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Az Intercisa Múzeum munkajelentése a 2017-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 

2017-ben egy személyi változás történt. Weisz-Ficsor Kriszta múzeumi adatrögzítő közös 

megegyezéssel távozott a múzeumból, helyére a fenntartó engedélyezte az új munkavállaló 

felvételét, de jelenleg még nem érkezett meg az új kolléga. Egyeztetés alatt áll a dolog. 

Rotschadl Ádám régész technikus 2017. június 1-ével lett az Intercisa Múzeum munkatársa, 

előtte önkéntesként vett részt a múzeum életében. 

Nagyné Hodik Mónika régész-történész továbbra is GYED-en van, az ő helyettesítésére az 

elmúlt évben is, Kronászt Margit történészt alkalmaztuk. Az Intercisa Múzeum a 2017-es év 

során is több olyan rendezvényt valósított meg, melyek sajátosan csak múzeumi környezetben 

és szakmai hátérrel voltak kivitelezhetőek.  

2017-ban 6 időszaki kiállítást és 20 előadást illetve foglakozást valósítottunk meg 

intézményünkben. Ezek a programok olyan kultúrtörténeti értékek közkinccsé tételét tették 

lehetővé, melyek Dunaújváros vonatkozásában nagy jelentőséggel bírtak. Ebben nagy 

szerepet játszott az intézmény munkatársainak magas szakmai képzettsége és pozitív 

hozzáállása. Fontos itt megemlíteni, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése és 

városvezetése minden szükséges támogatást megadott az elmúlt évben is, hogy múzeumi 

rendezvényeinket sikeresen tudtuk megvalósítani. A célközönséget a diákok és családok, 

illetve múzeumi kínálat iránt érdeklődők jelentették 2017-ben is. A tavalyi rendezvények 

tapasztalatai azt jelzik, hogy kezdenek a dunaújvárosi köztudatba beépülni az Intercisa 

Múzeum ismereteket közvetítő, népszerűsítő, szakmailag korrekt, a szórakoztatási szándékot 

sem nélkülöző programjai. A hagyományos „múzeumi” tevékenység mellett, az elmúlt évben 

igyekeztünk olyan programokat is beépíteni a tevékenységünkbe, amelyek szélesebb rétegeket 

is képesek voltak megszólítani, ilyenek voltak a különböző kézműves és tánctáborok, családi 

napok, valamint a különböző előadások. 

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

márciusban megrendezésre kerülő „Visegrádtól Visegrádig” című tárlat, melyet a Lengyel 

Nagykövetség és DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának támogatásával 

valósítottunk meg.  

Áprilisban nyitottuk meg a magyar rendvédelmi szervek történelmét bemutató kiállítást, a 

tarnamérai Magyar Rendőr Múzeum, valamint Dr. Gulyás István magángyűjtő és 

nyugalmazott múzeumigazgató és a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság segítségével.  

A kiállítás nagy érdeklődést váltott ki nemcsak Dunaújvárosban és környékén, hanem 

távolabbi vidékekről is vonzotta a látogatókat.  
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Novemberben rendeztük meg az év leglátogatottabb időszaki kiállítását, melyen Gombos 

István, Ferenczy Noémi és Vörösmarty-díjas ötvös iparművész Retrospektív című tárlatát 

tekinthették meg az érdeklődők. Az egy hónapig tartó kiállítást, több mint 1500-an látták. 

2017-ben pályázunk az „Év Múzeuma” címre, melyet minden évben országosan csak egy 

múzeum nyerhet el és büszkén jelenthetem, hogy a rangos megmérettetésben az Intercisa 

Múzeum bekerült az ország legjobb 5 múzeuma közzé. Fontos megemlíteni, hogy fő 

célunk a múzeum állandó tárlatának és az ehhez kapcsolódó időszaki kiállítások anyagának 

megismertetése a látogatókkal. A nagyszabású időszaki tárlatoknak, úgymond „becsalogató” 

szerepet szánunk, eszköz az Intercisa Múzeum régészeti, néprajzi és történelmi értékeinek 

megismeréséhez. 

Több mint 22 év szünet után, 2017-ben ismét „életre hívtuk” a múzeum udvarában a 

múzeumi zenés esteket. Az első hangversenyre júniusban került sor és a Dunaújvárosi 

Vegyes kar lépett fel, közel 300 néző előtt. Szeptember elsején pedig a Tótin család –Tótin 

Katalin, Tótin István és Tótin Szilvia adott fergeteges előadást szintén közel 300 néző előtt.  

 

Dologi események 

A múzeumhoz kapcsolódó Kőtár rendbetételét és folyamatos karbantartását a DVG 

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

szakmai szinten, így közösen sikerült elérnünk, hogy a Kőtár, az év bármelyik szakában 

kedvenc kirándulóhelyé vált a dunaújvárosi ember számára.  A múzeum épületében és a 

Római Fürdőben elvégeztük önerőből a különböző javításokat, mint pl. a vizesblokkok és az 

üvegajtók felújítását, az elavult izzók teljes cseréjét. 

Nagy eredménynek tartom, hogy sikerült kiadnunk az Intercisa Múzeum második évkönyvét, 

bemutatva ezzel az intézmény tevékenységét és tudományos kutatásait. Folyamatosan újul a 

múzeum honlapja is, ezzel szinte naprakészen tudjuk tájékoztatni a közvéleményt 

eseményeinkről. 2017. évben az Intercisa Múzeumban összesen 26 programot rendeztünk 

meg sikerrel, a visszajelzések is ezt igazolták. 

Időszaki kiállítások  

Március – „Visegrádtól Visegrádig” című kiállítás, a Lengyel Nagykövetség és DMJV 

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának támogatásával. 

Június – „Válogatás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből” című kecskeméti 

Kerámia Stúdió nemzetközi kiállítása  

Rendezvények, előadások  

Április – Kohász konferencia megrendezése 

Április – Bayer Zsolt újságíró előadása 

Május –  A pákozdi katonai emlékparkról szóló előadás megrendezése 

Július – A délvidéki Bácsfeketehegyen, egy nemzetközi konferencián, a drávaszögi 

reformáció kialakulásáról tartott előadást 
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Október – Dr. Prokopp Mária, művészettörténész előadása 

 

Pályázatok 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 10 millió forinttal támogatta a Szalki- 

szigetnél található régészeti lelőhely geofizikai módszerekkel történő felmérését. A 

kutatásban részt vett Dr. Tóth János Attila búvárrégész, valamint a dunaújvárosi Dunai 

Ipari Búvár Kft szakemberei. A feltárás eredményes volt, mert a Duna medrében 3 

platformot sikerült azonosítani, ami emberi építményre utal, és arra enged következtetni, hogy 

a Szalki-szigetnél a római korban, majd a honfoglalást követő évszázadokban – bizonyos 

jelek egy keresztény kolostorra is utalnak – fontos építmény is lehetett, de ennek megfejtése 

még további kutatásokat igényel. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1,2 millió forinttal támogatta Gombos 

István, Ferenczy Noémi és Vörösmarty- díjas ötvös iparművész a múzeumban megrendezésre 

kerülő Retrospektív kiállítását, valamint a művész pályafutását bemutató kiadvány 

elkészítését. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 180 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 2017. április 8-án részt vett az Intercisa Múzeum húsvétváró családi délutánján, 

melynek keretében tojásdíszítő foglakozást tartott. 

2017. május 27-én részt vett a Régészet Napja rendezvényen, megszervezte a nap 

dunaújvárosi eseményeit, tartotta a kapcsolatot az országos program szervezőivel, 

lelettapogató és antropológiai foglalkozást tartott. 

2017. szeptember 9-én részt vett „A halálba menők köszöntenek” római napon, melynek 

keretében római kori párta készítő foglalkozást tartott. 

2017. augusztus 17-augusztus 20. között részt vett Kolozsvári Magyar Napokon, ahol római 

gyöngyékszer, római írótábla, római kori párta készítő, valamint római kori játékokat 

bemutató foglakozást tartott. 

2017. december 16-án részt vett az Intercisa Múzeum adventi családi délutánján, melynek 

keretében gyertyamártó és díszítő foglakozást tartott. 

 

d) Ismeretterjesztő előadások 

 

Buza Andrea 2017. április 11-én Római szépségápolás címmel ismeretterjesztő előadást 

tartott a Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjainak. 
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2017. május 25-én Mit csinál a régész címmel előadást tartott a mezőfalvi Petőfi Sándor 

Általános Iskola 1. osztályos tanulóinak. 

2017. június 24-én részt vett a Múzeumok Éjszakája rendezvényen, melynek keretében 

előadást tartott Mágia a római korban címmel valamint római öltözködés címmel foglalkozást 

tartott. 

