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Az Intercisa Múzeum munkajelentése a 2019-es 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 

2019-ben egy személyi változás történt. Sebestyén Andrea a néprajz-kutató munkakört töltötte 

be közel fél évig és mivel Székesfehérvárról utazott Dunaújvárosba, a távolságra való 

hivatkozással távozott intézményünkből. Az Intercisa Múzeum állományához tartozó Léhiné 

Butyorka Krisztina sikeresen folytatja egyetemi tanulmányait, 4 órás munka mellett tanul, 

jelenleg ő az egyedüli remény, hogy diplomás restaurátora legyen az intézménynek. Az 

okleveles restaurátorok hiánya, hatalmas problémát jelent az összes vidéki múzeum számára. 

Az Intercisa Múzeum a 2019-es év során is több olyan rendezvényt valósított meg, melyek 

sajátosan csak múzeumi környezetben és szakmai hátérrel voltak kivitelezhetőek.  

2019-ben 8 időszaki kiállítást és számos előadást, illetve foglakozást valósítottunk meg 

intézményünkben. Ezek a programok olyan kultúrtörténeti értékek közkinccsé tételét tették 

lehetővé, melyek Dunaújváros vonatkozásában nagy jelentőséggel bírtak. Ebben nagy szerepet 

játszott az intézmény munkatársainak magas szakmai képzettsége és pozitív hozzáállása. A 

célközönséget a diákok és családok, illetve múzeumi kínálat iránt érdeklődők jelentették 2019-

ben is. Az említett 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, a szabadtéri koncertek, valamint a kézműves táborok. 
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Az elmúlt évben sikerült 2 igen híres kiállítást megvalósítanunk, az első 2019 áprilisában 

megrendezésre kerülő a börtön világát bemutató kiállítás, valamint a szeptemberi Pentelei 

Molnár János műveiből készült tárlat, melyre az alkotásokat egy magángyűjtő ajánlotta fel. 

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

zenés esteket, ezt folytattuk 2019-ben is. Június elején, a múzeum udvarán, a Dunaújvárosi 

Vegyeskar lépett fel, még augusztus végén a szintén dunaújvárosi Neopolis zenekar adott 

fergeteges előadást. Eseményenként, több mint 200 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. 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 ajtók 

felújítását, valamint az elavult izzók cseréjét. 

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

közvéleményt eseményeinkről. 2019. évben az Intercisa Múzeumban összesen 13 programot 

rendeztünk meg sikerrel, a visszajelzések is ezt igazolták. 

Időszaki kiállítások – Farkas Lajos 

Április –A börtönkiállítás szervezése és előkészítése, a Pálhalmai Országos BV Intézet 

közreműködésével 

Június – A szentendrei művészeti kiállítás szervezése 

Rendezvények, előadások – Farkas Lajos 

Január – Előadás az iszlámról Adonyban 

Február – A Rubicon történelmi folyóirat estje 

Június – Trianonról szóló előadás Kulcson 

Szeptember – A titkos brioni találkozóról szóló előadás Szentendrén 

Október– A titkos brioni találkozóról szóló előadás Adonyban. 

Október – Előadás október 23-ról Kulcson 
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November - Márton Bernát ciszterci atya előadásának a megszervezése 

 

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 2019. április 13-án részt vett az Intercisa Múzeum húsvétváró családi délutánján, 

melynek keretében tojásdíszítő foglakozást tartott. 

 

2019. május 24-én részt vett a Régészet Éjszakája rendezvényen, megszervezte a nap 

dunaújvárosi eseményeit, tartotta a kapcsolatot az országos program szervezőivel, 

lelettapogató, állatcsont felismerő és antropológiai foglalkozást tartott. 

 

2019. június 22-én részt vett a Múzeumok Éjszakája elnevezésű rendezvényen, amelyen a római 

játékok illetve beöltözés római kori ruhában címmel múzeumpedagógiai foglalkozást tartott. 

 

2019. szeptember 14-én részt vett „A halálba menők köszöntenek” római napon, melynek 

keretében római kori párta és biga készítő foglalkozást tartott. 

 

Buza Andrea 2019. november 9-én részt vett a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében tartott 

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

tartott. 

 

2019. december 14-én részt vett az Intercisa Múzeum adventi családi délutánján, melynek 

keretében gyertyamártó és díszítő foglakozást tartott. 
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d) Ismeretterjesztő előadások 

Buza Andrea 2019. május 24-én a Régészet Éjszakája rendezvényen előadást tartott Mágia a 

római korban címmel. 

2019. április 3-án Hogyan játszottak az ókori gyerekek és felnőttek? címmel ismeretterjesztő 

előadást tartott a Dózsa György Általános Iskola szakköröseinek. 

2019. június 28-án Viselet a római korban címmel ismeretterjesztő előadást Baján, a 

Nemzetiségi Központban. 

2019. október 15-én a Iuppitertől Jézusig – Vallás a Római Birodalomban címmel előadást 

tartott az Intercisa Múzeumban. 

Buza Andrea 2019. október 25-én a Iuppitertől Jézusig – Vallás a Római Birodalomban címmel 

előadást tartott a Szabó Magda Református Tagintézmény diákjai számára. 

 

e) ismeretterjesztő kiadványok 

Buza Andreának az alábbi ismeretterjesztő cikkei jelentek meg: 

Cikádafibulák az Intercisa Múzeum gyűjteményéből. In: Az Intercisa Múzeum Évkönyve 3 

(2019) 67-68. 

Karoling-kori szíjfüggesztő veret Dunaújvárosból. In: Az Intercisa Múzeum Évkönyve 3 (2019) 

79-80.  

Római kori mécses Dunaújvárosból. In: Az Intercisa Múzeum Évkönyve 3 (2019) 88-89. oldal 

Kora-újkori kályhacsempe Dunapenteléről. In: Az Intercisa Múzeum Évkönyve 3 (2019) 97-

98. 

Kelta hólyagos bokaperec Dunaújvárosból. In: Az Intercisa Múzeum Évkönyve 3 (2019) 107-

108. 

Amphora Dunaújvárosból. In: Az Intercisa Múzeum Évkönyve 3 (2019) 117-118. 

 

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

részeként a múzeum honlapja számára: 

2019. január – Római kori ezüst övcsat Dunaújvárosból.  

2019. június – Árpád-kori aranyfülbevaló Dunaújvárosból.  
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2019. október – Római kori játékok az Intercisa múzeum gyűjteményéből. 

 

2. Köznevelési hasznosítás 

a) A gyűjteményre és kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások 

 

Buza Andrea 2019. február 5-én tárlatvezetést tartott a Töredékek a múltból – Új bronz- és 

római kori leletek Dunaújvárosból című időszakos kiállításban a Széchenyi István Gimnázium 

9. e osztályos diákjainak.  

2019. február 26-án tárlatvezetést tartott a Töredékek a múltból – Új bronz- és római kori leletek 

Dunaújvárosból című időszakos kiállításban az Arany János Általános Iskola 5. osztályos 

diákjainak.  

2019. február 28-án tárlatvezetést tartott a Töredékek a múltból – Új bronz- és római kori leletek 

Dunaújvárosból című időszakos kiállításban a Széchenyi István Gimnázium 11. osztályos 

diákjainak.  

Buza Andrea 2019. március 7-én tárlatvezetést tartott a Töredékek a múltból – Új bronz- és 

római kori leletek Dunaújvárosból című időszakos kiállításban a Jószolgálati Otthon 

gondozottjainak. 

2019. március 8-án tárlatvezetést tartott a Töredékek a múltból – Új bronz- és római kori leletek 

Dunaújvárosból című időszakos kiállításban a Petőfi Sándor Általános Iskola 5. osztályos 

diákjainak.  

Buza Andrea 2019. április 24-én tárlatvezetést tartott a Római kőtár és romkertben a Móricz 

Zsigmond Általános Iskola és a Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI összevont 

csoportjának. 

2019. június 11-én tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában az Arany 

János Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak. 

2019. június 26-án tárlatvezetést tartott a Római fürdőben a Vasvári Pál Általános Iskola 

napközis táboros tanulóinak. 

2019. június 28-án tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában a Vasvári 

Pál Általános Iskola napközis táboros tanulóinak. 
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2019. augusztus 27-én tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában a 

Dunaújvárosi Egyetem Műszaki Intézet által szervezett Matematikát, Fizikát és Informatikát 

Oktatók 43. Országos Konferencia résztvevőinek. 

 

2019. október 3-án tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában a 

Dunaújvárosi Waldorf Iskola 4. osztályos tanulóinak. 

2019. október 9-én a Pincétől a padlásig programon tárlatvezetést tartott a Lorántffy Zsuzsanna 

Szakgimnázium 12. osztályos tanulóinak. 

 

2019. október 11-én a Pincétől a padlásig programon tárlatvezetést tartott a Lorántffy 

Zsuzsanna Szakgimnázium 11. osztályos tanulóinak. 

 

Buza Andrea 2019. november 6-án tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó 

kiállításában a Széchenyi István Gimnázium 9/e osztályos tanulóinak. 

 

Buza Andrea Keszi Tamással, Pongrácz Brigittával, Kronászt Margittal és Nagyné Hodik 

Mónikával közösen 2019. június 17-június 21. 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: 

 

2019. június 17. Állatok a római korban, Szilaj pásztorok, macskamúmia készítése 

2019. június 18. Járványok, pestisdoktor álarc készítése 

2019. június 19. Intercisa pénzforgalma 

2019. június 20. Római sisak készítése, katapult készítése 

2019. június 21. Vallás a római korban 

 

4. Hozzáférés 

a) Kutatószolgálatot igénybevevő kutatók és kutatási alkalmak száma: 

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

területén előkerült avar temetők adatbázisának elkészítése doktori disszertációhoz Talabér 

Ildikó (Intercisa temetői ékszeranyagának kutatása)) Bognár Kata (Avar kori sárga kerámia 

kutatása doktori disszertációhoz. Összesen 4 kutató. Kutatási alkalmak száma: 14. 
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II. KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 

2. Időszaki kiállítások  

Buza Andrea megrendezte a 2019. december 13-án megnyílt Venus Intercisában – 

Szépségápolás és viselet a római korban című kiállítást. 

