeptember 14. - október 14. között  

 

Várnai Gyula kiállítása - HANGMEGHAJTÁS 

 2018.október 19. - november 19. között 

Az 1. világháború emlékezete 

Megtekinthető: 2018.november 6. - 2019.március 31. között 

http://intercisamuzeum.hu/kiallitas/idoszaki/a-mentes-tortenete
http://intercisamuzeum.hu/kiallitas/idoszaki/pleidell-janos-festomuvesz-emlekkiallitasa
http://intercisamuzeum.hu/kiallitas/idoszaki/varnai-gyula-kiallitasa--hangmeghajtas
http://intercisamuzeum.hu/kiallitas/idoszaki/az-1vilaghaboru-emlekezete
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Töredékek a múltból. Új bronz- és római kori leletek Dunaújvárosból 

Megtekinthető: 2018.december 14. - 2019. március 31. között 

VII. Továbbképzés 

 

A Magyar Képzőművészeti Egyetem restaurátor művész szakra való felvételi vizsgán részvétel.  

2018 szeptemberétől a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatója, papír-bőr specializáción. 

 

VIII. Egyéb: 

 

Teremőr tevékenység munkaidő alatt. 

Húsvéti készülődés 

Gladiátor napon kézműves foglalkozás 

Múzeumok Éjszakája (kézműves foglalkozás) 

Régészet napja  

Múzeumok Őszi fesztiválja (családi nap) 

Adventi készülődés (kézműves foglalkozás) 

 

Pelsőczyné Szammelcsik Ildikó 

 

III. Tudományos tevékenység 
 

A római kőtár melletti terület régészeti anyagának mosásában való részvétel. 

Feltáró régész Buza Andrea. 

 

Tisztítás/Konzerválás 

Dunaújváros-Kőtár épület  

Agancs 5 db 

Agyar 14 db 

  Agyar (megmunkált) 1 db 

  Állatnyomatos tégla 2 db 

  Bronz 9 db 

  Bronzgyűrű 1 db 

  Bronzhajtű 1 db   

  Csiga 38 db 

  Csont 7238 db 

  Csont állat 13166 db 

  Csonttű 1 db 

  Csont veret 1 db 

http://intercisamuzeum.hu/kiallitas/idoszaki/toredekek-a-multbol-uj-bronz-es-romai-kori-leletek-dunaujvarosbol
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  Csont ló koponyából 17 db 

  Csőr koponyával 3 db  

  Falfesték töredék  65 db 

  Faszén 171 db 

  Freskó töredék 76 db  

  Fibula 1 db 

  Fém 5 db 

  Gyűrűkulcs 1 db 

  Habarcs 36 db 

  Hajtű 32 db 

  Halcsont 64 db 

  Kagyló 76 db 

  Kavics 20 db 

  Kő  129 db 

  Kerámia  22389 db 

  Kőedény 1 db 

  Ló koponya 1 db 

  Malomkő töredék 1 db 

  Medál 1 db 

  Mécses 11 db 

  Ólom 1 db 

  Őrlőkő 7 db 

  Patics 63 db 

  Pattintott kő 1 db 

  Pénz 17 db 

  Sarkantyú 4 db 

  Salak 6 db 

  Szarv 13 db 

  Teknős páncél 1 db 

  Tégla 1940 db 

Tégla ívvel 1 db 

Üveg 804 db 

Üveggyöngy 5 db 

Vakolat 28 db 

Vas 307 db 

 

 

IV. Időszaki kiállítás: 

 

A mentés története: Dr. Lengyel Árpád hagyatéka 2018.ápr.04. 

A Lajta Monitor Múzeumhajó Dunaújvárosban 2018.máj.05. 

Évszázados tradíciók – a Dr.Oetker múltja és jelene 2018.máj.17. 

A vukovári magyarok és falvédőik 2018.jún.29. 

Pleidell János festőművész emlékkiállítása 2018.szept.14. 

Hangmeghajtás Várnai Gyula kiállítása 2018.okt.19. 
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Az I. világháború emlékezete 2018.nov.06. 

Töredékek a múltból. Új bronz-és római kori leletek Dunaújvárosból 2018.dec.14. 

 

V. Egyéb tevékenység: 

Teremőri tevékenység munkaidő alatt: 8 alkalom 

Húsvéti kézműves foglalkozás 

Régészet napja kézműves foglalkozás 

Múzeumok Éjszakája kézműves foglalkozás 

Gladiátor nap kézműves foglalkozás 

Múzeumok Őszi Fesztiválja kézműves foglalkozás 

Adventi családi nap és kézműves foglalkozás 

2018.máj.2-3-4. A Lajta Monitor Múzeumhajón látogatók kísérése. 

 

V. MÚZEUMPEDAGÓGIA 

Pongrácz Brigitta múzeumpedagógus 

 

 

I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 

1. Közönségkapcsolatok 

a, Közművelődés rendezvények 

 

Pongrácz Brigitta 2018. április 8-án részt vett az Intercisa Múzeum húsvétváró családi 

délutánján, melynek keretében hagyományos tojásfestő –és díszítő foglakozást tartott Buza 

Andreával. 

2018. május 26-án részt vett a Régészet Napja rendezvényen, őskori barlangrajz készítő 

foglalkozást tartott. 

2018. június 23-án részt vett a Múzeumok Éjszakája rendezvényen, megszervezte a 

dunaújvárosi programot, tartotta a kapcsolatot az országos program szervezőivel, és római kori 

hangszer készítő foglalkozást tartott.  

2018. szeptember 8-án részt vett „A halálba menők köszöntenek” római napon, melynek 

keretében római kori sisak készítő foglalkozást tartott. 
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2018. október 1- november 11. között megszervezte a Múzeumok Őszi Fesztiválja dunaújvárosi 

programjait, tartotta a kapcsolatot az országos program szervezőivel. 2018. november 10-én 

részt vett a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében tartott múzeumi ősz búcsúztató családi 

délutánján, valamint Márton-napi libás ajtó dekorációt készített. 