 

e) ismeretterjesztő kiadványok 

 

Buza Andreának az alábbi ismeretterjesztő cikkei jelentek meg Az Intercisa Múzeum 

Évkönyve II. kötetében: 

Római kori olajosüveg Dunaújvárosból. 116-117. oldal 

Kora újkori hajtűk Dunaújvárosból. 126-128. oldal 

Gemmacsüngős, aranymedállal díszített gagátgyöngysor Dunaújvárosból. 138-140. oldal 

 

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

részeként a múzeum honlapja számára: 

2017. január – Cikádafibulák az Intercisa Múzeum gyűjteményéből.  

2017. május – Karoling kori szíjfüggesztő veret Dunaújvárosból.  

2017. szeptember – Római kori mécses Dunaújvárosból. 

 

2. Köznevelési hasznosítás 

 

a) A gyűjteményre és kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások 

2017. április 11-én tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában a Lorántffy 

Zsuzsanna Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjainak.  

2017. április 27-én tárlatvezetést tartott a Római kori kőtárban és a Római kori fürdőben a 

kecskeméti Piarista Gimnázium 9. évfolyama latin nyelvet tanuló csoportjának. 

2017. május 25-én tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában a mezőfalvi 

Petőfi Sándor Általános Iskola 1. osztályos tanulóinak. 

2017. május 27-én tárlatvezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában a Gárdonyi 

Géza Általános Iskola napközis tábora tanulóinak. 

2017. november 11-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 2017. június 19-június 23. 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 Buza Andrea következő előadásokat, foglalkozásokat tartotta: 

2017. június 19. Római viselet, tarsoly készítése 

2017. június 20. Rekonstruált sír feltárása, római kori párta készítése 

2017. június 21. Tárlatvezetés az állandó kiállításban, gyöngyékszer készítés 

2017. június 22. Mágia a római korban, átoktábla készítése 

2017. június 23. Esküvő a római korban, Esküvő a középkorban, tulipános láda készítése 

 

4. Hozzáférés 

a) Kutatószolgálatot igénybevevő kutatók és kutatási alkalmak száma: 

Gál Tamás (Dunaújváros-Kálvária utcai 1984-es feltárás feldolgozása), Alexandra Čikova   

("A harc a kis állatok között a római művészetben a különböző műemlékek, mint a római 
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drágakövek, szobrok, festmények, mozaikok és stb. És ezen illusztrációk értelmezése az antik 

szerzők alapján.") Összesen 2 kutató. Kutatási alkalmak száma: 45. 

 

II. KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 

2.  Időszaki kiállítások  

Buza Andrea közreműködött a 2017. december 14-én megnyílt Élet és halál egy bronzkori 

településen című kiállítás megrendezésében. 

Részt vett a dunaújvárosi járás régészeti leleteit bemutató bannerek kihelyezésében. A 

bannerek 2017-ben a következő helyeken voltak láthatók:  

Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaegyháza, 2017. január 12. – február 

9. 

Szalkszentmártoni Művelődési Ház, Szalkszentmárton, 2017. február 9. – március 9. 

Szabadszállási Általános Művelődési Központ, Szabadszállás 2017. március 9. – 2017. 

március 31. 

Vécsey Mór Művelődési Ház és Könyvtár, Solt, 2017. március 31. – április 26. 

Jankovich Miklós Általános Iskola, Rácalmás, 2017. április 26. – május 9. 

Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Kulcs, 2017. május 9. – június 

14. 

 

III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása 

 

Buza Andrea 2017. július 3. – október 2. között a GINOP-7.1.1-16 pályázati projekt keretében 

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

nagysága: 375 m². 

 

2017. április 10-én Mezőfalva 0627/5 helyrajzi számú ingatlanon csepegtető öntözőrendszer 

és rétegvízkút létesítése során régészeti megfigyelést végzett. 

2017. április 25. – szeptember 7. között Dunaújvárosban a dunaújvárosi partvédőmű 

víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandi öbölbe történő átvezetése kapcsán végzett 

földmunkák során régészeti megfigyelést végzett. 

2017. május 5-én Dunaújváros- Rácdombon (Magyar út –Szent István utca- Halász sor által 

határolt területen) részletes geotechnikai – mérnökgeológiai vizsgálathoz szükséges 

geotechnikai fúrások során régészeti megfigyelést végzett. 

2017. szeptember 19. – október 10. között Dunaújvárosban, a Belváros és a Római városrész 

közötti optikai kábel összekötése kapcsán végzett földmunkák során régészeti megfigyelést 

végzett. 

2017. október 16. – október 26. között Dunaújváros, 451/74, 451/76 hrsz-ú ingatlanokon lévő 

51. és 35. Tr. állomások közötti 11 kV-os kábelcsere kapcsán végzett földmunkák során 

régészeti megfigyelést végzett. 

2017. október 16. – november 2. között Dunaújváros, Dózsa György út 2-38 sz. között 

közvilágítási kábel cseréje kapcsán végzett földmunkák során régészeti megfigyelést végzett. 

 

3. Nyilvántartás 

 

b) Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma:  

8282 darab tárgy 

c)  Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma:  
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d) 41.686 darab. 

 

IV. Tudományos kutatás 

 

2.  Hazai és nemzetközi kutatási programokban történő részvétel 

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

program során előkerült régészeti leletanyag feldolgozásában. 

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

nemzetiségi nyelveket) publikációk száma (múzeumi kiadványban és külső kiadványban 

egyaránt) 

Buza Andrea – Kovács Péter – Tóth János Attila: Beszámoló a dunaújvárosi Duna-szakaszon 

végzett búvárrégészeti kutatásokról. Újabb feliratos kövek a Szalki-sziget északi csúcsától. In: 

Intercisa Múzeum Évkönyve II. 9-28., Dunaújváros, 2017. 

Andrea Buza – Péter Kovács – Attila János Tóth: Eine neue Grabinschrift aus Intercisa: 

Bemerkungen zur Gesichte von Intercisa nach 260 N. CHR. In: Zeitschrift für Papyrologie 

und Epigraphik 203 (2017) 302–308 

 

Egyéb 

Buza Andrea a TIOP-1.2.2-09/1-2010-20 azonosítószámú pályázat projektmenedzsereként 

ellátta a fenntartási időszak feladatait. 

Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány kuratóriumi titkáraként intézte az 

alapítvány napi ügyeit. 

2017. június 1-jén 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 2017. április 8-án részt vett az Intercisa Múzeum húsvétváró családi délutánján. 

2017. május 27-én részt vett a Régészet Napja rendezvényen, amelyen az állandó kiállításhoz 

kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozást tartott. 

2017. június 24-én részt vett a Múzeumok Éjszakája rendezvényen, amelyen a múzeum római 

fegyvermásolatait felhasználva múzeumpedagógiai foglalkozást tartott. 

2017. augusztus 17. és 20. között részt vett Kolozsvári Magyar Napokon, ahol római 

gyöngyékszer, római írótábla, római kori párta készítő, valamint római kori játékokat 

bemutató foglakozást tartott. 

2017. szeptember 9-én részt vett „A halálba menők köszöntenek” elnevezésű római napon, 

amelyen a múzeum római fegyvermásolatait felhasználva tartott múzeumpedagógiai 

foglalkozást. 
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2017. december 16-án részt vett az Intercisa Múzeum adventi családi délutánján, melynek 

keretében gyertyamártó foglakozást tartott. 

d) Ismeretterjesztő előadások 

Keszi Tamás 2017. február 9-én Mit csinál a régész címmel előadást tartott 

Szalkszentmártonban az általános iskola felső tagozatos tanulói számára. 

2017. március 17-én Mit csinál a régész címmel előadást tartott Szabadszálláson az általános 

iskola ötödik osztályos tanulói számára. 

2017. június 24-én Mithras, a legyőzhetetlen Nap címmel előadást tartott a Múzeumok 

Éjszakája rendezvényén. 

 

e) ismeretterjesztő kiadványok 

 

Keszi Tamásnak az alábbi ismeretterjesztő cikkei jelentek meg az Intercisa Múzeum 

Évkönyve II című kötetben: 

Bronzkori csuklóvédő Iváncsáról. 118-120. oldal, 

Római plumbata Baracsról. 129-130. oldal, 

Mátyás király ezüstdenárjai. 141-142. oldal. 

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

műtárgya sorozatban: 

Bronkori koponyamaszk Iváncsáról. 2017. február, 

Avar mécses Dunaújvárosból. 2017. június, 

Újkőkori kőbalta Dunakömlődről. 2017. október. 

2. Köznevelési hasznosítás 

a) A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások 

 

Keszi Tamás 2017. április 11-én vezetést tartott a római kőtárban és fürdőben a Lorántffy 

Zsuzsanna iskola tanulói számára. 

2017. április 27-én vezetést tartott az állandó kiállításban a Széchenyi István Gimnázium 

tanulói számára. 

Keszi Tamás 2017. április 27-én vezetést tartott a római kőtárban és fürdőben a Széchenyi 

István Gimnázium tanulói számára. 