 

III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása 

Buza Andrea 2019. május 2. – június 7. valamint július 1. – július 26. között a GINOP-7.1.1-

16 pályázati projekt keretében a későbbiekben megvalósuló beruházás kapcsán az egykori 

római tábor területén megelőző feltárást vezetett. A feltárt terület nagysága: 124 m². 

2019. január 14. – december 18. 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 2020-ban folytatódik. 

2019. március 13 – március 21. között Pusztaszabolcs területén, a város településrendezési 

eszközeinek módosításához kapcsolódóan terepbejárást végzett. 

2019. május 17. – május 27. között Dunaújváros- Szórád Márton út 42/31 és a 31/3-31/5 hrszú 

társasházak előtt valamint az orvosi rendelő és a 39/1 hrszú társasház közötti parkolók 

kivitelezési munkái során régészeti megfigyelést végzett. 

2019. június 4. – június 13. között Dunaújváros, Vasmű út 47-57. társasházak előtt parkoló 

építés kivitelezési munkái során régészeti megfigyelést végzett. 

Buza Andrea 2019. szeptember 5. – szeptember 19. között Kulcs, 2106, 2107, 2109 hrsz-ú 

ingatlanokon napelemes kiserőmű kivitelezési munkái során régészeti megfigyelést végzett. 

2019. október 7. – október 16. között Dunaújváros, 365/9 hrszú területen ideiglenes 

sportcsarnok kivitelezése kapcsán végzett földmunkák során régészeti megfigyelést végzett. 

 

2.Nyilvántartás 

c) Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma: 

8.013 tétel, 174.088 darab. 
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Egyéb 

Buza Andrea a 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 2019. április 13-án részt vett az Intercisa Múzeum húsvétváró családi délutánján. 

Keszi Tamás 2019. május 24-én részt vett a Régészet Éjszakája elnevezésű rendezvényen, 

melynek keretében az állandó kiállításhoz kapcsolódó kincskereső foglalkozást tartott gyerekek 

számára.  

2019. június 22-én részt vett a Múzeumok Éjszakája elnevezésű rendezvényen, amelyen a 

múzeum római fegyvermásolatait felhasználva múzeumpedagógiai foglalkozást tartott. 

2019. szeptember 14-én részt vett „A halálba menők köszöntenek” elnevezésű római napon, 

melynek keretében a múzeum római fegyvermásolatait felhasználva tartott múzeumpedagógiai 

foglalkozást. 

2019. november 9-én részt vett a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében tartott múzeumi családi 

napon, melynek során a „Pincétől a padlásig” programon tárlatvezetést tartott. 

Keszi Tamás 2019. december 14-én részt vett az Intercisa Múzeum adventi családi délutánján, 

melynek keretében gyertyamártó foglakozást tartott. 

d) Ismeretterjesztő előadások 

Keszi Tamás 2019. október 10-én vetített képes előadást tartott "Csontvázak a szekrényben, 

avagy jó a halott a háznál" címmel a múzeumban. 

2019. június 28-án A római hadsereg Pannoniában címmel ismeretterjesztő előadást Baján, a 

Nemzetiségi Központban. 

e) Ismeretterjesztő kiadványok 

Keszi Tamásnak az alábbi ismeretterjesztő cikkei jelentek meg: 
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Bronzkori arckoponya Iváncsáról. In: Az Intercisa Múzeum Évkönyve 3 (2019) 68-71. 

Avar mécses Dunaújvárosból. In: Az Intercisa Múzeum Évkönyve 3 (2019) 80-81. 

Újkőkori kőbalta Dunakömlődről. In: Az Intercisa Múzeum Évkönyve 3 (2019) 89-90. 

Madár alakú edény Dunaújvárosból. In: Az Intercisa Múzeum Évkönyve 3 (2019) 98-99. 

Bronzkori alabárd a Duna medréből. In: Az Intercisa Múzeum Évkönyve 3 (2019) 108-109. 

Bronzkori sarló rekonstrukciója. In: Az Intercisa Múzeum Évkönyve 3 (2019) 118-119. 

Keszi Tamás az alábbi ismeretterjesztő cikkeket készítette el a hónap műtárgya sorozat 

részeként a múzeum honlapja számára: 

2019. február: Bronzkori tőr a Duna medréből 

2019. július: Az intercisai Péntek 

2019. november: Avar lószerszám Adonyból 

 

2. Köznevelési hasznosítás 

a) A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások 

Keszi Tamás 2019. február 6-án előadást tartott a Bánki Donát Szakgimnázium hallgatói 

számára „Pannonia provincia” címmel. 

2019. április 16-án vezetéseket tartott a Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnázium két tanulói 

csoportjának. 

2019. június 22-én a Múzeumok Éjszakája rendezvénykeretében vezetést tartott a Római kőtár 

területén és a Római fürdőben. 

2019. szeptember 24-én előadást tartott a Széchenyi István Gimnázium hallgatói számára „Mit 

csinál a régész?” címmel. 

Keszi Tamás részt vett a Buza Andrea által általános és középiskolás gyerekeknek számára 

szervezett múzeumi táborban 2019. június 17-június 21. között. A tábor keretében az alábbi 

előadásokat tartotta: 

2019. június 17. Állatok és emberek 

2019. június 18. Egészség, betegség az ős- és ókorban 

2019. június 19. A pénz története 

2019. június 20. Mióta háborúzik az ember? A római hadsereg 
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2019. június 21. Vallás az őskorban 

 

II. KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 

2. Időszaki kiállítások  

Keszi Tamás részt vett a 2019. december 13-án megnyílt Venus Intercisában – Szépségápolás 

és viselet a római korban című kiállítás megvalósításában plakát, tárgyfotók készítésével és a 

kiállítás megépítésében. 

 

III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása 

Keszi Tamás 2019. május 2. - június 7-ig valamint július 1-július 26-ig részt vett a GINOP-

7.1.1-16 pályázati projekt megvalósítása miatt szükséges régészeti feltáráson az egykori római 

tábor területén.  

 

Keszi Tamás részt vett az „Észak- és Közép-dunántúli szennyvíz-elvezetési és kezelési 

fejlesztés (ÉKDU 2)” című projekt keretében Dunaújváros és Kulcs területén végzett 

földmunkák régészeti megfigyelésében. 

 

Keszi Tamás részt vett a Kisapostag-kerékpár-pihenő beruházás során végzett földmunkák 

régészeti megfigyelésében. 

 

Keszi Tamás részt vett a dunaújvárosi papírgyár víztározójának kialakítása során végzett 

földmunkák régészeti megfigyelésében. 

 

2019. március 13–március 21-ig részt vett a Pusztaszabolcs területén, a város településrendezési 

eszközeinek módosításához kapcsolódó terepbejáráson. 

 

Keszi Tamás az alábbi régészeti megfigyelések dokumentációjának elkészítésében működött 

közre: Dunaújváros-Pajtás utca, parkoló; Dunaújváros-Papírgyári út, sportcsarnok; Kulcs-

naperőmű; Kisapostag-kerékpár-pihenő; Pusztaszabolcs-terepbejárás. 

 

2.Nyilvántartás 
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Keszi Tamás elvégezte az Iváncsa-laposi kora bronzkori lelőhely 74. (162 tárgy, 541 fotó) és 

173. (179 tárgy, 546 fotó) objektum tárgyainak leírását és fotózását.  

 

3. Hozzáférés 

a) digitalizált tárgyak  

Keszi Tamás a további régészeti tárgyak digitális fotóit készítette el: madár alakú edény (14 

fotó), kelta bokaperec-pár (18 fotó), kapumakett másolata (10 fotó), kocsis, lovas római kő (8 

fotó), római mérföldkő (14 fotó), tárgyfotók a Venus Intercisában című kiállításhoz (46 tárgy, 

364 fotó) 

 

IV. Tudományos kutatás 

1. Kutatási témák 

Keszi Tamás folytatta az Iváncsa-laposi település publikálásához szükséges nemzetközi és 

magyar régészeti szakirodalom összegyűjtését és feldolgozását. A település feldolgozása során 

megfigyelt tudományos eredményeinek bemutatására a szolnoki Damjanich János Múzeum 

által szervezett konferencián került sor. 

 

4. Konferenciarészvétel 

Keszi Tamás 2019. október 17-18-án részt vett az „Évezredek a Közép-Tisza mentén. 

Kapcsolatok és hálózatok” a Damjanich János Múzeum által szervezett konferencián 

Szolnokon. Az előadás címe: Makói stílus – nagyrévi stílus, makói hálózat – nagyrévi hálózat. 

 

5. A múzeum dolgozói által jegyzett magyar és idegen nyelvű kiadványok  

Keszi Tamás szerkesztőként és szerzőként részt vett az „Intercisa Múzeum Évkönyve III” című 

kiadvány elkészítésében.  

 

EGYÉB 

Keszi Tamás pályázatot nyújtott be a NKA-hoz a 2018-ban tartott néprajzi konferencia 

tanulmányait közreadó kiadvány megjelentetéséhez. A pályázaton nem nyertünk. 
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Keszi Tamás heti váltásban riasztóügyeletet látott el. 

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

Neopolis együttes koncertje, Venus Intercisában, Vukovár ostroma, Múzeumok Éjszakája, 

Régészet Napja, Húsvétváró kézműves-foglalkozás. 

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

Molnár János (69 fotó), fegyvertörténeti kiállítás (88 fotó), Venus Intercisában (104 fotó), 

Barcsay és tanítványai (47 fotó), börtönkiállítás (83 fotó).  