 

2018. december 15-én részt vett az Intercisa Múzeum adventi családi délutánján, betlehemi 

csillag formájú dekorációt készítő foglakozást tartott. 

2. Köznevelési hasznosítás 

a, A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások  

Múzeumpedagógiai foglalkozások, csoportnak 

2018.február 8.  – Jószolgálati Otthon Közalapítvány csoportja részére, „Élet és halál egy 

bronzkori településen című időszaki kiállításhoz kapcsolóan agyag edény készítő foglalkozást 

tartott.” 

2018.március 19. – Dunaújvárosi Óvoda, Római Városrészi Tagóvoda csoportja: húsvéti 

foglalkozás 

2018.március19.– Nagyvenyim, Kossuth Lajos Általános Iskola, 2. osztályos tanulóinak tartott 

húsvéti foglalkozást 

2018. március 20. – Dunaújvárosi Óvoda, Katica Tagóvoda csoportja: húsvéti foglalkozás 

2018.március 20. – Nagyvenyim, Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda egy csoportja: húsvéti 

foglalkozás 

2018.március 22. – Dunaújvárosi Óvoda, Római Városrészi Tagóvoda csoportja: húsvéti 

foglalkozás 

2018.március 22. – Nagyvenyim, Kossuth Lajos Általános Iskola, 1. osztályos tanulóinak tartott 

húsvéti foglalkozást 

2018. március 23. – Dunaújvárosi Óvoda, Margaréta Tagóvoda csoportja: húsvéti foglalkozás 

2018.március 23. – Jószolgálati Otthon Közalapítvány csoportja részére húsvéti foglalkozást 

tartott. 

2018. március 26. – Kisapostag, Mosolykert Óvoda csoportja: húsvéti foglalkozás 

2018. március 26. – Móricz Zsigmond Általános Iskola, 2. b. osztályos tanulói részére tartott 

húsvéti foglalkozást 

2018. március 27. – Dunaújvárosi Óvoda, Római Városrészi Tagóvoda csoportja: húsvéti 

foglalkozás 
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2018. március 27. – Pentelei Waldorf Iskola, 3. osztály tanulói részére húsvéti foglalkozást 

tartott. 

2018. április 23-án a „A mentés története” és a „dr. Lengyel Árpád hagyatéka” című 

kiállításokban múzeumpedagógiai foglalkozást tartott Kronászt Margittal közreműködve.  A 

Dunaújvárosi Óvoda, Római Városrészi Tagóvoda, nagycsoport 

2018. április 24-án a „A mentés története” és a „dr. Lengyel Árpád hagyatéka” című 

kiállításokban múzeumpedagógiai foglalkozást tartott Kronászt Margittal közreműködve. 

Dunaújvárosi Óvoda, Római Városrészi Tagóvoda, nagycsoport  

2018. május 2-án a „A mentés története” és a „dr. Lengyel Árpád hagyatéka” című 

kiállításokban múzeumpedagógiai foglalkozást tartott Kronászt Margittal közreműködve.  

Dunaújvárosi Óvoda, Római Városrészi Tagóvoda, nagycsoport 

2018. június 7. – Nagyvenyim, Kossuth Lajos Általános Iskola, „Hogyan játszottak a római 

kori gyerekek és felnőttek?” (játékok kipróbálása) 

2018. június 8. – Nagyvenyim, Kossuth Lajos Általános Iskola, „Hogyan játszottak a római 

kori gyerekek és felnőttek?” (játékok kipróbálása) 

2018. június 27. – Móricz Zsigmond Általános Iskola, 4. osztály, „Milyen öltözéket viseltek a 

rómaiak? „(gyöngyékszer készítés) 

2018. október 11. – Előszállás, Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola, Régészeti Tanösvény séta 

2018. november 7. – Széchenyi István Gimnázium, 7. osztály: Pincétől padlásig című múzeumi 

kalandozás 

2018. december 3. – Bocskai István Református Oktatási Központ – Szabó Magda 

Tagintézménye, 4. osztály: adventi foglalkozás 

2018.december 4. – Bocskai István Református Oktatási Központ – Szabó Magda 

Tagintézménye, 2. osztály: adventi foglalkozás 

2018.december 5. – Kisapostag, Mosolykerti Óvoda csoportja: adventi foglalkozás 

2018. december 5. – Bocskai István Református Oktatási Központ – Szabó Magda 

Tagintézménye, 3. osztály: adventi foglalkozás 

2018. december 7. – Bocskai István Református Oktatási Központ – Szabó Magda 

Tagintézménye, 1. osztály: adventi foglalkozás 

2018. december 10. – Dunaújvárosi Óvoda, Csillagvirág Tagóvoda csoportja: adventi 

foglalkozás 

2018. december 11. – Dunaújvárosi Óvoda, Katica Tagóvoda csoportja: adventi foglalkozás 
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2018. december 11. – Dunaújvárosi Óvoda, Római Városrészi Tagóvoda csoportja: adventi 

foglalkozás 

2018. december 12. – Dunaújvárosi Óvoda, Margaréta Tagóvoda csoportja: adventi foglalkozás 

 

Pongrácz Brigitta Buza Andreával, Keszi Tamással, Kronászt Margittal és Balogh Pállal 

közösen 2018. június 18-június 22. között múzeumi tábort tartott általános iskolás gyerekeknek. 

A táborban régészeti, néprajzi és történelmi előadásokat hallhattak, kézműves foglalkozásokon 

vehettek részt a gyerekek, ismerkedhettek meg a múzeumi élettel.  