2017. június 13-án vezetést tartott a római kőtárban és fürdőben a Vasvári Pál Általános 

Iskola tanulói számára. 

2017. június 27-én vezetést tartott a komáromi múzeumegyesület tagjai számára a múzeum 

állandó kiállításában, valamint a római kőtárban és fürdőben. 

2017. október 25-én angol nyelvű vezetést tartott az állandó kiállításban a Dunaújvárosi 

Egyetem által szervezett „Sztálinváros polgára voltam” konferencia résztvevői számára. 

2017. október 5-én „Pincétől a padlásig” címmel vezetést tartott a Vasvári Pál Általános 

Iskola tanulói számára. 

2017. október 10-én „Pincétől a padlásig” címmel vezetést tartott felnőtt érdeklődők számára. 

2017. november 7-én „Pincétől a padlásig” címmel vezetést tartott a Vasvári Pál Általános 

Iskola tanulói számára. 

Keszi Tamás 2017. november 11-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 2017. június 19-június 23. között múzeumi tábort tartott általános iskolás 

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

 19.: A honfoglaló magyarok viselete, 
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20.: Temetkezési szokások, 

21.: vezetés a kőtárban és római fürdőben, 

22. Sámánok és táltosok. 

 

II. KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 

2. Időszaki kiállítások  

 

Keszi Tamás kiállítást rendezett „Élet és halál egy bronzkori településen” címmel, amely az 

Iváncsa-laposi település feldolgozásának tapasztalatait mutatta be. 

Részt vett a dunaújvárosi járás régészeti leleteit bemutató bannerek kihelyezésében. A 

bannerek 2017-ben a következő helyeken voltak láthatók:  

Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaegyháza, 2017. január 12. – 

február 9. 

Szalkszentmártoni Művelődési Ház, Szalkszentmárton, 2017. február 9. – március 9. 

Szabadszállási Általános Művelődési Központ, Szabadszállás 2017. március 9. – 2017. 

március 31. 

Vécsey Mór Művelődési Ház és Könyvtár, Solt, 2017. március 31. – április 26. 

Jankovich Miklós Általános Iskola, Rácalmás, 2017. április 26. – május 9. 

Fekete István Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola, Kulcs, 2017. május 9. – 

június 14. 

II. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása 

 

Keszi Tamás 2017. július 3. – október 2. között részt vett a GINOP-7.1.1-16 pályázati projekt 

keretében a későbbiekben megépülő kőtár épület helyén végzett megelőző feltáráson. 

 

2017. március 30-án és április 10-én régészeti megfigyelést végzett Mezőfalván öntözőhálózat 

kialakítását megelőző földmunkák során. 

2017. április 25. – szeptember 7. között részt vett Dunaújvárosban a dunaújvárosi partvédőmű 

víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandi öbölbe történő átvezetése kapcsán végzett 

földmunkák során régészeti megfigyelésben. 

2017. május 5-én részt vett Dunaújváros-Rácdombon (Magyar út –Szent István utca- Halász 

sor által határolt területen) részletes geotechnikai – mérnökgeológiai vizsgálathoz szükséges 

geotechnikai fúrásokat során végzett régészeti megfigyelésben. 

2017. szeptember 19. – október 10. között részt vett Dunaújvárosban, a Belváros és a Római 

városrész közötti optikai kábel összekötése kapcsán végzett földmunkák régészeti 

megfigyelésében. 

2017. július 12. és 31. között régészeti megfigyelést végzett Seregélyes és Adony területén a 

B1861-001 WATER RESOURCE DEVELOPMENT – VÍZBÁZISFEJLESZTÉS nevű 

projekt VEZETÉK elnevezésű alprojektjének kivitelezése során. 

2017. szeptember 10-én leletmentést végzett Adony-Szentmihályi úton, melynek során egy 

melléklet nélküli, datálhatatlan sírt tárt fel Rotschadl Ádámmal közösen.  

 

3. Hozzáférés 

a) digitalizált tárgyak  

Keszi Tamás az alábbi régészeti tárgyak digitális fotóit készítette el: kályhaszemek, -csempék 

(6 db tárgy, 17 fotó), római üvegtárgyak (8 db tárgy, 32 fotó), avar mécses (19 fotó), falióra 
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(11 fotó), hímes tojások (2 fotó), Mátyás denárjai (7 db tárgy, 14 fotó), római mécses (30 

fotó). 

 

III. Tudományos kutatás 

 

1. Kutatási témák 

Keszi Tamás folytatta a Kisapostag-dunai-dűlői temető és az Iváncsa-laposi település 

feldolgozását. A feldolgozás eredményeinek bemutatása alább. 

4. Konferencia részvétel 

Keszi Tamás 2017. április 6. és 8. között részt vett az Őskoros Kutatók X. Összejövetelén, 

Százhalombattán. Emberi arckoponya Iváncsa-Lapos bronzkori településéről című 

előadásában bemutatta a lelőhelyen talált embermaradványokat, külön kiemelve a 

koponyamaszkot.  

Matrica 

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

Keszi Tamásnak „A honfoglalás előtti magyarság szállásterületei” címmel tanulmánya jelent 

meg a Dunai Limes. Irodalmi, kulturális folyóirat. 2017. I. évfolyam, 2. szám. 63-67. oldalán. 

„Levedia, the egg of Columbus and what follows” címmel tanulmánya jelent meg Az 

Intercisa Múzeum Évkönyve 2 (2017) 29-55. oldalán. 

8. Nyomtatásban megjelent kiadványok 

Keszi Tamás szerkesztőként részt vett az „Intercisa Múzeum Évkönyve II” című kiadvány 

elkészítésében.  

EGYÉB 

Keszi Tamás heti váltásban riasztóügyeletet látott el. 

Az alábbi rendezvényekhez készített plakátot: húsvétváró kézműves-foglalkozás, Régészet 

Napja, Botticelli Esztergomban, adventi kézműves-foglalkozás, Múzeumok Őszi Fesztiválján 

családi nap, római nap, Múzeumok Éjszakája, múzeumi tábor. 

Az alábbi kiállítások, kiállítás megnyitók fotódokumentációját végezte el: Visegrádi négyek 

(34 fotó), rendvédelmi kiállítás (106 fotó), Azok a boldog békeidők (108 fotó), Kecskeméti 

Kerámia Stúdió (82 fotó), Gombos István kiállítása (289 fotó).  

Az alábbi előadások fotódokumentációját végezte el: Lengyel-magyar kapcsolatok (24 fotó), 

Botticelli Esztergomban (19 fotó). 

Az alábbi rendezvények fotódokumentációját végezte el: adventi kézműves-foglalkozás (117 

fotó), Múzeumok Őszi Fesztiválján családi nap (134 fotó), múzeumi kirándulás Vukovárra 

(176 fotó), Tótin-család koncertje (40 fotó), római nap (474 fotó), múzeumi tábor, sírbontás 

(32 fotó), Régészet Napja (81 fotó), húsvétváró kézműves-foglalkozás (262 fotó). 

Keszi Tamás nyomtatásban megjelent fotói: római kövek (2 fotó, IMÉ 2, 19. és 22. o.), római 

olajos üveg (IMÉ 2, 117. o.), bronzkori nyílhegy, csuklóvédő és edénytöredékek (IMÉ 2, 

119.o.), húsvéti tojások (IMÉ 2, 122. o.), kora újkori hajtűk (IMÉ 2, 127. o.), római plumbata 
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(IMÉ 2, 130. o.), falióra (IMÉ 2, borító, 133. o.), római nyaklánc (IMÉ 2, 138-139. o.), 

Mátyás király denárjai (IMÉ 2, 142. o.), egyéb (IMÉ 2, 176-178., 181-182., 189.,191-199. o.). 

 

2017. június 1-jén tagja volt a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium által 

rendezett tankerületi történelemverseny zsűrijének. 

 

Rotschadl Ádám – régész technikus  

 

I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 

 

1. Közönségkapcsolatok 

a. Közművelődési rendezvények 

Rotschadl Ádám 2017. június 24-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. 

2017. szeptember 9-én részt vett a múzeum „Gladiátor nap” című rendezvényén, ahol korhű 

római viselet másolatának beöltöztetésében segédkezett Keszi Tamásnak. 

2017. november 11-én részt vett a „Múzeumok Őszi Fesztiválja” nevezetű programon, ahol a 

múzeum néprajzosának, Balogh Pál Gézának segített a foglalkozás lebonyolításában. 

2017. december 16-án részt vett a múzeum „Adventi családi délután” nevű rendezvényen, 

ahol a gyertyamártó foglalkozáson segített Keszi Tamásnak és Buza Andreának. 