Keszi Tamás az alábbi előadások fotódokumentációját végezte el: Marton Bernát atya előadása 

(14 fotó), Vukovár ostroma (13 fotó). 

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

foglalkozás (299 fotó), Régészet Napja, (95 fotó), Múzeumok Éjszakája (24 fotó), (fotó), római 

nap (92 fotó), Múzeumok Őszi Fesztiválja (96 fotó), ádventi kézműves foglalkozás (185 fotó). 

 

Rotschadl Ádám - régésztechnikus  

 

I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 

1. Közönségkapcsolatok 

a) Közművelődési rendezvények 

Rotschadl Ádám 2019. április 13-án részt vett a „Húsvéti játszóház” című rendezvényen, 

melynek keretében teremőrként vett részt a múzeum állandó kiállításában. 

2019. május 24-én részt vett a „Régészet napja” című rendezvényen, ahol a gyerekeknek tartott 

foglalkozást, hogyan kell régészeti módszerekkel feltárni egy bronzkori és egy római kori sírt. 

2019. június 22-én részt vett a „Múzeumok Éjszakája” című rendezvényen, melynek keretében 

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

nyújtott segítséget. 

2019. szeptember 14-én részt vett a múzeum „A halálba menők köszöntenek” című 

rendezvényén, ahol korhű római viselet másolatának felpróbálásánál segédkezett Keszi 

Tamásnak. 
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2019. november 9-én részt vett a „Múzeumok Őszi Fesztiválja” című rendezvényén, ahol 

teremőrként vett részt a múzeum időszaki kiállításában. 

Rotschadl Ádám 2019. december 14-én részt vett a múzeum „Adventi családi nap” nevű 

rendezvényén, amelynek keretében teremőrként vett részt a múzeum állandó kiállításában. 

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. 

II. KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 

2.Időszaki kiállítások: 

Rotschadl Ádám segítséget nyújtott Buza Andreának és Keszi Tamásnak a „Venus Intercisában 

– Szépségápolás és viselet a római korban” című kiállítás létrehozásában. A kiállítás időpontja 

2019. december 13. - 2020. április 5. 

III. GYŰJTEMÉNYEK GYARAPÍTÁSA ÉS NYILVÁNTARTÁSA 

Rotschadl Ádám terepbejáráson vett részt 2019. március 19-én és 20-án Buza Andrea és Keszi 

Tamás mellett Pusztaszabolcson. 

Részt vett 2019. május 2. és 2019. július 26 között a GINOP-7.1.1-16. pályázat keretében a 

későbbiekben megvalósuló projekt keretében az egykori római castellum területén végzett 

ásatáson Buza Andrea és Keszi Tamás mellett. 

Folytatta a könyvtári állomány kezelését, amely 53 tétellel gyarapodott. 

Rotschadl Ádám megkezdte a régészeti leletanyag revízióját, melynek keretében 8.013 tételt 

revíziózott, összesen 161.908 db tárgyat. 

 

III. TÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 
 

Kronászt Margit, történész és 

Nagyné Hodik Mónika, történész 

  

  

Tanulmányok 



14 
 

Kronászt Margitnak a 2019/2020-as tanévben passzív hallgatói jogviszonya van a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán, ahol Történelem MA képzés, levelező 

tagozatán vesz részt, Kulturális örökség története és gyakorlata szakirányon. Várható befejezés: 

2020. június 30. 

Szakdolgozati téma: a múzeumban található Babanits-hagyaték feldolgozása: „Miről mesélnek 

a képes levelezőlapok? – Képeslapváltás 40 év tükrében” címmel szakdolgozat. 

  

Szakmai szervezet 

Kronászt Margit 

Továbbra is tagja a Magyar Papír- Vízjeltörténeti Társaságnak. 

  

Nagyné Hodik Mónika 

Nem lépett be szakmai szervezetbe. 

  

Médiaszereplés 

Kronászt Margit 

 

2019. november 5-én a Kossuth Rádió A Hely című műsora számára riport készült Nagyné 

Hodik Mónikával közösen. 

  

Nagyné Hodik Mónika 

 

2019. november 5-én a Kossuth Rádió A Hely című műsora számára riport készült Kronászt 

Margittal közösen. 

  

Tárlatvezetés 

Kronászt Margit 

 

A múzeum állandó és időszaki kiállításaiban tárlatvezetéseket tartott: 

2019. május 6-án a Dózsa György Általános Iskola 8. osztályának „A rács két oldalán - Fogva-

tartók és fogvatartottak” című időszaki kiállításban (18+1 fő). 
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2019. május 13-án a Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda 

Tagintézménye 6. osztálya számára a „A rács két oldalán - Fogva-tartók és fogvatartottak” 

című időszaki kiállításban (19+1 fő). 

 

2019. május 17-én a Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda 

Tagintézménye 8. osztálya számára a „A rács két oldalán - Fogva-tartók és fogvatartottak” 

című időszaki kiállításban (10+1 fő). 

 

2019. május 29-én a Móricz Zsigmond Általános Iskola 7. osztálya számára a „A rács két 

oldalán - Fogva-tartók és fogvatartottak” című időszaki kiállításban (25+2 fő). 

 

2019. május 6-án a Dózsa György Általános Iskola 4.c osztályának „A rács két oldalán - Fogva-

tartók és fogvatartottak” című időszaki kiállításban (24+1 fő). 

 

2019. augusztus 5-én a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet tábora számára 

előadást tartott „Mit csinál a történész?” címmel (21+3 fő). 

  

Nagyné Hodik Mónika 

 

2019. május 9-én a Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézménye 

7. osztálya számára a „A rács két oldalán - Fogva-tartók és fogvatartottak” című időszaki 

kiállításban. (21+1 fő) 

 

2019. augusztus 27-én tárlatvezetést tartott az állandó kiállításban a Dunaújvárosi Egyetem 

Műszaki Intézet által szervezett Matematikát, Fizikát és Informatikát Oktatók 43. Országos 

Konferencia résztvevőinek (34 fő). 

 

Múzeumpedagógia foglalkozások 

Kronászt Margit 

 

2019 április-májusában Nagyné Hodik Mónikával és a múzeumpedagógussal közreműködve a 

„A rács két oldalán - Fogva-tartók és fogvatartottak” című kiállítás kapcsán 

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

 

2019. május 6-án a Dózsa György Általános Iskola 8. osztályának foglalkozást tartott a „A rács 

két oldalán - Fogva-tartók és fogvatartottak” című időszaki kiállításban (18+1 fő). 

 

2019. május 13-án a Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda 

Tagintézménye 6. osztálya számára a „A rács két oldalán - Fogva-tartók és fogvatartottak” 

című időszaki kiállításban (19+1 fő). 

 

2019. május 17-én a Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda 

Tagintézménye 8. osztálya számára a „A rács két oldalán - Fogva-tartók és fogvatartottak” 

című időszaki kiállításban (10+1 fő). 

 

2019. május 29-én a Móricz Zsigmond Általános Iskola 7. osztálya számára a „A rács két 

oldalán - Fogva-tartók és fogvatartottak” című időszaki kiállításban (25+2 fő). 

 

2019. május 6-án a Dózsa György Általános Iskola 4.c osztályának foglalkozást tartott a „A 

rács két oldalán - Fogva-tartók és fogvatartottak” című időszaki kiállításban (24+1 fő). 

 

2019. augusztus 5-én a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet tábora számára 

foglalkozást tartott „Mit csinál a történész?” címmel (21+3 fő). 

  

Nagyné Hodik Mónika 

 

2019 április-májusában Kronászt Margittal és a múzeumpedagógussal közreműködve a „A rács 

két oldalán - Fogva-tartók és fogvatartottak” című kiállítás kapcsán múzeumpedagógiai 

foglalkozást hirdetett óvodás, általános- és középiskolás csoportok részére. 

 

Tartott foglalkozások: 

 

2019. május 9-én a Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézménye 

7. osztálya számára a „A rács két oldalán - Fogva-tartók és fogvatartottak” című időszaki 

kiállításban. (21+1 fő) 
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Kiállítás 

Kronászt Margit és Nagyné Hodik Mónika 

2019. április 17.-2019. június 7. között megszervezték a „A rács két oldalán - Fogva-tartók és 

fogvatartottak” című kiállítást. Közreműködtek: Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet, Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi 

Kiállítóhelye - Sátoraljaújhely, Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány. 

 

2019. október 18.-2019. november 19. között Ősz Tamás Zsolt, Muszka István és Lukács Gergő 

magángyűjtőkkel közösen megszervezték a „Nem kívánt fejlődés – A technikai eszközök 

előrelépései a háborúk kiszolgálására” című időszaki kiállítást. 

   

Kölcsönadás 

Kronászt Margit 

2019. július 31. – október 14. között kölcsönadást bonyolított le a nagyvenyimi Palágyi József 

Művelődési Házzal (Kim Corbisier festőművész egy festménye). 

  

Nagyné Hodik Mónika 

2019. november 25.-november 29. között Kronászt Margittal közösen kölcsönadást 

bonyolítottak le a Dunaújvárosi SzC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiumával 

(tárgyak kölcsönadása a Történeti és a Néprajzi Gyűjteményből közgazdaságtani versenyhez 

szemléltető eszközként). 

  

Publikációk 

Kronászt Margit 

2019. első felében lektoráltatta az Intercisa Múzeum Évkönyve III. számára írt cikket („A 

dunaújvárosi egészségügy 65 éve”), valamint elkészítette az intézmény 2018-as 

gyűjteménygyarapodását bemutató cikket. 