 

A tábor keretében Pongrácz Brigitta a következő foglalkozásokat tartotta: 

2018. június 18. Római kori hangszer és népi hangszer készítése 

2018. június 19. Házi áldás készítése 

2018. június 20. Népi hulladékgazdálkodás témakörhöz kapcsolóan bagoly készítése, háztartási 

papírhulladék anyagok felhasználásával 

2018. június 21. Agyag edény készítése 

2018. június 22. Őskori barlangrajz készítése, Római kori babérkoszorú készítése 

 

4. Hozzáférés 

a) Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és kutatási alkalmak száma: 

Két fő múzeumandragógiai tevékenységet kutató egyetemi hallgatónak segített.  

Kutatási alkalmak száma: 2 nap. 

Egy hallgató érkezett a Zsigmond Király Egyetemről és egy fő a Pécsi Tudományegyetemről. 

 

II. KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 

1. Kiállítások: 

 

 Állandó kiállítások: 

Látványtár – „Kőkortól az újkorig” TIOP 1.2.2./09/1 pályázat jóvoltából (Földszint) 

Látogatottsági adat: 901 fő  

Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évek közepéig c. kiállítás (I. emelet), 

Látogatottsági adat: 2143 fő 

 

Külső helyszínek: 
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Időszakosan nyitva tartó állandó kiállítás a Római Kőtár és a Római Kori Fürdő látogatottsága: 

A Római Kőtár és Fürdő nyitva tartási ideje: 2018. április 15. – október 15. 

Római Kori Kőtár: 778fő (368 fő diák + 410 fő felnőtt) 

Római Kori Fürdő: 748 fő (367 fő diák + 381 fő felnőtt) 

 

Időszaki kiállítások: 

Földszinten az aulában megrendezett kiállítások látogatottsága: 587 fő 

Nagyteremben megrendezett kiállítások látogatottsága: 1838 fő  

Utazó kiállítás – Külső helyszíneken működtetett banner kiállítás látogatottsága: 3797 fő 

Lajta Monitor Múzeumhajó: 5503 fő 

 

Nagyterem: 

1. Élet és halál egy bronzkori településen című kiállítás 

Megtekinthető: 2017. 12.14.- 2018. 03.04. 

Kurátor: Buza Andrea és Keszi Tamás 

Látogatottsági adat:  

2017-ben 346 fő tekintette meg a kiállítást  

2018-ban 184 fő látogatta a tárlatot 

 

2. A mentés története című kiállítás 

Megtekinthető: 2018. 04.04.- 2018.05.10. 

Kurátor: Kronászt Margit, Debrődi Gábor múzeumigazgató (Kresz Géza 

Mentőmúzeum), dr. Máté Ágnes, osztályvezető, (Sürgősségi Betegellátó Osztály, Szent 

Pantaleon Kórház) 

Látogatottsági adat: 605 fő 

 

3. Évszázados tradíciók – a Dr. Oetker múltja és jelene című kiállítás 

Megtekinthető: 2018.05.17. – 2018.06.15. 

Kurátor: Dr. Török Róbert, Igazgatóhelyettes, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Múzeum 

Közreműködő partner: Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, cukrász tanulói 

Támogató partner: Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft. 
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Látogatottsági adat: 158 fő  

 

4. „Adjon Isten egészséget, Búzát, bort és békességet!” A vukovári magyarok és 

falvédőik című kiállítás 

Megtekinthető: 2018.06.29. – 2018.08.28. 

Kurátor: Balogh Pál Géza 

Támogató partner: Vukovári Magyarok Egyesülete 

Látogatottsági adat: 289 fő  

 

5. Pleidell János festőművész emlékkiállítása  

Megtekinthető: 2018.09.14. – 2018.11.14. 

Kurátor: Kronászt Margit, Rohonczi István képzőművész 

Közreműködő partner: Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola növendékei 

Látogatottsági adat: 239 fő  

 

6. Várnai Gyula –Hangmeghajtás című kiállítás 

Megtekinthető: 2018.11.19. – 2018.11.19. 

Kurátor: Várnai Gyula képzőművész 

Látogatottsági adat: 159 fő  

 

7. Töredékek a múltból. Új bronz –és római kori leletek Dunaújvárosból című kiállítás 

Megtekinthető: 2018.12.14. - 2019.03.31. 

Kurátor: Keszi Tamás és Buza Andrea 

Látogatottsági adat: 204 fő  

Aula: 

1. dr. Lengyel Árpád hagyatéka 

Megtekinthető: 2018.04.08.-2018.05.10. 

Kurátor: Kronászt Margit, Völgyi Péterné dr. Reich Márta 

Látogatottsági adat: 494 fő 

2. Az I. világháború emlékezete 

Megtekinthető: 2018.11.06.-2019.03.31. 
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Kurátor: Kronászt Margit, Ősz Tamás Zsolt magángyűjtő 

Látogatottsági adat: 93 fő látogatta a tárlatot 

Utazó kiállítás: 

A „Régészeti leletek a dunaújvárosi járásból” című bannerkiállítást általános és 

középiskolákban, művelődési házakban állítottuk ki. A kiállításon 15 darab 200x100 cm méretű 

banneren, fényképek segítségével mutatunk 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 

 

Tételesen: 

Rakamaz, Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

Megtekinthető: 2018.06.22.-11.30 

Látogatottsági adat: 3797 fő 

 

3. Látogatottság, múzeumpedagógiai programok, rendezvények összesítése: 

Látogatók száma: 8075 fő 

Felnőtt: 4330 fő 

Diák:    3745 fő 

 

Rendezvények: (összesen: 2564 részvevő) 

2018.01.26. –MRE Újváros Drogambulancia és az Intercisa Múzeum közös szervezésében -Az I. Józan 

disznótor Pentelén (125 fő) 

2018.02.23-24. –Tourex Idegenforgalmi Szakkiállítás és Vásár, Kecskemét (500 fő) 

2018.03.24. – Húsvéti készülődés – családi délután az Intercisa Múzeumban (227 fő) 

2018.04.13. – Szakmák Éjszakája (156 fő) 

2018.05.03. – Elsősegély verseny (68 fő) 

2018.05.11. – Tűzvédelmi fórum (10 fő) 