 

2. Köznevelési hasznosítás 

a. A gyűjteményre és kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások 

 
2017. június 12-én a múzeum állandó kiállításában tárlatvezetést tartott a Dunaújvárosi 

Egyetem 5 kínai diákjának angol nyelven. 

Rotschadl Ádám részt vett a Dunaújvárosi Egyetem által szervezett „Sztálinváros polgára 

voltam” konferencia résztvevői számára, Keszi Tamás által 2017. október 25-én tartott angol 

nyelvű tárlatvezetésén. 

2017. november 23-án az állandó kiállításban vezetést tartott a Kecskeméti Waldorf Iskola 4-

5. osztályos tanulóinak. (20 fő) 

Rotschadl Ádám 2017. december 15-én az állandó kiállításban tárlatvezetést tartott a 

Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakko zépiskolája 

9. osztályos tanulóinak. (18 fő) 

 
4. Hozzáférés 

 

b. Múzeumi könyvtár könyvtárhasználóinak száma és a múzeumi könyvtárlátogatások 

száma 

 

A múzeum könyvtárát (lévén, hogy korlátozottan nyilvános könyvtárról van szó) 6 fő 

használta, de a különböző rendezvények miatt („Pincétől a padlásig”), 40 fő látogatta. 
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II. KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 

 

2. Időszaki kiállítások 

Rotschadl Ádám segítséget nyújtott Keszi Tamásnak és Buza Andreának az „Élet és halál egy 

bronzkori településen” című kiállítás létrehozásában. A kiállítás időpontja 2017. december 14 

- 2018. március 4. 

 

III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása 

 

Rotschadl Ádám részt vett 2017. július 3. és 2017. október 2. között a GINOP-7.1.1-16 

pályázati projekt keretében a későbbiekben megépülő Kőtár épület megelőző feltárásának 

munkálataiban. 

2017. június 1. és 2017. szeptember 7. között Dunaújvárosban a dunaújvárosi partvédmű 

víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandi öbölbe történő átvezetése kapcsán végzett 

földmunkák során régészeti megfigyelésen vett részt Buza Andrea mellett.  

 

Leletmentést végzett Keszi Tamással 2017. október 10–én Adony-Szentmihályi úton, melyről 

bejelentés útján értesültek. 

 

IV. Egyéb 

  

2017. december 19-én a múzeumpedagógia foglalkozásokról készített fényképeket (62 db) 

Rotschadl Ádám önkéntesként 2017. május 17-én tárlatvezetést tartott a Szalkszentmártoni 

Petőfi Sándor Általános Iskola 3.-os osztályának. (18 fő) 

Önkéntesként részt vett 2017. május 27-én a „Régészet Napja” nevű rendezvényen, ahol a 

gyerekeknek tartott foglalkozást, hogyan kell feltárni egy sírt régészeti módszerekkel. 

 

III. TÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 

Kronászt Margit történész 
 

Tanulmányok 

 

2017. szeptember 4-el felvételt nyert a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar Történelem MA képzés levelező tagozatára, Kulturális örökség 

története és gyakorlata szakirányra. Várható befejezés: 2019. június 30. 

 

Médiaszereplés 

 

2017. március 31-én a D+ TV-nek interjút adott a „Visegrádtól Visegrádig” című kiállítás 

megnyitóján, a visegrádi együttműködés történetével kapcsolatban. 

2017. április 7-én a D+ TV-nek interjút adott a „Pandúrkortól napjainkig” című kiállítás 

kapcsán, melyhez legó kiállítás is kapcsolódott. Téma: miért tartjuk fontosnak a legókat is? 

2017. június 24-én a D+ TV-nek interjút adott a Múzeumok Éjszakáján, a nála készíthető 

mozaikképekről. 

2017. augusztus 17-én a D+ TV-nek interjút adott a múzeum által közétett felhívás kapcsán 

(„Harangkutatás”). 

 



12 
 

Tárlatvezetés 

 

A múzeum állandó és időszaki kiállításaiban tárlatvezetéseket tartott: 

2017. február 27-én a „Virtuális vártúrák” című kiállításban (Móricz Zsigmond Általános 

Iskola, 5/B, 25+1 fő) 

2017. március 31-én a „Virtuális vártúrák” című kiállításban (Móricz Zsigmond Általános 

Iskola, 1. o., 27+1 fő) 

2017. szeptember 26-án az „Azok a boldog békeidők…” című kiállításban (Széchenyi István 

Gimnázium, 9. évf., 24+1 fő) 

2017. szeptember 27-én az „Azok a boldog békeidők…” című kiállításban (Széchenyi István 

Gimnázium, 8. évf., 31+1 fő) 

2017. szeptember 28-án az „Azok a boldog békeidők…” című kiállításban (Széchenyi István 

Gimnázium, 9. évf., 16+1 fő) 

2017. október 6-án a „Pincétől a padlásig” foglalkozás keretében bemutatta az újkortörténeti 

gyűjteményt (Vasvári Pál Általános Iskola, 3/B, 29+1 fő) 

2017. október 10-én az „Azok a boldog békeidők…” című kiállításban (Széchenyi István 

Gimnázium, 12/C, 25+1 fő) 

2017. október 11-én az „Azok a boldog békeidők…” című kiállításban (DSZC Bánki Donát 

Gimnáziuma és Szakgimnáziuma, 12/A, 34+1 fő) 

 

Kiállítás 

 

2017. április 21.- 2017. június 13. között Orosz Csaba, tűzoltó alezredessel és Suszter Tamás, 

rendőr alezredessel és Dr. Gulyás István magángyűjtővel közösen megrendezte a 

„Pandúrkortól napjainkig – A rendészet története” című kiállítást. Látogatók száma: 480 fő. 

2017. szeptember 15.-2017. október 20. között Rajcsányi László és Dr. Baráth Károly, 

magángyűjtőkkel megrendezte az „Azok a boldog békeidők… - A Magyar Királyság 

virágkora 1867-1914” című kiállítást. Látogatók száma: 785 fő. 

 

Kölcsönadás 

 

2017. október 17. - 2017. november 24. között kölcsönadást bonyolított le a Dunaújvárosi 

Egyetemmel, a „Stories when my town was called Stalin” című nemzetközi projekt keretében 

megrendezett kiállításra. 

 

Múzeumpedagógia foglalkozások 

 

2017 áprilisában a múzeumpedagógussal közreműködve a „Pandúrkortól napjainkig – A 

rendészet története” című kiállítás kapcsán múzeumpedagógiai foglalkozást hirdetett óvodás, 

általános- és középiskolás csoportok részére. 

2017-ben szeptember-október között a múzeumpedagógussal közreműködve az „Azok a 

boldog békeidők… - A Magyar Királyság fénykora 1867-1914” című kiállítás kapcsán 

múzeumpedagógiai foglalkozást hirdetett általános- és középiskolás csoportok részére. 

Tartott foglalkozások: 

2017. április 4-én: Széchenyi István Gimnázium, 11. évf., 12+1 fő  Magellán a Föld körül 

2017. szeptember 26-án az „Azok a boldog békeidők…” című kiállításban (Széchenyi István 

Gimnázium, 9. évf., 24+1 fő) 

2017. szeptember 27-én az „Azok a boldog békeidők…” című kiállításban (Széchenyi István 

Gimnázium, 8. évf., 31+1 fő) 
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2017. szeptember 28-án az „Azok a boldog békeidők…” című kiállításban (Széchenyi István 

Gimnázium, 9. évf., 16+1 fő) 

2017. október 10-én az „Azok a boldog békeidők…” című kiállításban (Széchenyi István 

Gimnázium, 12/C, 25+1 fő) 

2017. október 11-én az „Azok a boldog békeidők…” című kiállításban (DSZC Bánki Donát 

Gimnáziuma és Szakgimnáziuma, 12/A, 34+1 fő) 

 

Pályázat 

 

2017. február 15-ig elkészítette és benyújtotta a Pulszky Társaság által kiírt, az „Év kiállítása 

2017.” pályázatra a pályázati anyagot, melyre a „Szent Flórián katonái – A tűzoltóság 

története” című kiállítással pályázott az intézmény. Helyezést nem értünk el. 

2017. március 20-ig Buza Andreával és Pongrácz Brigittával elkészítette és benyújtotta a 

Pulszky Társaság részére az „Év múzeuma 2017.” pályázatra a pályázati anyagot. A 

pályázaton bejutottunk a második körbe, többen meg is látogatták intézményünket, végül 

elismerő oklevélben részesültünk. 

 

Publikációk 

 

2017. február-május között elkészítette az Intercisa Múzeum Évkönyve II. című kiadványhoz 

tanulmányát („Sztálinváros 1956.”) és a múzeum 2016-os gyűjteménygyarapodásával 

foglalkozó cikkét. 