A múzeum honlapján megjelenő „A hónap műtárgya” című sorozatba 2 alkalommal írt: 

2019. április: „Barsi Dénes író, újságíró hagyatékából származó tárgyak” 

2019. szeptember: „Kórháztörténeti érdekességek” 

  

Nagyné Hodik Mónika 

A múzeum honlapján megjelenő „A hónap műtárgya” című sorozatba 3 alkalommal írt: 
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2019. március: „Royal írógép” 

2019. augusztus: „A Dunai Vasmű Építője, az építkezés hetilapja propaganda 1950-ből” 

2019. december: „Zrínyi sisak” 

  

Külső kutatómunka segítése 

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

kutatásuk előrehaladását. 

Kutatók száma: 12 fő. 

Témák száma: 10 db. 

 

Témák:  

- egy kutató érdeklődött a Lenin-szoborról; 

- egy kutató érdeklődött a kiállított képzőművészeti tárgyakról, készítőikről;  

- egy kutató érdeklődött Kotnyek Antal múzeumban őrzött képeiről; 

- kettő kutató érdeklődött a fotóleltár anyaga iránt; 

- egy kutató érdeklődött Berán Lajos múzeumban őrzött tárgyairól; 

- egy kutató érdeklődött a város zenei életéről; 

- egy kutató érdeklődött a múzeumban őrzött menyasszonyi koszorúkról; 

- egy kutató érdeklődött a Babanits-Takács hagyatékról; 

- kettő kutató egymástól függetlenül érdeklődött a város építésének első évtizedéről; 

- kettő kutató kért segítséget családfa készítéséhez. 

  

Előadás: 

Kronászt Margit 

2019-ben nem szervezett előadást. 

  

Nagyné Hodik Mónika 

2019-ben nem szervezett előadást. 

  

Egyéb 

Kronászt Margit 

A múzeum további kiállításainak és valamennyi egyéb rendezvényének előkészületeiben 

szerepet vállalt: „Sorsfordítás - A paraszti társadalom felszámolása, 1945-1962”, „Barcsay 
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mester és tanítványai”, „Pentelei Molnár János festőművész magángyűjteményben lévő 

festményeinek kiállítása”. 

 

Emellett kapcsolatot tartott: a „Barcsay mester és tanítványai” című időszaki kiállítás kapcsán 

a hagyaték őrzőivel, a „Pentelei Molnár János festőművész magángyűjteményben lévő 

festményeinek kiállítása” című időszaki kiállítás kapcsán a gyűjtővel. 

 

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: 

2019. június 22.: Múzeumok Éjszakája – gyöngyös drótékszer  

2019. szeptember 14.: Gladiátor-nap – gyöngyös karkötő 

2019. november 9.: Őszi családi nap – őszi témájú képeslap 

2019. december 14.: Adventi családi nap – karácsonyi csillag 

  

2019-ben a szocreál tanösvényen nem tartott vezetést. 

Múzeumi Régész Tábor: 2019. június 17.-21. között részt vett a múzeum által szervezett Régész 

Tábor foglalkozásain és előadásain (előadást tartott egészségügy témakörben, melyet a városi 

egészségügy történetével kapcsolt össze, valamint az újkori háborúkról, különös tekintettel az 

I. és II. világháborúra és azoknak Dunapentelére gyakorolt hatására; emellett kézműves 

foglalkozásokban közreműködött). 

Szükség esetén teremőri feladatokat látott el. 

Az intézmény által szervezett előadásokon és egyéb rendezvényeken fotókat készített. 

  

Interjút készített Nagyné Hodik Mónikával közösen: 

2019. február 19. – interjú 

2019. május 20. – interjú 

 

Külső helyszínen kutatómunkát végzett Nagyné Hodik Mónikával közösen: 

2019. május 28. – dunaújvárosi Kistemető – a Szitányi-kápolna, valamint a sírok fotózása, 

feliratok dokumentálása. 
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2 fő diákmunkás koordinálása 2019. július hónapban Nagyné Hodik Mónikával közösen: 

- újkortörténeti anyag revíziója 

- újkortörténeti fotóleltár digitalizálása 

- képzőművészeti leltárkönyv digitalizálása 

- digitalizált újkortörténi leltárkönyvek ellenőrzése, pontosítása 

  

Folytatta a 2014. január 1. után megjelent Dunaújvárosi Hírlapokból az intézménnyel 

foglalkozó cikkek és írások összegyűjtését és archiválását. 

 

Nagyné Hodik Mónika 

A múzeum további kiállításainak és valamennyi egyéb rendezvényének előkészületeiben 

szerepet vállalt: „Sorsfordítás - A paraszti társadalom felszámolása, 1945-1962”, „Barcsay 

mester és tanítványai”, „Pentelei Molnár János festőművész magángyűjteményben lévő 

festményeinek kiállítása”. 

 

Emellett kapcsolatot tartott: 

a „Barcsay mester és tanítványai” című időszaki kiállítás kapcsán a hagyaték őrzőivel, a 

„Pentelei Molnár János festőművész magángyűjteményben lévő festményeinek kiállítása” című 

időszaki kiállítás kapcsán a gyűjtővel. 

 

Kézműves foglalkozást tartott: 

2019. április 13.: Húsvéti családi nap – tojástartó dísz 

2019. május 24.: Régészet Éjszakája – mozaik 

2019. június 22.: Múzeumok Éjszakája – koszorú 

2019. szeptember 14.: Gladiátor-nap – gyöngyös fülbevaló 

2019. november 9.: Őszi családi nap – ragasztott terménykép 

2019. december 14.: Adventi családi nap – karácsonyfa 

  

2019-ben a szocreál tanösvényen nem tartott vezetést. 

Múzeumi Régész Tábor: 2019. június 17.-21. között részt vett a múzeum által szervezett Régész 

Tábor foglalkozásain és előadásain (előadást tartott az újkori pénztörténet témakörében, 

valamint a dunapentelei vallásokról a XIX.-XX. században). 
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Interjút készített Kronászt Margittal közösen: 

2019. február 19. – interjú 

2019. május 20. – interjú 

 

Külső helyszínen kutatómunkát végzett Kronászt Margittal közösen: 

2019. május 28. – dunaújvárosi Kistemető – a Szitányi-kápolna, valamint a sírok fotózása, 

feliratok dokumentálása. 

 

2 fő diákmunkás koordinálása 2019. július hónapban Kronászt Margittal közösen: 

- újkortörténeti anyag revíziója 

- újkortörténeti fotóleltár digitalizálása 

- képzőművészeti leltárkönyv digitalizálása 

- digitalizált újkortörténi leltárkönyvek ellenőrzése, pontosítása 

 

Folytatta a történeti és a helytörténeti gyűjtemény anyagának leltározását. 

 

Kiállítás látogatás/ konferencia részvétel 

Kronászt Margit 

 

2019. február 11-én megtekintette Adonyban Csóka László „Enigmák” című kiállítását. 

 

2019. március 7-én részt vett a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára által 

szervezett szakmai napon. 

 

2019. március 19-én megtekintette a Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye – 

Sátoraljaújhely állandó kiállítását. 

 

2019. április 24-én részt vett a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára által szervezett 

„Bűn és bűnhődés II. – Szemelvények a bűnözés és az igazságszolgáltatás Fejér megyei 

történetéből a 20. században” című konferencián. 

 

2019. december 10-én szakmai látogatásra ment a Magyar Nemzeti Múzeumba. 

 



22 
 

2019. december 11-én részt vett Lukács László „Székesfehérvár néprajzi értékei” című 

könyvének bemutatóján. 

  

Nagyné Hodik Mónika 

 

2019. március 7-én részt vett a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára által 

szervezett szakmai napon. 

 

2019. április 24-én részt vett a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára által szervezett 

„Bűn és bűnhődés II. – Szemelvények a bűnözés és az igazságszolgáltatás Fejér megyei 

történetéből a 20. században” című konferencián. 

 

2019. június: Siklósi vár meglátogatása. 

 

IV. RESTAURÁTOR MŰHELY 

                                  Egyéni Szakmai Jelentés 2019. év 

Léhiné Butyorka Krisztina (Műtárgyvédelmi Asszisztens)  

 

Szakmai tevékenység 

Tisztítás/ konzerválás: 

Dunaújváros- Kőtár épület és Dunaújváros-Castellum, lelet anyagának folyamatos 

feldolgozása. 

Dunaújváros Kőtár épület kerámia anyagának összenézése januártól, augusztusig. 

88 darab kerámia töredék, ragasztása. 

Tisztítás: 

Agancs töredék 1 

Bronz gomb   1 

Bronz fibula 3 

Bronz lemez 6 

Csont 139 

Csont hajtű 3 

Kerámia 636 

Kavics/ Kő 6 
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Mécses töredék 1 

Orsó horony 1 

Ólom 5 

Pata/ Köröm 1 

Patics 6 

Pénz 30 

Tégla töredék 7 

Üveg töredék 32 

Vakolat  77 

Vassalak 3 

Vas tárgyak 4 

 

Tisztítás-Konzerválás: 

Bronz csat 1 

Bronz fibula 3 

Bronz fülbevaló 4 

Bronz gyűrű 4 

Bronz gomb 1 

Bronz hajtű 1 

Bronz karkötő 1 

Bronz medál 1 

Bronz pénz 3 

Bronz tárgyak 4 

Üveg 2 

Vas korsó 1 

 

Egy darab régészeti térkép konzerválása. 

 

Újkori gyűjtemény: 

Faliszőnyeg 1 

Térkép 1 
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Zászló (munkásőr)  1 

 

Restaurálás: 

Régészeti gyűjtemény: 

Bronz csat 1 

Bronz fibula 3 

Bronz fülbevaló 4 

Bronz gyűrű 4 

Bronz karkötő 1 

Bronz medál 1 

Bronz pénz 3 

Bronz tárgyak 4 

Ezüst fülbevaló 4 

Vas korsó 1 

Vas nyílhegy 1 

Vas tárgyak 3 

Vas szög 2 

 

II. Időszaki kiállítás: 

A rács két oldalán – Fogva tartók és fogvatartottak 

Megtekinthető: 2019. április 17.- június 07. között 

Pentelei Molnár János festőművész magángyűjteményben lévő festményeinek kiállítása 

Megtekinthető: 2019. szeptember 6.- október 6. között 

Venus Intercisában – Szépségápolás és viselet a római korban 

Megtekinthető: 2019. december 13.- 2020. április 5. között 

 

VI. Továbbképzés 

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Iparművészeti specializáció tanulmányok tovább 

folytatása. 