2018.05.26. – Magyar Régészet Napja (137 fő) 

2018.06.02. – „Harmonika a harmonikáért” koncert a múzeumkertben (96 fő) 

2018.06.18-22. Múzeumi napközis nyári tábor (Régészet, Történet, Néprajz)  
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(összesen: 120 fő, naponta 24 fő) 

2018.06.15. – Magyar vidék múltja és jelene a társadalomtudományok metszéspontjában 

interdiszciplináris néprajzi konferencia (29 fő) 

2018.06.23. – Múzeumok Éjszakája, a Római Kori Kőtár és Római Kori Fürdő területén (411 fő) 

2018.08.24. – Quintia koncert a múzeumkertben (292 fő) 

2018.09.08. – „Halálba menők köszöntenek!” A Família Gladiatoria fellépése Intercisában – 

Hagyományőrző nap, a Római Kori Kőtár és Római Kori Fürdő területén (160 fő) 

2018.11.10. – Múzeumok Őszi Fesztiválja: Ősz búcsúztató családi délután az Intercisa Múzeumban (133 

fő) 

2018.12.15. – Adventi családi délután az Intercisa Múzeumban (100 fő) 

 

Előadások, könyvbemutatók, irodalmi és zenés estek: (összesen: 198 résztvevő) 

2018.02.15. – Pásztor Bertalan – Esterházyak az ár ellen (27 fő) 

2018.04.06. – Kiszelly Zoltán – Aktuálpolitikai kérdések (15 fő) 

2018.05.09. – Völgyi Péterné dr.Reich Márta – A Titanic árnyékában –Egy magyar orvos élete (41 fő) 

2018.06.09. – Jókai Ágnes – Római est a múzeum udvarában (35 fő) 

2018.09.20. – Zsíros Mária – Menyhárt Ferenc: Az élet sava-borsa. Horváth János életregénye (10 fő) 

2018.10.11. – Éberhardt Béla – A Szalki- sziget másik oldala (25 fő) 

2018.11.15. – Farkas Lajos – Vukovár ostroma (25 fő) 

2018.11.29. – Okos Márton – Dicsőséges tavaszi hadjárat. 170 éve érkezett Erdélybe Bem apó (20 fő) 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 

Iskolai oktatást segítő múzeumpedagógiai programok, formális oktatás 

(összesen 50 alkalom, 1057 résztvevő) 

Tételesen: 

Óvodások: 17 alkalom, 377 résztvevő 

Általános iskolások: 18 alkalom, 364 résztvevő 

Középiskolások: 12 alkalom, 256 résztvevő 

Speciális foglalkozások (Jószolgálati Otthon Közalapítvány): 3 alkalom, 60 résztvevő 

 

Szabadidős gyermek- és felnőtt foglalkozások, informális oktatás  

(összesen 123 alkalom, 4256 résztvevő) 

Tételesen: 

Tematikus és műhelyfoglalkozások: 21 alkalom 410 résztvevő 

Szabadidős múzeumpedagógiai foglalkozások: 2 alkalom 36 résztvevő 
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Előadások: 37 alkalom 846 résztvevő 

Múzeumi tábor: 5 alkalom 120 résztvevő 

Tárlatvezetések: 41 alkalom 1086 résztvevő 

Szocreál tanösvény: 4 alkalom 62 résztvevő 

Régészeti tanösvény séta: 1 alkalommal 24 résztvevő 

Pincétől padlásig kirándulás: 4 alkalom, 118 résztvevő 

Hétvégi (már felsorolt) rendezvények: 8 alkalom 1554 résztvevő 

 

4. Pályázatok: 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot írt ki 2018. évi kulturális 

célú, vissza nem térítendő támogatás elnyerésére. A múzeum sikeres pályázati anyagot adott 

le. 

 

Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozat részvételéhez szükséges pályázati anyagot 

elkészítette, az eseményt lebonyolította, illetve eleget tett az adatszolgáltatási kötelezettségnek. 

A központi rendezvény szervezőit tájékoztatta a program látogatottságáról. 

 

Múzeumok Őszi Fesztiválja országos rendezvénysorozat részvételéhez szükséges pályázati 

anyagot elkészítette, az esemény népszerűsítéséért felelt, foglalkozást tartott, a programok 

lebonyolítását követően a program szakmai beszámolót elkészítette a program szervezők 

részére. 

 

5. Kommunikáció: 

 

A múzeum havonta megjelenő „Hónap műtárgya” c. cikksorozat publikálását a következő 

médiapartnerekkel közreműködve bonyolította: 

Nyomtatott média: Dunaújváros Hírlap, Info Dunaújváros, Szuperinfó, Tourinform, Artkalauz 

2018. januárjában kapcsolatba lépett a múzeum vezetőségével Balatoni Éva, a DVG Zrt. 

szolgáltatási ágazatvezető-helyettese, aki felkérte a múzeumot, hogy csatlakozzon a 

Dunaújváros népszerűsítéséhez és csatlakozzon a Tourex Szakkiállítás és Vásáron való 

bemutatkozáshoz. 

Turisztikai kiadvány létrehozásához fényképeket bocsátott a rendelkezésére.  2018.02.23-24. –

én bemutatkozott a Tourex Idegenforgalmi Szakkiállítás és Vásáron, Kecskeméten. 
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Média megjelenések: 

 

Online média: 

Academia.edu , allevents.in , artkalauz.hu , castellum.do , dunaujvaros.hu , duol.hu , evensi.com 

, feol.hu , fejervar.hu , hirstart.hu , infodunaujvaros.hu , lokal.hu , muzej.hu , oszifesztival.hu , 

programturizmus.hu , szuperinfo/fejer/dunaujvaros , wherevent.com 

Print média:  

Artkalauz, Dunaújváros Hírlap, Dunai Limes, Infó Dunaújváros, Lokál, Pesti Est (Különszám), 

Szuperinfó, Tourinform 

Rádió: Rádió 24 

Televízió: DSTV 

Közösségi média:  

Facebook: Artkalauz, Árpád Múzeum, Castellum.do, Dunai Limes, Dunaújvárosi Hírlap – 

duol.hu, Dunapenteleiek Klubja (zárt csoport), József Attila Könyvtár Dunaújváros, Mi, 

Dunaújvárosiak (nyilvános csoport), PTE BTK TTI Régészet Tanszék- University of Pécs 

Department of Archaeology, Pécsi Társadalomtudományi Szakkönyvtár, Savaria MHV 

Múzeum Régészeti Osztály.  