A múzeum honlapján megjelenő „A hónap műtárgya” című sorozatba 3 alkalommal írt: 

o 2017. március: „Nemzetőr dandártábornoki férfi egyenruha” 

o 2017. augusztus: „Lövedék a dunapentelei iskola falából” 

o 2017. december: „Háborús emlék a II. világháborúból” 

Cikket írt továbbá: 2017. az infoDunaújváros Magazin megbízásából 

o 2017. október: „Várossá válásunkról” 

 

Külső kutatómunka segítése 

 

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

kutatásuk előrehaladását. 

o Kutatók száma: 12 fő. 

o Témák száma: 8 db. 

o Témák:  

 egy kutató érdeklődött az 1944-es bombázásokról; 

 egy kutató érdeklődött családfakutatással kapcsolatban; 

 egy kutató érdeklődött Wolf Johanna, építészről; 

 egy kutató érdeklődött a városi malmokról (Bruck-malom); 

 egy kutató érdeklődött egy korábban bekerült tárggyal kapcsolatban; 

 egy kutató érdeklődött a Római krt.-n található római házról; 

 öt kutató érdeklődött Parczel József hagyatékáról (fegyverek); 

 egy kutató érdeklődött a Szilágyi iskoláról. 
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Előadás: 

 

Előadást tartott: 

2017. március 31-én a „Visegrádtól Visegrádig” című kiállítás megnyitóján a visegrádi 

együttműködés történetéről. 

2017. október 25-én a Tanárok Éjszakáján a múzeum története és néprajzi múzeumpedagógiai 

kínálatáról. 

2017. november 20-án a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola 

Egységében az iskola történetéről. 

 

Előadást szervezett: 

2017. május 5-re megszervezte Oláh László „Pákozdtól Pákozdig” című előadását. 

2017. október 25-re megszervezte a Tanárok Éjszakájára saját előadását. 

 

Egyéb 

 

A múzeum további kiállításainak és valamennyi egyéb rendezvényének előkészületeiben 

szerepet vállalt: „Virtuális vártúrák”, „Élet és halál egy bronzkori településen”. Emellett: 

o kapcsolatot tartott Ráth Istvánnal a „Visegrádtól Visegrádig” című kiállítással 

kapcsolatos feladatokkal kapcsolatban. 

o kapcsolatot tartott Stróhner Mártonnal a „Válogatás a Nemzetközi Kerámia 

Stúdió gyűjteményéből” című kiállítással kapcsolatos feladatokkal 

kapcsolatban. 

o kapcsolatot tartott Prosek Zoltánnal a „Gombos István retrospektív – életmű 

kiállítás” című kiállítással kapcsolatos feladatokkal kapcsolatban. 

 

Kézműves foglalkozást tartott: 

o 2017. április 8-án a Húsvéti családi napon mécses tartót készített. 

o 2017. május 27-én a Régészet Napján drótékszert készített. 

o 2017. június 24-én a Múzeumok Éjszakáján mozaikképet készített. 

o 2017. augusztus 8-án a Csiribiri Játszóházból érkezett 12+1 fő részére tartott 

kézműves foglalkozást (drótékszer). 

 

2017-ben a szocreál tanösvényen a következő időpontokban tartott vezetést: 

o 2017. október 11.: 5 fő (Múzeumok Őszi Fesztiválja) 

o 2017. október 18.: 3 fő (Múzeumok Őszi Fesztiválja) 

o 2017. november 22.: 14+1 fő (Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet 

Általános Iskola Egysége) 

 

Múzeumi Régész Tábor: 2017. június 19.-23. között részt vett a múzeum által szervezett 

Régész Tábor foglalkozásain és előadásain (előadást tartott a századfordulós halottkultuszról, 

a történész feladatairól, emellett kézműves foglalkozásokban közreműködött). 

 

Szükség esetén teremőri feladatokat látott el. 

Vasárnapi nyitva tartás: márc. 5., jún. 11., okt. 1., dec. 3. 

Az intézmény által szervezett előadásokon és egyéb rendezvényeken fotókat készített. 
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Kutatást/gyűjtést végzett külső helyszínen: 

 

o 2017. február 1. – ajándékozás 

o 2017. szeptember 18. – ajándékozás 

o 2017. október 17. – ajándékozás 

o 2017. november 6. – anyaggyűjtés 

o  

Interjút készített: 

 

o 2017. február 17. – interjú 

o 2017. augusztus 28. – interjú 

 

Folytatta a történeti és a helytörténeti gyűjtemény anyagának leltározását. 

Folytatta a történeti és a helytörténeti gyűjtemény anyagának revízióját. 

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

foglalkozó cikkek és írások összegyűjtését és archiválását. 

2017. május 29-én részt vett az újraélesztési rekordkísérletben a múzeum csapatának 

tagjaként. 

2017. július hónapban 25 órát dolgozott ásatási munkásként az Intercisa Múzeum által, a 

Római kori Kőtár előtt végzett feltáráson. 

2017 augusztusa és decembere között az Intercisa Múzeum eszközleltárában segítette Boros 

Mária, gazdasági koordinátor munkáját, majd 2017. december 6-án, mint leltárfelelős részt 

vett a leltár elkészítésében. 

 

Kiállítás látogatás/konferencia részvétel 

 

2017. február 10-én megtekintette Birkás István „Lélekfestészet” című kiállítását a Kortárs 

Művészeti Intézetben. 

2017. február 11-én megtekintette az Aquincum Múzeum következő kiállításait: Állandó 

kiállítás, Orgonaterem, Látványtár és „Titkos utakon” (időszaki kiállítás). 

2017. február 23-án megtekintette az „Azok a boldog békeidők… A Magyar Királyság 

fénykora 1867-1914” című kiállítást Székesfehérváron. 

2017. március 10-én megtekintette Kiss Anna „Betekintés” című tárlatát a Bartók 

Kamaraszínházban. 

2017. március 22-én részt vett Herrmann Róbert „Elhúzódó rendszerváltás – 1848.” című 

előadásán a Városi Levéltár és Kutatóintézetben Székesfehérváron. 

2017. augusztus 25-én megtekintette a „Titanic” kiállítást a budapesti Komplexben. 

2017. szeptember 22-én meglátogatta a budapesti Biblia Múzeum kiállításait. 

2017. szeptember 30-án a Magyar Nemzeti Múzeum következő kiállításait tekintette meg: 

„Ige-Idők – A reformáció 500 éve” és állandó történeti kiállítás. 

2017. október 1-én részt vett a XIX. Országos és Nemzetközi Éremgyűjtő Találkozón 

Dunaújvárosban. 

2017. október 7-én a Magyar Nemzeti Múzeum következő kiállításait tekintette meg: Állandó 

régészeti és történeti kiállítás, „Ige-Idők – A reformáció 500 éve” és „Kereszt-tűzben”. 

2017. október 28-án megtekintette az Országgyűlési Múzeum következő kiállításait: „A 

magyar törvényhozás ezer éve”, „Kőtár” és „In memoriam 1956. október 25. emlékhely és 

kiállítás”. 

2017. november 10-én meglátogatta az Országos Széchenyi Könyvtár Régi Kézirattárát. 

2017. november 10-én meglátogatta a Hadtörténeti Múzeum „Ferenc József zászlói alatt – 

Magyarország hadtörténete 1868 és 1914 között” című kiállítást. 
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2017. november 17-én meglátogatta a Szent István Király Múzeumban a „Seuso” kiállítást. 

 

IV. RESTAURÁTOR MŰHELY 

Paálné Bakó Edit restaurátor 
 

 

IV. Tudományos munka 

 

Az Intercisa Múzeum Évkönyve II. 2017-ben megjelent kötetében két írása jelent meg. A 105. 

számú IV. Béla Cserkészcsapat zászlajának restaurálása című tanulmánya és a 

Műtárgyvédelem az Intercisa Múzeumban 2016-ban címmel írt beszámolója. 

Feburár 28. Budapest MNM Régészeti textíliák restaurálása c. konferencián vett részt. 

Az alábbi kiállításokat tekintette meg saját költségén, éves szabadságán: 

Február 23.     Székesfehérvár Azok a boldog békeidők 

Február 25.     Budapest MNM Utolsó felvonás IV. Károly koronázása 

Március 16.    Budapest MNM Életre kelt avarok 

Kossuth Lajos dagerrotípiája 

NM    Bocskor, csizma, pahuka 

Augusztus 15. Gödöllői Kastélymúzeumban a kastély történetét bemutató kiállítást 

Utazik az udvar Erzsébet Királyné utazásai a Monarchiától a Herkules fürdőig 

Augusztus 18. Budapesten a Várban Mesterségek Ünnepe 

Reformáció 500 éve kiállítás 

Augusztus 22. Budapest PIM Szabó Magda: Annyi titkom volt 

Önarckép álarcokban Arany János emlékkiállítás 

Augusztus 30. Budapest MNM A Reformáció 500 éve 

Megmentett műkincsek 

Október 14. Múzeumi kirándulás Vukovárra a Városi Múzeum, a Régészeti Emlékpark 

kiállításai valamint a helyi Magyar Házban tettek látogatást. 