VIII. Egyéb: 

Teremőr tevékenység munkaidő alatt. 

Húsvéti készülődés 
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Gladiátor napon kézműves foglalkozás 

Múzeumok éjszakája (kézműves foglalkozás) 

Régészet napja  

Múzeumok őszi fesztiválja (családi nap) 

Adventi készülődés (kézműves foglalkozás) 

 

Egyéni Szakmai Jelentés 2019. év 

Márton Noémi (Műtárgyvédelmi Asszisztens) 

 

Szakmai tevékenység 

Tisztítás/ konzerválás: 

 

Dunaújváros- Kőtár épület, Dunaújváros-Castellum és a Pusztaszabolcsi lelőhely lelet 

anyagának folyamatos feldolgozása. 

Dunaújváros Kőtár épület kerámia anyagának összenézése februártól augusztusig. 

134 darab kerámia töredék, ragasztása. 

Tisztítás: 

Csigatöredék 1 db 

Csont 8 db 

Festett vakolat 1 db 

Kavics 3 db 

Kerámia 736 db 

Ólom 1 db 

Patics 3 db 

Terra Sigillata 4 db 

Tégla 22 db 

Üveg 11 db 

Vakolattöredék 2 db 

Vas 68 db 

 

A Venus Intercisában kiállítás anyagából, tárgyak tisztítása, konzerválása: 

Bronz csatfibula 2 db 
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Bronz fibula 2 db 

Bronz karkötő 1 db 

Bronz ládikaveret 8 db 

 

II. Időszaki kiállítás: 

A rács két oldalán – Fogva-tartók és fogvatartottak 

Megtekinthető: 2019. április 17.- június 07. között 

Barcsay mester és tanítványai 

Megtekinthető: 2019.június 27.-augusztus 20. között 

Pentelei Molnár János festőművész magángyűjteményben lévő festményeinek kiállítása 

Megtekinthető: 2019. szeptember 6.- október 6. között 

Nem kívánt fejlődés – A technikai eszközök előrelépései a háborúk kiszolgálására 

Megtekinthető: 2019.október 18. - november 19. között 

Venus Intercisában – Szépségápolás és viselet a római korban 

Megtekinthető: 2019. december 13.- 2020. április 5. között 

 

VII. Egyéb 

Teremőri tevékenység munkaidő alatt. 

Kézműves foglalkozás: Húsvéti készülődés, Régészet éjszakája, Múzeumok éjszakája, 

Gladiátor nap, Múzeumok őszi fesztiválja, Adventi családi délután 

 

Egyéni Szakmai Jelentés 2019. év 

Pelsőczyné Szammelcsik Ildikó 

 

Szakmai tevékenység 

Dunaújváros- Kőtár épület, Iváncsa-lapos és Dunaújváros - Castellum, lelet anyagának 

folyamatos feldolgozása.  

Dunaújváros Kőtár épület kerámia anyagának összenézése januártól, augusztusig. 

88 db darab kerámia töredék, ragasztása. 

 

Tisztítás/konzerválás 

Bronz 3 
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Csiga                     3 

Csont 320 

Fésű 11 

Gyűrűkulcs 1 

Kagyló 1 

Kavics 6 

Kerámia 1771 

Ólom   4 

Pénz 1 

Salak 8 

Üveg 1 

Varrótű 1 

Vas 88 

 

 

Újkori gyűjtemény: 

Royal írógép  1 

Bőr táska 1 

 

 

Időszaki kiállításban szereplő tárgyak tisztítása: 

Börtön makett 1 

Fotó album 1 

 

A Venus Intercisában kiállítás anyagából, tárgyak tisztítása, konzerválása: 

Bronz fibula                   8 
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Bronz gyűrű                    1 

Bronz karkötő                1 

Csont hajtű                   10 

Csont karkötő                 4 

Ezüst karkötő                1 

Kanál                              1 

Kecske mintás gyűrű      1 

Üveggyöngy                 10 

Üveggyűrű                      1 

Üvegkarkötő                   3 

Vas csat                          1 

Vas fibula                       2 

Vas karkötő                    2 

 

IV. Időszaki kiállítás: 

A rács két oldalán - Fogva tartók és fogvatartottak 

2019.április 17-június 07-ig. 

Barcsay mester és tanítványai 

2019.június 27-augusztus 20-ig. 

Pentelei M. János festőművész magángyűjteményben lévő festményeinek kiállítása 

2019.szeptember 06-október 06-ig 

Venus Intercisában - Szépségápolás és viselet a római korban 

2019. december 13.-2020.április 05-ig 

 

V. Egyéb tevékenység: 

Teremőri tevékenység munkaidő alatt 

Húsvéti kézműves foglalkozás 

Régészetnapja kézműves foglalkozás 

Múzeumok éjszakája kézműves foglalkozás 

Gladiátornap kézműves foglalkozás 

Múzeumok őszi fesztiválja kézműves foglalkozás 

Adventi családi nap kézműves foglalkozás 
I.  
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V. MÚZEUMPEDAGÓGIA 

Pongrácz Brigitta múzeumpedagógus 

 

I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 

1. Közönségkapcsolatok 

a, Közművelődés rendezvények 

 

Pongrácz Brigitta 2019. április 13-án részt vett az Intercisa Múzeum húsvétváró családi 

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

Andreával. 

2019. május 24-én részt vett a Régészet Éjszakája rendezvényen, római kori bulla készítő 

foglalkozást tartott. 

2019. június 22-én részt vett a Múzeumok Éjszakája rendezvényen tartotta a kapcsolatot az 

országos program szervezőivel illetve körmöcske technikát ismertető foglalkozást tartott. 

2019. szeptember 6-án részt vett „A halálba menők köszöntenek” római napon, melynek 

keretében római kori katonai jelvény készítő foglalkozást tartott Héger Anettel. 

2019. szeptember 23.- november 10. között megszervezte a Múzeumok Őszi Fesztiválja 

dunaújvárosi programjait, tartotta a kapcsolatot az országos program szervezőivel.  

2019. november 9-én részt vett a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében tartott múzeumi ősz 

búcsúztató családi délutánján, és szövőkereten való szövést tanított a gyerekeknek. 

2019. december 14-én részt vett az Intercisa Múzeum adventi családi délutánján, gyöngycsillag 

dekorációt készítő foglakozást tartott. 

 

Köznevelési hasznosítás 

a, A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások  

 

Múzeumpedagógiai foglalkozások, csoportnak 

 

2019. január 31.  – Jószolgálati Otthon Közalapítvány csoportja részére, Farsangi 

hagyományok, népszokások, mulatságok című előadás, kézműves foglalkozás: mohai tikverő 

bohóc álarc készítő foglalkozást tartott. 
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2019. február 5. – Széchenyi István Gimnázium, 9. osztály tanulói megtekintették az időszaki 

régészeti kiállítást. 

 

2019. február 6. – Bánki Donát Gimnázium: Pannonia Provincia c. előadás, kézműves 

foglalkozás: Mithras dombormű készítő foglalkozást tartott, fémdomborítás technika 

 

2019. február 19. – Móricz Zsigmond Általános Iskola, 1. osztály tanulói részére, Farsangi 

hagyományok, népszokások, mulatságok című előadás, kézműves foglalkozás: mohai tikverő 

bohóc álarc készítő foglalkozást tartott. 

 

2019. február 25. – Dózsa György Általános Iskola, 2. osztály tanulói részére, Farsangi 

hagyományok, népszokások, mulatságok című előadás, kézműves foglalkozás: mohai tikverő 

bohóc álarc készítő foglalkozást tartott. 

 

2019. február 26. – Arany János Általános Iskola, 5. osztály tanulói részére, Töredékek a 

múltból. Új bronz –és római kori leletek Dunaújvárosból című időszaki kiállításhoz kapcsolódó 

ezüstcsüngő készítő foglalkozást tartott. 

 

2019. február 28. – Bocskai István Református Oktatási Központ 

Szabó Magda Tagintézménye, 5. osztály tanulói részére, Farsangi hagyományok, népszokások, 

mulatságok című előadás, kézműves foglalkozás: mohai tikverő bohóc álarc készítő 

foglalkozást tartott. 

 

2019. március 1. – Móricz Zsigmond Általános Iskola, 1. osztály tanulói részére, Farsangi 

hagyományok, népszokások, mulatságok című előadás, kézműves foglalkozás: mohai tikverő 

bohóc készítő foglalkozást tartott. 

 

2019. március 4. – Petőfi Sándor Általános Iskola, 4. osztály tanulói részére, általános néprajzi 

foglalkozás 

 

2019. március 7. – Jószolgálati Otthon Közalapítvány csoportja részére, Töredékek a múltból. 

Új bronz –és római kori leletek Dunaújvárosból című időszaki kiállításhoz kapcsolódó 

ezüstcsüngő készítő foglalkozást tartott. 
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2019. március 8. – Petőfi Sándor Általános Iskola, 5. osztály tanulói részére, Töredékek a 

múltból. Új bronz –és római kori leletek Dunaújvárosból című időszaki kiállításhoz kapcsolódó 

ezüstcsüngő készítő foglalkozást tartott. 

 

2019. március 11. – Aprók Háza Óvoda 10 főből álló nagycsoportos gyerekek részére, Mesélő 

Múzeum című múzeumi órát tartott. 