A sajtóanyagok összeállítása, kommunikálása, dokumentálása és egyes kiállításokhoz, illetve 

programokhoz tartozó kapcsolatok kialakítása valamint azok fenntartása. 

 

6. Publikációk  

 

Az InfoDunaújváros web megjelenésben és együttműködő partner nyomtatott terjesztésben is, 

havonta népszerűsíti a múzeumi eseményeket, híreket és ismeretterjesztő cikkeket. 

Az Intercisa Múzeum Évkönyv III. kötetéhez kéziratot készített a 2017-2018. évi 

múzeumpedagógiai eseményeiről és időszaki kiállításairól. 

Pongrácz Brigitta a múzeumi honlapot naprakészen frissíti. 

 

7. Intézményi kapcsolatok: 

 

Az Intercisa Múzeum csatlakozott a Bartók Kamara Színház kezdeményezéséhez, a 

„Duplázzon, mi felezünk!” – Kultúrát kedvezménnyel a kultúráért! című projekthez 2017. 

októberében. Őze Áron igazgató ötletét támogatva Dunaújváros öt legnagyobb kulturális 
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intézménye fogott össze, hogy a város lakóinak érdekében olyan együttműködést hozzanak 

létre, ami nagyban megkönnyíti a kultúra iránt fogékony nézők lehetőségeit. A „Duplázzon, mi 

felezünk!” Konstrukció keretén belül a Bartók Kamara Színház, a Munkásművelődési Központ, 

a Dózsa Mozicentrum, a József Attila Könyvtár, illetve az Intercisa Múzeum közösen vállalta, 

hogy aki az egyik helyszínen teljesáru jegyet vásárolt, az két hónapos intervallumon belül  a 

másik négy intézmény valamelyikénél féláron válthat jegyet, illetve olvasókártyát. A program 

2018-ban meghosszabbításra került. 

 

Iskolai közösségi szolgálatról szóló együttműködések:  

 

Az oktatási intézményekből összesen 17 fő diákot foglalkoztatott, akik összesen 439 órát 

töltöttek közösségi szolgálattal. 

Az alábbiakban felsorolt oktatási intézményekből érkeztek a diákok: 

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Gimnáziuma és Szakközépiskolája 

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Szakközép- és Szakiskola 

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és 

Kollégium 

Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest 

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

Pannon Oktatási Központ és Magángimnázium, Dunaújváros 

Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros 

 

Önkéntesek:  

Négy személlyel áll folyamatos kapcsolatban a múzeum. Összesen 422 órát töltöttek a 

múzeum szolgálatával 2018-ban. 

 

Egyéb: 

2018. május 1-5. között a Lajta Monitor Múzeumhajó Dunaújváros hajókikötőben kikötött. A 

múzeumhajó megérkezése előtti időszakban az esemény népszerűsítésével foglalkozott, 

valamint az oktatási intézmények figyelmébe ajánlotta a múzeumhajón kínált programokat. 

2018.május 3-4. –én a Lajta Monitor Múzeumhajón koordinálta és kísérte a látogatókat. 

 

2018. júniusában mézeskalács szíveket készített a horvátországi magyar vendégeknek.  
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Az intézményvezető átadta a múzeumi ajándékcsomagot, amit a Vukovári Magyarok Egyesület 

tagjai részére készítettünk. 

 

Pongrácz Brigitta 2018. július 2.- július 31. és 2018. szeptember 10.- október 1. között a 

GINOP-7.1.1.-16 pályázati projekt keretében a Kőtár látogatóközpont helyén megelőző 

feltáráson részt vett.  A feltáráson felszín-és metszet rajzok készítésében is részt vett. Feltárt 

földterület 250 négyzetméter. A feltárást Buza Andrea vezette. 

 

 

VI. NÉPRAJZ 
 

Balogh Pál Géza 

Néprajzkutató  
 

 

Tudományos tevékenység 

 

Publikációs tevékenység: 

Disznótoros töprengések In: Antro/pólus 2018/1. 

epa.oszk.hu/03100/03107/00004/pdf/EPA03107_antropolus_2018_1_009-015.pdf 

Kisebb-nagyobb termelők. A kistermelők antropológiájától a részvételi vidékfejlesztésig. 

Szubjektív gondolatok a gazdasági antropológia vidékfejlesztési hasznáról egy esettanulmány 

apropóján. In: Bencze Norbert – Antalffy Zsófia: I. ABSolute. Alkalmazott Bölcsészet 

Konferencia. ELTE BTK HÖK Magyar Intézetek Képviselete, Budapest, 2018. 

Március hónap műtárgya: karikás ostor 

Július hónap műtárgya: borotvapenge-élező 

Beszámoló a tavaszi konferenciáról a Néprajzi Hírek folyóiratba (megjelenés alatt) 

 

Konferencia-szervezés 

A magyar vidék múltja és jelene. Interdiszciplináris konferencia. 2018. június 15. 