 

III. Szakmai tevékenység 

A 2016-os munkatervben megfogalmazott restaurálási feladatokat egy leletcsoport kivételével 

elvégezte. Oka: egyéb anyagok restaurálását végezte. 

A baracsi, római kori katonai tábor ásatásán előkerült leletek restaurálása a 2018-as évre 

áttevődik. 

 

Az Intercisa Múzeum gyűjteményéből az alábbi tárgyakat restaurálta 
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Folytatta és befejezte az Iváncsa –Lapos 2005-ben feltárt bronzkori telep kerámia anyagának 

válogatását, melyek a telepen előkerült kő- és csont anyag közé volt csomagolva. 

1115 db csomagolt kerámia töredéket nézett és válogatott át, 9 db kerámiát ragasztott össze. 

 

Kulcs-Császár tanya 1953. bronzkori temető bronzleleteit újra restaurálta. 

A bronz tárgyakat korábban, az 1950-es évek végén már restaurálták, amit az akkor elfogadott 

elv szerint végeztek. A földtől megtisztították, néha patinázták, majd folyékony viasszal 

bevonták a fémet. A tárgyak egy része a viasz alatt tovább korrodálódott, ill. a por „megült” a 

viaszon. Ezért újra restaurálásuk szükségessé vált. 

464 db bronz tárgyat restaurált (pityke, hajtű, spirálcső, spirálfüggő, visszahajlított peremű 

lemez, stb.) 

 

Az állandó kiállításból 

-2 db római tábort bemutató makett restaurálása. 

-1 db római kori bronz tintatartó ragasztása kiegészítés – a régi ragasztás elengedett a 

függesztő karikája eltörött. 

 

Néprajzi gyűjteményből 

- 1810-ben készült rézkupakos tajtékpipát, 

- 1 db sajttartó szilkét, 

- 1 db káposztás fazekat, 

- 2 db aratótálat restaurált. 

 

Néprajzos kollegánk kérésére az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó előadásokhoz és 

foglalkozásokhoz egy darab betlehemet készített, melynek mérete 50 x 40 x 35 cm és 15 

alakos. A betlehem természetes alapanyagokból, a népi kézműves technikákkal készült. 

 

Újkori gyűjteményből 

- 1 db tintás üveg fatartóban, 

- 1 db 1902. VII. 21-én kiállított nyomtatott, tintával kitöltött elemi népiskolai bizonyítványt, 

- 1 db 1813. XII. 31. kiállított nyomtatott, kézírással-tintával kitöltött katonai végelbocsátó 

levelet, 

- 1 db 1909. I. 4. vászonkötésű nyomtatott-kéziratos cselédkönyvet restaurált. 

- 1 db yersei ruhát, 

- 3 db ballonkabátot, 

- 1 db hosszú bőrkabátot tisztított. 

 

Bérmunkában az alábbi műtárgyakat restaurálta. A munkadíjat az Intercisa Múzeum 

számlájára fizették be a megrendelők. 

 

Szent István Király Múzeum gyűjteményéből 

- Kossuth Lajos ravataláról készült fénykép és a tartó kartont restaurálta 

-7 darab Tanácsköztársaságról készült nagyméretű plakát 95 x 62 – 125 x 95 cm 

-1 db Székesfehérvárról, 1921-ben készült térkép restaurálása 

- 14 db tervrajz préselése 29 x 43 – 130 x 59 cm 1899-1973. készült tervek 

 

Magánszemélyeknek bérmunkában restaurált történelmi dokumentumok és képzőművészeti 

alkotások listája. 
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- Aba-Novák Vilmos 1934-es adóbevallását és egy fotót a Mesterről kellett egybe kötni. 

- Berán Lajos élete és művészete 1943. évi különnyomat restaurálása 

- Éremkatalógus restaurálása 1906-07-es évfolyamok összekötése 

- B. Tóth László: Házsor 1962. akvarell restaurálása 41 x 31 cm 

- Göldner Tibor: Balatoni mólók 1962. akvarell rest. 56 x 38 cm 

- Mór Tamár: Csokor 1962. akvarell rest. 68 x 51 cm 

- Németh László: Őszi táj Olajfestmény 80 x 60 cm 

- Mihályffy Zoltán: Csendélet 60 x 52 cm keretezés 

- 1 db 84 x 62 cm képkeret tisztítása 

- 1 db 15 cm-es porcelán szobor ragasztása, kiegészítése, retusálása 

- 1 db keresztlevél 1897. 34 x 21 cm tiszt. kieg. 

- 1 db házassági anyakönyvi kivonat 1924. 33,5 x 21 cm  tiszt. kieg. 

- 3 db fénykép 1910-20-as évek, 6 x 9 – 8 x 13 cm tiszt. kieg. retus 

- 6 db újság 1848 – 1920. rest. 

- 1 db 1848. „Kossuth-bankó” restaurálása 

- 1 db Konfirmációra kiállított emléklap 1908. 32 x 26 cm 

- 1 db 1960 körül készült kétkarú üzleti mérleg fémszámlapja 

 

IV. Időszaki kiállítások 

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

kiragasztotta. A kiállításokhoz a képeket, feliratokat körbevágta, szükség szerint keretezte, 

kasírozta. 

Április 10-21. „Pandúrkortól, napjainkig” című vándorkiállítás, a rendészet történetét mutatta 

be. A kiállított anyag és a vitrinek, installációs anyag magántulajdonban van. A kiállítandó 

papírdokumentumokból, tablókból, fotókból 56 darabot kellett rendbe tenni (restaurálás, 

tisztítás, újra keretezés, paszpartuzás, stb.). Néhány vitrin újrakasírozása ill. régi feliratokat 

cseréje szükséges volt. 

Július 4. Kecskeméti Kerámia Stúdió kiállításához feliratokat készített. 

Szeptember 15. „Azok a boldog békeidők” c. kiállításban a rézágyat polírozta 

November 3. Retrospektív c. Gombos István emlékkiállításához feliratokat készített 

December 1-13. Élet és halál egy bronzkori településen c. kiállításhoz feliratok, képek 

körbevágását, ragasztását, kasírozását végezte. A kiállítás kivitelezésében részt vett (vitrinek 

bevonása, posztamensek készítése). 

A hónap műtárgya 

Március: Nemzetőr dandártábornok férfi egyenruha feliratok, képek ragasztása 
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November: II. világháborús csont faragvány emléktárgyhoz posztamens készítése, kiállítása, 

feliratok, képek ragasztása 

 

V. Országos és helyi rendezvényeken kézműves foglalkozást tartott 

Április 8. Húsvéti játszóház - helyi rendezvény 

Május 27. Régészet napja - országos rendezvény 

Június 24. Múzeumok Éjszakája - országos rendezvény 

Szeptember 9. „A halálba menők köszöntenek” gladiátorok életét bemutató tematikus nap - 

helyi rendezvény 

November 11. Márton napi játszóház – MŐF országos rendezvény 

December 16. Adventi készülődés – helyi rendezvény 

Múzeumpedagógiai programok 

Október 10 – november 10. között 5 csoportnak mutatta be a papírműhelyben folyó munkát. 

VIII. Egyéb 

Szükség szerint a restaurátori munkához, kézműves foglalkozásokhoz és a kiállítás 

rendezéséhez anyag beszerzést végzett. 

Statisztika 2017. 

Intercisa Múzeum restaurátor műhelyében végzett munkáról 

 

 

Gyűjteményszak 

 

 

Tisztított 

db 

 

Konzervált 

db 

 

Restaurált 

db 

 

113. 

 

Természettudomány 

 

- 

 

- 

 

- 

 

114. 

 

Régészet 

 

33.533 

 

21 

 

1043 

 

115. 

 

Történet 

 

- 

 

59 

 

90 

 

116. 

 

Numizmatika 

 

- 

 

5 

 

- 

 

117. 

 

Néprajz 

 

- 

 

- 

 

6 
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118. Képzőművészet - - 6 

 

119. 

 

Iparművészet 

 

- 

 

- 

 

1 

 

120. 

 

Irodalomtörténet 

 

- 

 

2 

 

- 

 

121. 

 

Agrártörténet 

 

- 

 

- 

 

- 

 

122. 

Ipar- és 

technikatörténet 

 

- 

 

- 

 

1 

 

123 

 

Egyéb(vegyes) 

 

- 

 

- 

 

2 

 

124. 

 

Összesen: 

 

33.533 

 

87 

 

1149 

 

 

Léhiné Butyorka Krisztina - Műtárgyvédelmi Asszisztens 

 
 

V. Tudományos tevékenység 

 

A római kőtár melletti terület feltárásában való részvétel. Feltáró régész Buza Andrea. 