 

2019. április 3. – Dózsa György Általános Iskola, 13 fő napköziotthonos 8-9 éves tanulói 

részére, „Hogyan játszottak a római kori gyerekek és felnőttek?” (játékok kipróbálása) 

 

2019. április 5. – Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézménye, 

3- 4. osztály tanulóinak húsvéti foglalkozást tartott  

 

2019. április 9. – Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda, 10 fő napköziotthonos nagycsoportos 

óvodásai részére húsvéti foglalkozást tartott.  

 

2019. április 11. – Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézménye, 

1. és 5-6. osztály tanulói részére húsvéti foglalkozást tartott 

 

2019. április 15. – Móricz Zsigmond Általános Iskola, 4. osztály tanulói részére húsvéti 

foglalkozást tartott 

 

2019. április 15. – Dunaújvárosi Óvoda Katica Tagóvoda, vegyes csoport: húsvéti foglalkozást 

tartott 

 

2019. április 16. – DSZC Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakiskolája és Kollégiuma, 

két csoport részére római fibula és ékszerkészítő foglalkozást tartott. 

 

2019. április 17. – Kisapostag, Mosolykert Óvoda, 10 fő nagycsoport: húsvéti foglalkozást 

tartott 

 

2019. április 17. – Szabó Magda Általános Iskola, 2. osztály tanulói részére húsvéti foglalkozást 

tartott 
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2019. április 24. – Móra Ferenc Általános Iskola, 6. osztály, Római Kőtár látogatása 

tárlatvezetéssel 

 

2019. május 3. – Arany János Általános Iskola, állandó kiállítás látogatása 

 

2019. május 6. – Dózsa György Általános Iskola, 8. osztály tanulói, Rács két oldalán – Fogva 

tartók és fogvatartottak című időszaki kiállítás 

 

2019. május 9. – Szabó Magda Általános Iskola, 7. osztály tanulói, Rács két oldalán – Fogva 

tartók és fogvatartottak című időszaki kiállítás 

 

2019.május 13. – Szabó Magda Általános Iskola, 6. osztály tanulói, Rács két oldalán – Fogva 

tartók és fogvatartottak című időszaki kiállítás 

 

2019. május 16. – Gárdonyi Géza Általános Iskola, 3. osztály tanulói részére általános néprajzi 

óra, lakóhely és környezete, Házi Áldás készítő foglalkozást tartott 

 

2019. május 17. – Szabó Magda Általános Iskola, 8. osztály tanulói, Rács két oldalán – Fogva 

tartók és fogvatartottak című időszaki kiállítás 

 

2019. május 29. – Móricz Zsigmond Általános Iskola, 7. osztály tanulói, Rács két oldalán – 

Fogva tartók és fogvatartottak című időszaki kiállítás 

 

2019. május 31. – Dózsa György Általános Iskola, 5. osztály tanulói, Rács két oldalán – Fogva 

tartók és fogvatartottak című időszaki kiállítás 

 

2019. június 7. – Arany János Általános Iskola, 5. osztály tanulói, állandó kiállítás látogatása  

 

2019. június 11. – Arany János Általános Iskola tanulói, állandó kiállítás látogatása 

 

2019.június 26. – Vasvári Pál Általános Iskola, 2. osztály tanulói, Római Fürdő látogatása 

 

2019. június 28. – Vasvári Pál Általános Iskola, 2. osztály tanulói, állandó kiállítás látogatása 
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2019. július 29. – Dunaújváros, Általános iskolai napközis tábor, két csoport, állandó kiállítás 

látogatása,  bronzkori ékszer készítő foglalkozást tartott 

 

2019. július 30. – Dunaújváros, Általános iskolai napközis tábor, két csoport, állandó kiállítás 

látogatása, bronzkori ékszer készítő foglalkozást tartott 

 

2019. augusztus 5. – Pálhalmai Büntetés-Végrehajtási Intézet, Agro Special Kft, nyári tábor 

 

2019. augusztus 27. – Dunaújvárosi Egyetem, Műszaki Intézet, állandó kiállítás látogatása 

 

2019. szeptember 24. – Széchenyi István Gimnázium, 11. osztály tanulói, Mit csinál a régész 

című előadás 

 

2019. október 4. – DSZC Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakiskolája és Kollégiuma. 

Pincétől padlásig múzeumi barangolás 

 

2019. október 9. – DSZC Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakiskolája és Kollégiuma. 

Pincétől padlásig múzeumi barangolás 

 

2019. október 11. – DSZC Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakiskolája és Kollégiuma. 

Pincétől padlásig múzeumi barangolás  

 

2019.október 11. – DSZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma, Római Kőtár 

látogatása, tárlatvezetéssel 

 

2019. november 5. – Széchenyi István Gimnázium, 9. osztály tanulói, állandó kiállítás 

látogatása 

 

Pongrácz Brigitta Buza Andreával, Keszi Tamással, Kronászt Margittal és Nagyné Hodik 

Mónikával közösen 2019. június 17-június 21. 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 a következő foglalkozásokat tartotta: 

2019. június 17. Állatok – körmöcske technika 

2019. június 18. Egészség, betegség  

2019. június 19. A pénz története- római pénzérme készítése fémdomborítással 

2019. június 20. Háború-  római sisak készítő foglalkozás 

2019. június 21. Vallás- római kori bulla készítő foglalkozás, füstölő tál készítő foglalkozás 
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4. Hozzáférés 

a) Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és kutatási alkalmak száma: Két fő érdeklődött 

múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai tevékenységgel kapcsolatban. Kutatási alkalmak 

száma: 2 nap. 

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: 1731 fő 

 

 

Külső helyszínek: 

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

A Római Kőtár és Fürdő nyitva tartási ideje: 2019. április 15. – október 15. között. 

Római Kori Kőtár: 452 fő (184 fő diák + 268 fő felnőtt)  

Római Kori Fürdő: 445 fő (140 fő diák + 305 fő felnőtt)  

 

Időszaki kiállítások: 

Múzeumkertben megrendezett kiállítás látogatottsága: 258 fő 

Sorsfordítás – A paraszti társadalom felszámolása, 1945-1962 című kiállítás 

Megtekinthető: 2019.06.06. – 2019.08.27. 

Kurátor: Farkas Lajos 

Közreműködő és támogató partner: A Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata 

Aulában megrendezett kiállítás látogatottsága: 196 fő 

Az I. világháború emlékezete című kiállítás 
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Megtekinthető: 2018.11.06.-2019.03.31. 

Kurátor: Kronászt Margit, Nagyné Hodik Mónika, Ősz Tamás Zsolt magángyűjtő 

2019. évben 196 fő tekintette meg a tárlatot. 

 

Nagyterem: (összesített látogatottsági adat: 1619 fő) 

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

Megtekinthető: 2018. 12.14.- 2019. 03.31. 

Kurátor: Buza Andrea és Keszi Tamás 

Látogatottsági adat: 2019-ban 279 fő látogatta a tárlatot 

 

Rács két oldalán- Fogva-tartók és fogvatartottak  

Megtekinthető: 2019. 04.17.- 2019.06.07. 

Kurátor: Kronászt Margit, Nagyné Hodik Mónika 

Közreműködő partner: Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Sátoraljaújhelyi 

Fegyház és Börtön, Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye - Sátoraljaújhely, 

Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány. 

Látogatottsági adat: 317 fő 

 

Barcsay mester és tanítványai  

Megtekinthető: 2019.06.27. – 2019.08.20. 

Kurátor: Farkas Lajos, Kronászt Margit, Nagyné Hodik Mónika 

Közreműködő partner:  Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány, Kónya házaspár  

Látogatottsági adat: 155 fő  

 

Pentelei Molnár János festőművész magángyűjteményben levő festményeinek kiállítása  
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Megtekinthető: 2019.09.06. – 2019.10.06. 

Kurátor: Farkas Lajos, Kronászt Margit, Nagyné Hodik Mónika 

Látogatottsági adat: 420 fő  

 

Nem kívánt fejlődés – A technikai eszközök előre lépései a háborúk kiszolgálására  

Megtekinthető: 2019.10.18. – 2019.11.29. 

Kurátor: Kronászt Margit, Nagyné Hodik Mónika, Ősz Tamás Zsolt, Muszka István és Lukács 

Gergő magángyűjtők 

Látogatottsági adat: 289 fő  

Venus Intercisában. Szépségápolás és viselet a római korban  

Megtekinthető: 2019.12.14. - 2020.04.05. 

Kurátor: Buza Andrea 

Látogatottsági adat: 159 fő  

2. Látogatottság, múzeumpedagógiai programok, rendezvények összesítése: 

Látogatók száma: 5659 fő 

Felnőtt: 3652 fő 

Diák: 2007 fő 

 

Rendezvények: (összesen: 1341 részvevő) 

 

2019.02.14. – Rubicon történelmi folyóirat bemutatkozó estje (36 fő) 

 

2019.04.13. – Húsvéti készülődés – családi délután az Intercisa Múzeumban (163 fő) 

 

2019.05.24. – Régészet Éjszakája – A régészet „sötét” oldala (96 fő) 

 

2019.06.14. – Dunaújvárosi Vegyes Kórus koncert (102 fő) 
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2019.06.17-21. Múzeumi napközis nyári tábor (Régészet, Történet, Néprajz) (összesen: 135 fő, 

naponta 27 fő) 

 

2019.06.22. – Múzeumok Éjszakája, a Római Kőtár és Római Fürdő területén (281 fő) 

 

2019.08.30.–Neopolis keresztyén szolgáló csoport könnyűzenei koncertje- "Hazafelé"(65 fő) 

 

2019.09.14. –„Halálba menők köszöntenek!” A Família Gladiatoria fellépése Intercisában – 

Hagyományőrző nap, a Római Kőtár és Római Fürdő területén (164 fő) 

 

2019.10.03.– Marton Bernát atya – Aktuálpolitikai és gazdasági helyzetről ciszterci szemmel 

(12 fő) 

 

2019.10.10.– Keszi Tamás – Csontvázak a szekrényben, avagy jó a halott a háznál (17 fő) 