 

Konferencia-előadások 

 

Tavaszi szél konferencia, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Győr, május 3–6. Előadás 

címe: Kecskétől az asztalig. Termelés, feldolgozás és munkaszervezet két jelenkori alternatív 

mezőgazdasági kisüzemben 
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Szimbiózis kulturális antropológiai napok, Magyar Kulturális Antropológiai Társaság, 

kerekasztal beszélgetés: Családi stratégiák az agglomerációban 

A helyi gazdaság hazai jó példái, ELTE TÁTK Humánökológia Mesterképzés – Agenda 2030 

Humánökológiai Kutatóműhely – Szövetség az Élő Tiszáért, Miskolc, május 25. Előadás címe: 

A Pro Lecsó Program tapasztalatai Ároktőn – kutatási tapasztalataink 

Társadalom tükrében konferencia, ELTE Eötvös Kollégium Társadalomtudományi Műhelye, 

előadás címe: Alternatív gazdaságok – alternatív piacok. Jelenkori alternatív kistermelői 

gazdaságok értékesítési stratégiáinak antropológiai vizsgálata. 

 

 

Részvétel hallgatóként konferenciákon, képzéseken, szakmai előadásokon 

 

Egy újrarendezett állandó kiállítás, SOM, március 13. 

Tájházi Műhely, Gyömrő, április 13. 

Az EU kohéziós politika jövője konferencia, BCE, május 22. 

Living Knowledge konferencia, BCE, május 30 – június 1. 

Fejős Zoltán könyvbemutató, június 26. 

Ki viszi át a túlsó partra: környezetvédelmi mozgalmak Magyarországon, június 27. 

Magyar Permakultúra Egyesület konferenciái, február és június 

Részvétel a Közélet Iskolája részvételi akciókutatás képzésén, június 

Részvétel a KÖVET Egyesület nyári egyetemén, július 

 

Levéltári kutatás, terepmunka: 

 

Rendszeres terepmunka állattartó gazdaságokban 

Rendszeres terepmunka Kóspallagon, egy tájház munkálatainak előkészítése 

Gyűjtési felhívás közreadása „régi dunapentelei disznótorok” témájában a múzeum tájékoztató 

médiumaiban 

Terepmunka bevásárló közösségekben (Esztergom és Tatabánya) 

Terepmunka közösségi kertekben (Kisdiófa Közösségi Kert, Első Kispesti Kert) 

Terepmunka szociális mezőgazdaság témában (Ároktő, Edelény, Hernádszentandrás) 

 

Gyűjtemény-bővítés 

A disznótoros gyűjtési felhívás nyomán beérkezett anyagok feldolgozása 

Beérkezett fényképek feldolgozása 
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Kiállítások: 

Néprajzi szoba enteriőrjének átalakítása az év megfelelő időszakaiban 

Évszázados tradíciók. - a Dr. Oetker múltja és jelene című kiállítás, Magyar Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Múzeummal közösen. Kapcsolattartás, szervezőmunka, kiállításmegnyitó 

megszervezése – kapcsolattartás a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Szakközépiskolával 

„Adjon Isten egészséget, búzát, bort és békességet!” – a vukovári magyarok és falvédőik című 

kiállítás – kiállítás koncepciója, szervezőmunka, kiállítás képeinek és szövegei, egyes 

látványelemei, részvétel az építésben, tárgyválogatás a múzeum gyűjteményéből 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 

Disznótoros foglalkozások a dunapentelei drogambulanciával közösen rendezett programon, 

összesen 6 csoportnak 

Húsvéti foglalkozások: 

Dunaújvárosi Óvoda Katica Tagóvoda, március 20. 

Kossuth Lajos Általános Iskola, március 22. 

Dunaújvárosi Óvoda Római Tagóvoda, március 22. 

Jószolgálati Otthon Közalapítvány, március 23. 

Dunaújvárosi Óvoda Margaréta Tagóvoda, március 23. 

Pentelei Waldorf Iskola, március 27. 

Dunaújvárosi Óvoda Római Tagóvoda, március 27. 

Kisapostagi Mosolykert Óvoda, március 26.  

Részvétel a múzeumi táborban: táplálkozás, hulladék, mi a néprajz múzeumpedagógiai 

foglalkozások 

Tárlatvezetés a könyvtár dolgozói részére a Dr. Oetker kiállításban, július folyamán 

Július 30., pálhalmai gyerektábor, 20 fő 

Augusztus 6., pálhalmai gyerektábor, 20 fő 

 

Családi napok 

Március 24-én 2 db interaktív foglalkozást tartott a néprajzi szobában, tárgykultúra, viselet 

témakörökben 

Május 26.-án 1 db interaktív foglalkozást tartott a Régészet Napján 

Június 23-án kézműves pult a Múzeumok Éjszakáján 
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Tudománynépszerűsítő tevékenység 

Interjúk a Dunaújvárosi Televíziónak 

Február 5. Farsang 

Húsvét 

Pünkösd 

2018. június 15, konferencia, nyilatkozat a helyi tv-n 

Sajtómegjelenések 

2018. 02. 03. https://www.duol.hu/kultura/helyi-kultura/dunaujvaros-farsang-hagyomany-

nepszokasok-2165337/ 

 

2018. 02. 08. https://www.duol.hu/kozelet/helyi-kozelet/dunaujvaros-torkos-csutortok-

hagyomany-szokas-etelek-2172611/ 

 

2018. 03. 27. https://www.duol.hu/kultura/helyi-kultura/intercisa-muzeum-dunaujvaros-

husvet-hagyomanyok-fonal-tojas-2221887/ 

 

2018. 04. 13. https://www.duol.hu/kozelet/helyi-kozelet/miert-balszerencses-a-pentek-13-

2238851/ 
 

2018. 05. 20. https://www.duol.hu/kultura/helyi-kultura/mit-unneplunk-punkosdkor-2281941/ 

 

2018. 06. 16. https://www.duol.hu/kozelet/helyi-kozelet/eloadas-tarsadalom-magyar-

dunaujvaros-intercisa-muzeum-2326899/ 

 

Egyéb: 

Foglalkozások kézműves részeinek fotózása 

Plakátok készítése múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz, terjesztése a helyi iskolák körében 

Tanulmányutak a nagybörzsönyi és perőcsényi, szadai, budakeszi-i, turai, budaörsi, isaszegi, 

albertirsai, budafoki tájházakban 

Egyéni kiállítás-látogatások:  