 

III. Restaurátor Műhely 

 

Szakmai tevékenység: 
 

Tisztítás/ konzerválás 

 

Iváncsa- Lapos:  

 

Agancs:                      3 db. 

Agyar:                                    4 db. 

Agyar (megmunkált)             2 db. 

Csiga                                    61 db. 

Csont(állat)                    10099 db. 

Csonteszköz:                        10 db 

Csonttű:                                  3 db. 

Eke(agancsból)                       1 db. 

Faszén                                     3 db. 

Halcsont                              290 db. 

Kagyló:                               711 db. 

Kerámia:                            200 db. 
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Kavics                                156 db. 

Kő:                                    359 db. 

Kutya csont                       396 db. 

Pata                                        2 db. 

Patics:                                   41 db. 

Pattintott kő:                         3 db. 

Szarv                                    10 db. 

Tengeri csiga                         1 db. 

Vas:                                        1db. 

 

 

Kulcs császártanya bronz anyagának tisztítása 

 

Bronz cső ruhadísz                   18 db. 

Bronz karperec                           3db. 

Bronz karperec töredék      3db. 

Bronz lemez (pödrött szélű)      36 db. 

Bronz lemez (pödrött szélű töredékek)  2db. 

Bronz nyakfüggő                        9 db. 

Bronz nyakperec (hiányos)         4 db. 

Bronz összeolvadt anyagok (hő okozta sérülés)   8 db. 

Bronz pápaszemes csüngő         9db  

Bronz pápaszemes csüngő töredék  12 db. 

Bronz pityke                         252 db. 

Bronz pityke töredékek            18 db. 

Bronz rugós karperec                 1 db. 

Bronz ruhadísz                        18 db. 

Bronz ruhadísz (ragasztva)       8 db. 

Bronz spirálcsövek                  62 db. 

Bronz szív alakú függő             5 db. 

Bronz szív alakú függő (hő okozta sérülés)  2 db. 

Bronz töredékek                    60 db. 

Bronz több csöves ruhadísz   21 db. 

Bronz tű ( mintavétel helye látható)   6 db. 

 

Tisztítás- Konzerválás 

 

Gyűjtés által a múzeumba került mozsár tisztítás- konzerválása. 

A mozsár anyaga fa, melyet kettő darab fém pánt tart össze. Magassága 22 cm. 

A tárgy, tisztítási és konzerválási munka után néprajzi gyűjteménybe került. 

Római Lándzsa tisztítása konzerválása.  Ltsz.: 55.35.3.6. 

 

VI. Időszaki Kiállítás 

 

2017. március Visegrádtól Visegrádig 

2017. április A Pandúr kortól napjainkig- A rendészet története 

2017.november Gombos István retrospektív- Életmű kiállítás 

2017.szeptember Évszázadok dallamai a múzeumkertben- Zenei időutazás 

2017. december Élet és a halál egy bronzkori településen Keszi Tamás régész kiállítása 
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V. Országos és helyi rendezvényeken való részvétel 

 

o Országos Széchényi Könyvtár 

 Időszaki kiállítások 

 A bőség zavara- 80 éves a Plakát- és Kisnyomtatványtár 

 

o Kortárs Művészeti Intézet 

 Birkás István 70 – Lélekfestészet 

 Női Napozó 

 

o Szent István Király Múzeum: 

 A Seuso- kincs kiállítás  

 

o Bartók színház: 

 Kiss Anna - Betekintés  

 

o Terror Háza Múzeum  

 Állandó kiállítás  

 

o Kecskeméti Cifrapalota 

 Az erényöv titkos történetei  

 Állandó kiállítás megtekintése 

 

o Magyar képzőművészeti Egyetem 

 Maurer Dóra Nyomhagyás-nyomtatás 

 

o Magyar Nemzeti Galéria 

 Állandó kiállítás 

 

 

VII. 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 

 

VIII. Tudományos tevékenység 

 

A római kőtár melletti terület feltárásában való részvétel. Feltáró régész Buza Andrea. 

 

II. Restaurátor műhely 

 

Szakmai tevékenység 
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Tisztítás/konzerválás 

Iváncsa-Lapos 

Agancs:                45 db 

Agyar:                  73 db 

Csiga:                 111 db 

Csont:            15 070 db 

Emberi csont:       35 db 

Faszén:                 60 db 

Kagyló:            3397 db 

Kavics:               112 db 

Kő:                        69 db 

Kerámia:             330 db 

Kőbalta:                   1 db 

Patics:                    85 db 

Pattintott kő:          10 db 

Salak:                     30 db 

Kutya koponya:       4 db 

Halcsont:             639 db 

Halpikkely:              8 db 

Szarv:                       7 db 

 

IV. Időszaki kiállítás 

 

2017. 03.  Középkori Várak -Virtuális Vártúrák 

2017. 04. A pandúr kortól napjainkig- A rendészet története 

2017. 06. Válogatás a Nemzeti Kerámia Stúdió gyűjteményéből 

2017. 09. " Azok a boldog békeidők..." - A Magyar Királyság virágkora 1867-1914 

2017. 11. Gombos István retrospektív- életmű kiállítása 

 2017.12. Élet és halál egy bronzkori településen 

 

 

V. Egyéb tevékenység 

 

Néprajzkutató Muzeológus gyerekfoglalkozásain való segédkezés (kézműves foglalkozás)  

Teremőri tevékenység munkaidő alatt: 10 alkalommal 

Régészet napja (kézműves foglalkozás) 

Múzeumok éjszakája (kézműves foglalkozás) 

Múzeumok őszi fesztiválja (kézműves foglalkozás) 

Gladiátor bemutató (kézműves foglalkozás) 

Adventi családi nap (kézműves foglalkozás) 

Gombos István kiállítás: előkészítése, feliratok készítése, tárgyak letörlése, összecsomagolása. 

 

VI. Egyéni múzeumlátogatás 

 

Magyar Nemzeti Múzeum 

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár 
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V. MÚZEUMPEDAGÓGIA 

 

Pongrácz Brigitta múzeumpedagógus 
 

 

2017.év látogatottságát a múzeumpedagógiai programokban, a családi napokon, illetve a 

tárlatvezetéseken résztvevők, valamint a Régészet Napja, Múzeumok Éjszakája, Gladiátorok 

napja, Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvényekre ellátogató vendégek jelentették. Az 

intézmény által külső helyszínen működtetett kiállítás a „Régészeti leletek a dunaújvárosi 

járásból” című bannerkiállítás iránti érdeklődés továbbra is jelentős. 

 

1. Kiállítások: 
 

 Állandó kiállítások: 

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

Látogatottsági adat: 2270 fő  

Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évek közepéig c. kiállítás látogatottságát 

elsősorban a TÁMOP és TIOP projektekben résztvevő diákok jelentették (a klasszikus 

kiállítást látogatók mellett). (I. emelet), Látogatottsági adat: 3611 fő 

 

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

A Római Kőtár és Fürdő nyitva tartási ideje: 2017. április 15. – október 15. 

Római Kori Kőtár: 998 (359 diák + 639 felnőtt) 

Római Kori Fürdő: 472 (142 diák + 330 felnőtt) 

 

Időszaki kiállítások: 

Nagyteremben megrendezett kiállítások látogatottsága: 3767 fő  

Utazó kiállítás – Külső helyszíneken működtetett kiállítás látogatottsága: 1934 fő 

 

Nagyterem: 

1. Középkori várak- Virtuális vártúrák című kiállítás 

Megtekinthető: 2016. 12.09.- 2017.04.09. 

Kurátor: Buza Andrea és Keszi Tamás 

Látogatottsági adat: 943 fő 

(2016. decemberben 404 fő tekintette meg a tárlatot, míg 2017. január 2.- 2017. április 

9. közötti időszakban 539 fő.) 

 

2. Visegrádtól Visegrádig című kiállítás 

Megtekinthető: 2017.03.31. – 2017.04.19. 

Kurátor: Farkas Lajos és Kronászt Margit 

Látogatottsági adat: 480 fő  

 

3. Pandúr kortól napjainkig - a rendészet története című kiállítás 

Megtekinthető: 2017.04.21. – 2017.06.13. 

Kurátor: Kronászt Margit és Orosz Csaba tű. alezredes, tűzoltóparancsnok 

Látogatottsági adat: 785 fő  
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4. Válogatás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből című kiállítás 

Megtekinthető: 2017.06.30. – 2017.08.24. 

Kurátor: Kronászt Margit 

Látogatottsági adat: 328 fő  

 

5. „Azok a boldog békeidők…” A Magyar Királyság virágkora 1867- 1914 című 

kiállítás 

Megtekinthető: 2017.09.15. – 2017.10.20. 

Kurátor: Kronászt Margit, Rajcsányi László és Dr. Baráth Károly 

Látogatottsági adat: 472 fő  

 

6. Gombos István – Retrospektív című kiállítás 

Megtekinthető: 2017.11.03. - 2017.12.03. 