 

2019.10.17.– Buza Andrea – Jupitertől Jézusig- vallás a római korban (22 fő) 

 

2019.11.09. – Múzeumok Őszi Fesztiválja: Ősz búcsúztató családi délután az Intercisa 

Múzeumban (133 fő) 

 

2019.12.14. – Adventi családi délután az Intercisa Múzeumban (115 fő) 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 

Iskolai oktatást segítő múzeumpedagógiai programok, formális oktatás 

(összesen 50 alkalom, 1130 résztvevő) 

Tételesen: 

Óvodások: 4 alkalom 55 résztvevő 

Általános iskolások: 36 alkalom 850 résztvevő 

Középiskolások: 8 alkalom 197 résztvevő 

Speciális foglalkozások (Jószolgálati Otthon Közalapítvány): 2 alkalom 28 résztvevő 

 

Szabadidős gyermek- és felnőtt foglalkozások, informális oktatás  

(összesen 103 alkalom, 3188 résztvevő) 

Tételesen: 
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Tematikus és műhelyfoglalkozások: 10 alkalom 192 résztvevő 

Szabadidős múzeumpedagógiai foglalkozások: 12 alkalom 261 résztvevő 

Múzeumi tábor: 5 alkalom 135 résztvevő 

Tárlatvezetések: 24 alkalom 660 résztvevő 

Előadások: 41 alkalom 981 résztvevő 

Régészeti tanösvény séta: 1 alkalom 30 résztvevő 

Pincétől padlásig kirándulás: 5 alkalom 73 résztvevő 

Hétvégi (már felsorolt) rendezvények: 5 alkalom 856 résztvevő 

 

3. Pályázatok: 

 

Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozat részvételéhez szükséges pályázati anyagot 

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

A központi rendezvényszervezőt tájékoztatta a látogatottsági adatokról. 

 

Múzeumok Őszi Fesztiválja országos rendezvénysorozat részvételéhez szükséges pályázati 

dokumentációt elkészítette, az eseményt népszerűsítette, foglalkozást tartott, a programok 

lebonyolítását követően a szakmai beszámolót elkészítette.  

 

4. Kommunikáció: 

 

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

médiapartnerekkel közreműködve bonyolította: 

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

 

Média megjelenések: 

Online média: 

Academia.edu, allevents.in , artkalauz.hu, castellum.do , dunaujvaros.hu, dunaujvarosmesel.hu, 

duol.hu , evensi.com, 

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

.hu,regeszetnapja.hu, programturizmus.hu, turistamagazin.hu, szuperinfo/fejer/dunaujvaros, 

wherevent.com 

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

Szuperinfó, Tourinform 

 

Turista természetjáró magazin, áprilisi lapszámban, Rejtett kincseink rovat. 

Írta: Abelovszky Tamás - „Ahol az acélt megedzik” című publikáció, 56.- 61.oldalig. 

 

Rádió: Rádió 24, Kossuth Rádió 

Televízió: D+TV 

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. 

 

5. Publikációk  

 

Az InfoDunaújváros web megjelenésben és együttműködő partner nyomtatott terjesztésben is, 

havonta népszerűsíti a múzeumi eseményeket, híreket és ismeretterjesztő cikkeket. 

 

6. Intézményi kapcsolatok: 

 

Az Intercisa Múzeum csatlakozott a Bartók Kamara Színház kezdeményezéséhez, a 

„Duplázzon, mi felezünk!” – Kultúrát kedvezménnyel a kultúráért! elnevezésű projekthez 

2017. októberében. Őze Áron igazgató ötletét támogatva Dunaújváros öt legnagyobb kulturális 

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

2019-ben meghosszabbításra került. 

 

Iskolai közösségi szolgálatról szóló együttműködések:  

 

Az oktatási intézményekből összesen 22 fő diákot foglalkoztatott, akik összesen 357 órát 

töltöttek közösségi szolgálattal. 

Az alábbiakban felsorolt oktatási intézményekből érkeztek a diákok: 

DSZC Bánki Donát Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

DSZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakiskolája 

DSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

DSZC Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

DSZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

Pannon Oktatási Központ és Magángimnázium, Dunaújváros 

Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros 

 

Önkéntesek: Négy személlyel áll folyamatos kapcsolatban a múzeum. Összesen 380 órát 

töltöttek a múzeum szolgálatával 2019-ben. 

 

Egyéb: 

 

Pongrácz Brigitta a honlapot naprakészen frissítette. Teremőri feladatot végzett munkaidőben. 

 

Pongrácz Brigitta 2019. május 2. – június 7. között és július 1. – július 26. között a GINOP-

7.1.1-16 számú pályázati projekt keretében a későbbiekben megvalósuló beruházás kapcsán az 

egykori római tábor területén megelőző feltáráson részt vett. Régészeti feltárás vezető: Búza 

Andrea. 

 

Pongrácz Brigitta az alábbi rendezvényekhez, előadásokhoz készített plakátot:  

Múzeumok Őszi Fesztivál dunaújvárosi programjai, őszbúcsúztató családi délután, adventi 

családi délután – kézműves foglalkozás. 
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VI. NÉPRAJZ 

 

Sebestyén Andrea néprajzkutató 

 

I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 

1. Közönségkapcsolatok: 

a) Közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek száma  

Sebestyén Andrea 2019. április 13-án részt vett az Intercisa Múzeum húsvétváró családi 

délutánján, melynek keretében két interaktív néprajzi foglalkozást tartott, böjti ételek és 

húsvéti szokások címmel. 

 

2019. május 24-én részt vett a Régészet Éjszakája rendezvényen honfoglaláskori 

hajfonatkorong készítő foglalkozást tartott. 

 

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: - 

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

d) Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők száma:- 

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

 

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

részeként a múzeum honlapja számára: 

2019. május hónap műtárgya – Játékpisztolyok az Intercisa Múzeum gyűjteményéből 

címmel. 

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): 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozások csoportnak: 

- Farsangi népszokásokról előadást tartott: 5 alkalommal 
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- Húsvéti népszokásokról előadást tartott: 7 alkalommal 

- Néprajzi szoba enteriőrben tartott foglalkozások száma: 2 db 

Tételesen:  

 

2019. január 31.  – Jószolgálati Otthon Közalapítvány csoportja részére, Farsangi 

hagyományok, népszokások, mulatságok című vetített, képes előadást tartott és segítette a 

múzeumpedagógust. Kézműves foglalkozás: mohai tikverő bohóc álarc elkészítés. (11 fő + 

4 kísérő)  

 

2019. február 19. – Móricz Zsigmond Általános Iskola, 1. osztály tanulói részére, Farsangi 

hagyományok, népszokások, mulatságok című előadást tartott. Közreműködött a kézműves 

foglalkozásban: mohai tikverő bohóc álarc készítő foglalkozás. (22 fő +kísérő) 

 

2019. február 25. – Dózsa György Általános Iskola, 2. osztály tanulói részére, Farsangi 

hagyományok, népszokások, mulatságok című előadást tartott. (26 fő + kísérő) 

 

2019. február 28. – Bocskai István Református Oktatási Központ 

Szabó Magda Tagintézménye, 5. osztály tanulói részére, Farsangi hagyományok, 

népszokások, mulatságok című előadást tartott. (26 fő + kísérő) 

 

2019. március 1. – Móricz Zsigmond Általános Iskola, 1. osztály tanulói részére, Farsangi 

hagyományok, népszokások, mulatságok című előadást tartott. (24 fő + kísérő) 

 

2019. március 4. – Petőfi Sándor Általános Iskola, 4. osztály tanulói részére, általános 

néprajzi foglalkozást tartott a néprajzi szobában. Foglalkozás címe: Száz éves szoba (24 fő 

+ kísérő) 

  

2019. április 5. – Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda 

Tagintézménye, 3- 4. osztály tanulóinak vetített, képes előadást tartott. Előadás címe: 

Húsvéti népszokások, (4. osztály: 16 fő + kísérő, 3. osztály: 18 fő + kísérő) 

 

2019. április 9. – Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda, 10 fő napköziotthonos nagycsoportos 

óvodásai részére, vetített, képes előadást tartott. Előadás címe: Húsvéti népszokások (10 fő 

+3 kísérő) 
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2019. április 11. – Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda 

Tagintézménye, 1. és 5-6. osztály tanulói részére, vetített, képes előadást tartott. Előadás 

címe: Húsvéti népszokások (1. osztály: 16 fő+ kísérő, 5-6. osztály: 20 fő + kísérő) 

 

2019. április 15. – Móricz Zsigmond Általános Iskola, 4. osztály tanulói részére, vetített, 

képes előadást tartott. Előadás címe: Húsvéti népszokások (25 fő + kísérő) 

 

2019. április 15. – Dunaújvárosi Óvoda Katica Tagóvoda, vegyes csoport: vetített, képes 

előadást tartott. Előadás címe: Húsvéti népszokások (15 fő + 4 kísérő) 

 

2019. április 17. – Kisapostag, Mosolykert Óvoda, 10 fő nagycsoport: vetített, képes előadást 

tartott. Előadás címe: Húsvéti népszokások (10 fő + 4 kísérő) 

 

2019. április 17. – Szabó Magda Általános Iskola, 2. osztály tanulói részére vetített, képes 

előadást tartott. Előadás címe: Húsvéti népszokások (15 fő + kísérő) 

 

2019. május 16. – Gárdonyi Géza Általános Iskola, 3. osztály tanulói részére általános 

néprajzi órát tartott. Foglalkozás címe: A lakóhely és környezete (20 fő + kísérő) 

 

4. Hozzáférés: 

a) Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és a kutatási alkalmak száma: Külső kutatók 

fogadása:- 

 

II. Kiállítási tevékenység 

Néprajzi szoba enteriőrjének átalakítása a húsvéti szokásoknak megfelelően.  