Folyamatos emlékezet – Korniss Péter, Keretek között – a hatvanas évek művészete MNG;  

Közös ügyeink – részvételen alapuló művészeti projektek, Ludwig Múzeum; Ez sör! Az 

Ínyesmester, MKVM, Szabó Magda – PIM, Sanghai – Sanghay, Hopp Ferenc Múzeum; Te 

jössz? Kiscelli Múzeum; Albert Ádám: Minden a miénk! Kassák Múzeum 

 

VII. GYŰJTEMÉNY KEZELÉS 

Héger Anett gyűjteménykezelő 

 
 1. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása: 

https://www.duol.hu/kultura/helyi-kultura/dunaujvaros-farsang-hagyomany-nepszokasok-2165337/
https://www.duol.hu/kultura/helyi-kultura/dunaujvaros-farsang-hagyomany-nepszokasok-2165337/
https://www.duol.hu/kozelet/helyi-kozelet/dunaujvaros-torkos-csutortok-hagyomany-szokas-etelek-2172611/
https://www.duol.hu/kozelet/helyi-kozelet/dunaujvaros-torkos-csutortok-hagyomany-szokas-etelek-2172611/
https://www.duol.hu/kultura/helyi-kultura/intercisa-muzeum-dunaujvaros-husvet-hagyomanyok-fonal-tojas-2221887/
https://www.duol.hu/kultura/helyi-kultura/intercisa-muzeum-dunaujvaros-husvet-hagyomanyok-fonal-tojas-2221887/
https://www.duol.hu/kozelet/helyi-kozelet/miert-balszerencses-a-pentek-13-2238851/
https://www.duol.hu/kozelet/helyi-kozelet/miert-balszerencses-a-pentek-13-2238851/
https://www.duol.hu/kultura/helyi-kultura/mit-unneplunk-punkosdkor-2281941/
https://www.duol.hu/kozelet/helyi-kozelet/eloadas-tarsadalom-magyar-dunaujvaros-intercisa-muzeum-2326899/
https://www.duol.hu/kozelet/helyi-kozelet/eloadas-tarsadalom-magyar-dunaujvaros-intercisa-muzeum-2326899/
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 a) 2018. július 2-október 1. között részt vett a későbbiekben megépülő kőtár épület helyén 

végzett régészeti megelőző feltáráson (feltárás, felszín-és metszet rajzok készítése). 

 b) A múzeumba érkezett anyagot gyarapodási naplóba vezette. Muzeológus feldolgozó és 

leltározási munkái után a tárgyakra írta/varrta az azonosítószámokat (néprajzi: 53 db).  

c) Régész utasítására, mozgatási napló vezetésével restaurálásra adta az Iváncsa-lapos 

(bronzkori lelőhely) anyagát, majd a Dunaújváros-Kőtár épület (új bronz- és római kori 

lelőhely) leleteit. A római kori régészeti gyűjteménybe 30 406 darab tárgy revíziója történt meg. 

 2. Kiállítási tevékenység:  

a) Az időszaki kiállításokhoz a kiválasztott leleteket mozgatási napló vezetésével elővette. 

Kiállítások rendezésében részt vett. A kiállítás végén visszahelyezte a műtárgyakat a 

gyűjteménybe. Pl: „Évszázados tradíciók - a Dr. Oetker múltja és jelene”, „Töredékek a 

múltból. Új bronz- és római kori leletek Dunaújvárosból”. Kiállítás megnyitókor a vendégeket 

fogadta, szükség szerint felkísérte.  

3. Műtárgyvédelem:  

A megtisztított/restaurált tárgyakat dobozba helyezte, objektum számuk szerint rendezte. A 

régészeti, történeti és néprajzi raktárakban (külső raktárakban is) a takarítási feladatokat 

elvégezte. A kiállításban és a raktárakban figyelte a műtárgyakat, ha állapotromlást/sérülést 

észlelt, jelezte a szakembernek, irányítására restaurálásra adta. Az elhasználódott zacskókat 

kicserélte. A lekopott azonosító számokat ráírta újra a tárgyakra, a keveredés elkerülése végett. 

A textil alapú műtárgyak közelébe molycsapdákat helyezett ki, a kár megelőzése érdekében.  

4. Szolgáltatási feladatok: 

 a) Az országos és helyi rendezvényeken kézműves foglalkozást tartott:  

Március 24. „Húsvéti készülődés - családi délután az Intercisa Múzeumban”, 

Május 26. „Régészet napja az Intercisa Múzeumban”,  

Június 23. „Múzeumok Éjszakája”, 

Szeptember 8. „A halálba menők köszöntenek” -A Familia Gladiatoria fellépése Intercisában,  

November 10. „Múzeumi Őszbúcsúztató – Családi délután az Intercisa Múzeumban”, 
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December 15. „Adventi családi délután az Intercisa Múzeumban”. Hétvégi nyitva tartáskor 5 

alkalommal nyitotta-zárta a múzeumot, fogadta a vendégeket, pénztárgépet kezelte. Szükség 

esetén teremőri feladatokat látott el. 

 e) Segítséget nyújtott a külsős kutatók számára, a kutatni kívánt leletek és dokumentációk 

előkészítésével. Kutatók száma 5 fő (Gál Tamás, Dévai Kata, Talabér Ildikó, Bölcze Betti). 

Kutatási napok száma összesen: 36 nap. 

 f) Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központ által szervezett Gyűjtemény-és 

raktárkezelő OKJ-s tanfolyamot sikeres vizsgával fejezte be.  

6. Egyéb  

Az év során 38 napot, a portást (Múzeum nyitása-zárása, vendégek fogadása, pénztárgép illetve 

a telefonközpont kezelése), 32 napot a takarítót helyettesítette és végezte el a feladatait. 