Családi nap: 

Sebestyén Andrea 2019. április 13-án részt vett az Intercisa Múzeum húsvétváró családi 

délutánján, melynek keretében két interaktív néprajzi foglalkozást tartott, böjti ételek és 

húsvéti szokások címmel. 

 

III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása: 

1. Gyarapítás: 
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a) Az éves gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott, egyéb gyűjteménygyarapítási 

alkalmak: - 

f) Ajándékozással bekerült tárgyak száma: 25 db 

g) Adásvétellel bekerült tárgyak száma:- 

 

2. Nyilvántartás: 

a) Tárgyévi gyarapodási naplóba vétel száma: 25 db 

b) Tárgyévi szakleltár könyvbe vétel száma: 25 db 

c) Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma: - 

3. Hozzáférés: 

a) Digitalizált tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%): 2 db 

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 

(%): 22 db 

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

műtárgyállományhoz képest (%):- 

 

 

Tudománynépszerűsítő tevékenység 

 Médiaszereplés: Interjút adott a Dunaújvárosi Televíziónak 2 alkalommal.  

 Az interjú téma megnevezése: Farsangi népszokások, Húsvét népszokások 

 

VII. GYŰJTEMÉNY KEZELÉS 

Héger Anett gyűjteménykezelő 

 

 1. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása: 

a) 2019. május 2-június 7. és július 1-26. között részt vett a Dunaújváros-Castellum lelőhelyen 

végzett régészeti feltáráson. A feltárás mellett elkészítette az objektumok felszín-és 

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

után a tárgyakra írta az azonosítószámokat.  

c) Régész utasítására, mozgatási napló vezetésével restaurálásra adta a Dunaújváros - Kőtár 

épület (új bronz- és római kor), majd a Dunaújváros - Castellum (római kor) lelőhely leleteit. 

A római kori régészeti gyűjteménybe 12180 darab tárgy revíziója történt meg. d) A 2017 és 

2018-as évi, Dunaújváros Kőtér épület lelőhelyen végzett ásatás teljes felszín-és metszetrajzait 

átrajzolta pausz papírra, majd elvégezte ezek digitalizálását.  

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: „Venus Intercisában-Szépségápolás és viselet a római korban”. Kiállítás 

megnyitókor a vendégeket fogadta. 

 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 molyírtókat helyezett ki, a kár megelőzése érdekében. 

 4. Szolgáltatási feladatok:  

a) Az országos és helyi rendezvényeken kézműves foglalkozást tartott: Április 13. „Húsvéti 

készülődés - Családi délután az Intercisa Múzeumban”, Május 24. „Régészet éjszakája 

Dunaújvárosban”, Június 22. „Múzeumok éjszakája Dunaújvárosban”, Szeptember 14. „A 

halálba menők köszöntenek” -A Familia Gladiatoria fellépése Intercisában, November 9. 

„Múzeumok őszi fesztiválja az Intercisa Múzeumban” December 14. „Adventi családi délután 

az Intercisa Múzeumban”. Hétvégi nyitva tartáskor 4 alkalommal nyitotta-zárta a múzeumot, 

fogadta a vendégeket, pénztárgépet kezelte. Az év során szükség szerint teremőri feladatokat 

látott el.  

e) Segítséget nyújtott a külsős kutatók számára. A kutatással kapcsolatos raktári munkát 

elvégezte a leleteket és dokumentációk előkészítésével. Külsős kutatók száma: 6 fő (Dévai 
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Kata, Talabér Ildikó, Szücsi Frigyes, Dr. Balogh Csilla, Bognár Kata, Kiss Alexandra). Kutatási 

napok száma összesen: 14 nap. Részt vett a műtárgyak kölcsönzésének lebonyolításában a 

kölcsönzővel tartja a kapcsolatot a műtárgyak visszaadásáig. 

 6. Egyéb  

Az év folyamán 41 napot a portást helyettesítette, ez alatt nyitotta-zárta a múzeumot, 

vendégeket fogadta, pénztárgépet illetve a telefonközpontot kezelte. 38 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: 13 rendezvény, 1341 

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, 39 fő 

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

d) Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők száma: 41 alkalom, 981 fő 

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

Az Intercisa Múzeum Évkönyve II.   

Nyomtatott példányszám: 420 db, ebből elfogyott 12 db példányszám. 

Az Intercisa Múzeum Évkönyve III. 

Szerződés szerint: 400 db nyomtatott példány készült, ebből elfogyott 232 db példányszám 

Hónap műtárgya ismeretterjesztő cikkek az Évkönyvben megjelent: 22 db 

Nyomtatásban megjelent: 4 db, Honlapon elérhető: 59 db, ezen felül 12 db új bejegyzés 

készült. 
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f) Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma:  4 fő, 380 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):  

b) Gyűjteményre és kiállításra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások száma: 38 alkalom 

és 1091 fő 

Honlapon elérhető múzeumpedagógiai foglalkozások száma: 34 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 

3. Oktatási tevékenység: 

a) Felsőoktatási tevékenységben oktatóként résztvevő munkatársak száma:- 

b) Felnőttoktatásban oktatóként résztvevő munkatársak száma:- 

c) A múzeum által akkreditált képzések és a képzések résztvevőinek száma:- 

4. Hozzáférés: 

a) Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és a kutatási alkalmak száma: 18 fő és 28 alkalom 

b) Múzeumi könyvtár könyvtárhasználóinak száma és a múzeumi könyvtárlátogatások száma: 

A múzeum könyvtára korlátozottan nyilvános könyvtár. A múzeumi könyvtár 

könyvtárhasználóinak száma: 5 fő. 

c) Honlap-látogatások száma: több tízezer 

5. Módszertani szolgáltatások: 

a) Szaktanácsadások száma (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, gyűjteménykezelési, 

digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében):- 

b) Módszertani műhelygyakorlatok száma (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, 

gyűjteménykezelési, digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati 

tevékenység körében):- 

II. Kiállítási tevékenység 

1. Állandó kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások 
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szerinti bontásban): 4 db és 3 529 fő 

Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évekig: 1 731 fő, Látványtár: 901 fő 

Római Kőtár: 452 fő, Római Fürdő: 445 fő 

2. Időszaki kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások 

szerinti bontásban): Hazai megrendezett kiállítások száma: 8 db és 2 073 fő. 

Két kiállítás a múzeum régészeti gyűjteményéből került kiállításra. 

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

szerinti bontásban): Hazai: 1 db és 258 fő (Sorsfordítás – A paraszti társadalom felszámolása, 

1945-1962 című kiállítás) 

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

kiállítások szerinti bontásban) 5 és 1377 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: 3 529 fő 

Időszaki kiállítások: 2 073 fő 

Összesítés: 5 602 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:-  

10. Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások száma: 3 

 

III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása  

1. Gyarapítás: 

a) Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások alapterületének várható nagysága (m2): 124 m2 

b) Az éves gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott, egyéb gyűjteménygyarapítási 
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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: Régészeti feltárást 

követően 3756 db tárgy került be a múzeumba 2019-ben. 

f) Ajándékozással bekerült tárgyak száma: 25 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:  Régészet: 3 756 db, Történet: 67 db, Néprajz:25 

db 

b) Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma: Történet: 21 db, Néprajz: 25 db, Régészet:- 

c) Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma: Összesen: 174 417 db 

Régészet: 174 088 db, Történet: 329 db, Néprajz: - 

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

Régészet: (becsült érték) kb. 35 000 db, 2,365% 

Történeti: 10 117 db, és nem éri el az 1%-ot. 

Néprajz: 4015 db, és nem éri el az 1%-ot. 

3. Hozzáférés: 

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

Régészet: 6 131 db, és nem éri el az 1%-ot (0,0040 %) 

Történet: 404 db, és nem éri el az 1%-ot (0,0002 %) 

Néprajz: 175 db, és nem éri el az 1%-ot (0,0001 %) 
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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: 500 db, és nem éri el az 1 %-ot. (0,0003 %) ,Történeti: 20 db, és nem éri el 

az 1 % -ot, Néprajz: 22 db, és nem éri el az 1%-ot. 

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

műtárgyállományhoz képest (%):- 

IV. Tudományos kutatás 

1. Kutatási témák száma: 19 

2. Hazai és nemzetközi kutatási programokban történő részvételek és a résztvevők száma: 1 fő 

3. A múzeum által megrendezett tudományos konferenciák száma: - 

4. Konferencián tartott előadások száma: 1 alkalom 

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

nyelveket) tudományos kiadványok száma (múzeumi kiadványban és külső kiadványban 

egyaránt): 1 

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

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

Hónap műtárgya ismeretterjesztő cikkek az Évkönyvben megjelent száma: 22 db 

Ismeretterjesztő publikációk: A hónap műtárgya sorozat 12 db új cikk elérhető teljes 

terjedelemben a múzeum honlapján. 

7. Kiállítási forgatókönyvek száma: - 

8. Nyomtatásban megjelent tudományos kiadványok példányszáma (összesen) és a remittenda 

aránya (%)- 

V. Műtárgyvédelem 

1. Megelőző állományvédelemre szoruló összes műtárgy száma: 675 399 

2. Aktív állományvédelmi kezelésre szoruló összes műtárgy száma: 440 421  

3. Tárgyévben megelőző állományvédelembe vont összes műtárgy száma: 4 130 

4. Tárgyévben aktív állományvédelmi kezelésbe vont összes műtárgy száma: 52 

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

állomány aránya (%): 13,6% 

6. Állományvédelmi felelős helyszíni bejárása (muzeális intézmények száma, alkalmak száma) 
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--------------------------------------------------  .   ------------------------------------------------------ 

A 2019-es terv megvalósításához, köszönöm a fenntartó támogatását és segítségét! 

 

Dunaújváros, 2020.01.29. Tisztelettel: 

Farkas Lajos 

múzeumigazgató 