VIII. GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG 
 

A 2018-as 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: 29 rendezvény és 

8075 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: 3 alkalom és 60 fő 

c) Nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok és a programok résztvevőinek száma:  

     1 alkalom és 9 fő 

d) Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők száma: 35 alkalom és 836 fő 

e) Ismeretterjesztő kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma      Az 

Intercisa Múzeum Évkönyve II.   

Nyomtatott példányszám: 420 db,  

Elfogyott: 275 db (2017-ben), 80 db (2018-ban) 



45 
 

Maradt: 60 db  

Hónap műtárgya ismeretterjesztő cikkek az Évkönyvben megjelent száma: 22 db 

Nyomtatott médiumban megjelent: 7 db 

Honlapon elérhető:  

12 db (2017-ben elérhető új bejegyzés, cikkek száma) 

12 db (2018-ban) 

f) Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma  4 fő és 422 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):  

Gyűjteményre és kiállításra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások száma: 

38 alkalom és 1091 fő 

Honlapon elérhető múzeumpedagógiai foglalkozások száma: 62 db 

b) Múzeumpedagógiai kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma: - 

c) Iskolai tehetséggondozást segítő programok és a programok résztvevőinek száma:  

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 17 fő és 439 óra 

 

4. Hozzáférés: 

a) Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és a kutatási alkalmak száma: 17 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 4570 fő 

Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évekig: 2143 fő 

Látványtár: 901 fő 

Római Kőtár: 778 fő 

Római Fürdő: 748 fő 
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2. Időszaki kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások 

szerinti bontásban): Összesen: 11 db és 12 527 fő. 

Hazai megrendezett kiállítások: 

Intercisa Múzeum időszaki kiállításai: 9 db és 2425 fő: 

„Régészeti leletek a dunaújvárosi járásból” című bannerkiállítás: 1 kiállítás, 1 alkalom és 

3797 fő   

Lajta Monitor Múzeumhajó: 2018.május 1-5. között, 5505 fő tekintette meg. 

Május1. kedden, 1 bejelentkezett csoport és az egyéni látogatókkal együtt egy nap alatt 1827 

fő tekintette meg a kiállítást. 

Május 2. szerdán, 9 bejelentkezett csoport és az egyéni látogatókkal együtt egy nap alatt 663 

fő tekintette meg. 

Május 3. csütörtökön, 8 bejelentkezett csoport és az egyéni látogatókkal együtt egy nap alatt 

770 fő tekintette meg. 

Május 4. pénteken, 15 bejelentkezett csoport és az egyéni látogatókkal együtt egy nap alatt 

1041 fő tekintette meg. 

Május 5. szombaton, 4 bejelentkezett csoport és az egyéni látogatókkal együtt egy nap alatt 

1204 fő tekintette meg. 

 

3. Vándorkiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások 

szerinti bontásban): 1 db és 5505 fő 

4. Befogadott kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett 

kiállítások szerinti bontásban) 7 és 2037 fő 

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):  

Hazai megrendezett kiállítások: 

Állandó kiállítások: 4570 fő 

Időszaki kiállítások: 2425 fő 

Régészeti leletek a dunaújvárosi járásból: 3797 fő 

Lajta Monitor Múzeumhajó: 5505 fő 

Összes látogatószám: 16 297 fő 

 

8. Kiállításban, látványtárban, tanulmányi raktárban és az interneten bemutatott tárgyak aránya 
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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:-  

10. Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások száma: 6 

III.Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása 

1. Gyarapítás: 

a) Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások alapterületének várható nagysága (m2): 250 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:  

2018-ben régészeti feltárást követően 6000 db tárgy került be a múzeumba. 

f) Ajándékozással bekerült tárgyak száma:  5184 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: 
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a) Tárgyévi gyarapodási naplóba vétel száma: 5196 db  

b) Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma: 7016 db 

c) Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma: 31 111 db 

d) Feldolgozott állomány száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%): 

Régészet: 35 000 db és 2,365 %, Történeti: 2007 db és 0,1 %, Néprajz:   2625 db és 

0,175 % 

 

2. Hozzáférés: 

 

a) Digitalizált tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%): 

Régészet: 6080 db és 0,4%  

Néprajz:  157 db és 0,0116% 

Történet:  381 db és 0,0026 % 

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 

(%):  

Régészet: 474 db és 0,0314 % 

Néprajz:     21 db és 0,0012%  

Történeti:   15 db és 0,0008%  

e) Nemzetközi adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes 

műtárgyállományhoz képest (%) 

 

IV. Tudományos kutatás 

1. Kutatási témák száma: 17 

2. Hazai és nemzetközi kutatási programokban történő részvételek és a résztvevők száma: 14 

fő 

3. A múzeum által megrendezett tudományos konferenciák száma: 1 alkalom 

4. Konferencián tartott előadások száma: 4 alkalom 

5. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a nemzetiségi 

nyelveket) tudományos kiadványok száma (múzeumi kiadványban és külső kiadványban 
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egyaránt): 3  

6. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a nemzetiségi 

nyelveket) publikációk száma (múzeumi kiadványban és külső kiadványban egyaránt):  

Ismeretterjesztő publikációk: 

Hónap műtárgya rovatban megjelent 12 db új cikk 2018-ban. Elérhető a múzeum honlapján. 

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: 675.451 

2. Aktív állományvédelmi kezelésre szoruló összes műtárgy száma: 444 551 

3. Tárgyévben megelőző állományvédelembe vont összes műtárgy száma:59 348 

4. Tárgyévben aktív állományvédelmi kezelésbe vont összes műtárgy száma: 157 

5. Állományvédelmi beavatkozás alá vont és az állományvédelmi kezelést igénylő teljes 

állomány aránya (%): 13,6% 

 

--------------------------------------------------  .   ------------------------------------------------------ 

A 2018-as terv megvalósításához, köszönöm a fenntartó támogatását és segítségét! 

 

 

Kelt: Dunaújváros, 2019.01.28. Tisztelettel: 

 

Farkas Lajos 

múzeumigazgató 