Kurátor: Farkas Lajos és Gombos István 

Látogatottsági adat: 817 fő  

 

7. Élet és halál egy bronzkori településen című kiállítás 

Megtekinthető: 2017. 12.14.- 2018. 03.04. 

Kurátor: Búza Andrea és Keszi Tamás 

Látogatottsági adat: 346 fő tekintette meg a kiállítást 2017.decemberben 

 

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 

Látogatottsági adat: 1934 fő 

 

 

Tételesen: 

 

1. Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola, Dunaegyháza 

Megtekinthető: 2017.január 12.-február 9. 

Látogatottsági adat: 152 fő 

 

2. Művelődési Ház, Szalkszentmárton 

Megtekinthető: 2017. február 9.- március 9. 

Látogatottsági adat: 128 fő 

 

3. Szabadszállás Általános Művelődési Központ, Szabadszállás 

Megtekinthető: 2017. március 17. – március 31. 

Látogatottsági adat: 450 fő 

 

4. Vécsey Mór Művelődési Ház és Könyvtár, Solt  

Megtekinthető: 2017. április 21. – április26. 

Látogatottsági adat: 300 fő 
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5. Jankovich Miklós Általános Iskola, Rácalmás 

Megtekinthető: 2017. április 26. – május 9. 

Látogatottsági adat: 300 fő 

 

6. Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Kulcs  

Megtekinthető: 2017. május 9. – június 14. 

Látogatottsági adat:150 fő 

 

7. Lugio Napok és Nemzetközi Limes Tábor, Dunaszekcső 

Megtekinthető: 2017. július 17. – július 23. 

Látogatottsági adat: 154 fő 

 

8. Kolozsvári Magyar Napok, Románia 

Megtekinthető: 2017. augusztus 13. – augusztus 20. 

Látogatottsági adat: 300 fő 

 

 

3. Látogatottság, múzeumpedagógiai programok, rendezvények összesítése: 

 

Látogatók száma: 10 037 fő 

Felnőtt: 7702 fő 

Diák: 2335 fő 

 

A Római Kőtár és Fürdő nyitva tartási ideje: 2017. április 15. – október 15. 

Római Kori Kőtár: 998 (359 diák + 639 felnőtt) 

Római Kori Fürdő: 472 (142 diák + 330 felnőtt) 

 

Rendezvények: (összesen: 2476 részvevő) 

 
2017.03.31.– Kronászt Margit – Visegrádtól Visegrádig c. kiállítás megnyitóján ismeretterjesztő 

előadás (39 fő) 

2017.04.04. – Dunai Limes című folyóirat ünnepélyes bemutató (25 fő) 

2017.04.08. – Húsvéti készülődés – családi délután az Intercisa Múzeumban (175 fő) 

2017.04.20. – Dr. Nagy Péter – A Rima vonzásában. Az ózdi helyi és gyári társadalom a késő 

dualizmustól az államosításig című előadás és könyvbemutató (41 fő) 

2017.04.27. – Bayer Zsolt – Aktuálispolitikai kérdések című előadása (114 fő) 

2017.05.01. – Májusi Mulatság a Városháza téren (153 fő) 

2017.05.05. – Oláh László– Pákozdtól Pákozdig című előadása (14 fő) 

2017.05.19. – Nagy Ákos– Kortárs klasszikus (experimentális) zenés est (9 fő)  

2017.05.28. – Magyar Régészet Napja (109 fő) 

2017.06.17. – Dunaújvárosi Vegyes kar – Múzeumkerti esték (154 fő) 

2017.06.19-23. Múzeumi napközis nyári tábor (Régészet, Néprajz, Történet)  

(összesen: 140 fő, naponta 28 fő) 

2017.06.24. – Múzeumok Éjszakája, a Római Kori Kőtár és Római Kori Fürdő területén (414 fő) 

2017.06.28. – Pálinkás Bertalan– Galla Bertalan festőművész életét és munkásságát bemutató előadása 

(45 fő) 

2017.09.01. – Tótin István, Tótin Katalin, Tótin Szilvia: Évszázadok dallamai a múzeumkertben – 

Zenei időutazás (183 fő) 

2017.09.09. – „Halálba menők köszöntenek!” A Família Gladiatoria fellépése Intercisában – 

Hagyományőrző nap, a Római Kori Kőtár és Római Kori Fürdő területén (419 fő) 

2017.10.10. –Németh Nóra - Fazekas mesterség régen és ma- előadás és kerámia-alkotóest (18 fő) 
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2017.10.25. – Kronászt Margit – Történeti előadások az Intercisa Múzeumban- Megújult 

múzeumpedagógiai kínálat (2 fő) 

2017.11.11. – Múzeumok Őszi Fesztiválja: Ősz búcsúztató családi délután az Intercisa Múzeumban 

(180 fő) 

2017. 11.12. – Dr. Prokopp Mária- Botticelli Esztergomban című előadása (38 fő) 

2017.11.17. – Okos Márton- A magyar-lengyel barátság Erdélyből nézve című előadása (31 fő) 

2017.12.03. – Adventi Forgatag, Pentelei Kolbászfesztivál a Városháza téren (40 fő)  

2017.12.16. – Adventi családi délután az Intercisa Múzeumban (133 fő) 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 

 

Iskolai oktatást segítő múzeumpedagógiai programok, formális oktatás 

  (összesen 60 alkalom, 1214 résztvevő) 

Tételesen: 

Óvodások: 11 alkalom, 233 résztvevő 

Általános iskolások: 24 alkalom, 532 résztvevő 

Középiskolások: 16 alkalom, 297 résztvevő 

Speciális foglalkozások (Jószolgálati Otthon Közalapítvány): 9 alkalom, 152 résztvevő 

 

Szabadidős gyermek- és felnőtt foglalkozások, informális oktatás 

(összesen 151 alkalom, 4877 résztvevő) 

Tételesen: 

Tematikus és műhelyfoglalkozások: 18 alkalom 407 résztvevő 

Szabadidős múzeumpedagógiai foglalkozások: 7 alkalom 110 résztvevő 

Előadások: 60 alkalom 1190 résztvevő 

Tánctábor: 10 alkalom 320 résztvevő 

Limes tábor: 14 alkalom 154 részvevő 

Múzeumi tábor: 5 alkalom 140 résztvevő 

Tárlatvezetések: 26 alkalom 910 résztvevő 

Szocreál tanösvény: 3 alkalom 23 résztvevő 

Városi rendezvények: 2 alkalom 193 résztvevő 

Hétvégi (már felsorolt) rendezvények: 6 alkalom 1430 résztvevő 

 

2017. június 19. - június 23. 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 táborban a következő 

kézműves foglalkozásokat tartotta: 

2017. június 19. Öltözködés téma- népvándorlás kor, tarsoly készítése 

2017. június 20. Temetkezés, halott kultusz téma – csuklóvédő készítés, bronzkori drótékszer 

készítés 

2017. június 21. Római Kori Kőtár látogatásra elkísérte a csoportot és fényképeket készített 

2017. június 22. Hiedelem és mágia téma – bulla készítés 

2017. június 23. Esküvő téma – pentelei tulipános láda készítés 

 

4. Pályázatok: 

 

A TIOP – 1.2.2./09/1 Támogatási szerződés azonosítószámú projekt „ A kőkortól az újkorig” 

c. projekt 2017-es évre vonatkozó 5. fenntartási évének lebonyolítása és kiírt indikátoradatok 

teljesítése. 
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Az Intercisa Múzeum továbbra is kiemelkedően fontos elérendő célnak tekintette a pályázati 

lehetőségeken való megméretetést és elkészítette pályázatát, amit többször is sikeresen 

nyújtott be a kiíró szervezet felé: 

 

Pulszky Társaság – Az Év kiállítása díj 2017. Az Év kiállítása pályázati anyag kidolgozása. 

Nevezett tárlat címe: Szent Flórián katonái – A tűzoltóság története. 

Pulszky Társaság – Az év múzeuma 2017. – Pályázati anyag kidolgozásában való részvétel. 

(Sikeres pályázati anyagot adott le a múzeum.) Elismerő oklevélben részesült az intézmény, 

a közösségkapcsolati munkában elért eredményeiért, valamint a múzeum, mint 

közösségi tér megteremtésére tett erőfeszítéseiért. 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot írt ki 2017. évi kulturális 

célú, vissza nem térítendő támogatás elnyerésére. (Sikeres pályázati anyagot adott le a 

múzeum.) 

 

Az év folyamán az intézményt megkereste a Brassói Történeti Múzeum egy nemzetközi 

projekt lehetőségével, melynek címe: „Stories when my town was called Stalin”. Az Intercisa 

Múzeum és a Dunaújvárosi Egyetem együttműködésben dolgozik a projekten. Az Egyetem 

részéről egy helyi koordinátort kértünk, aki szakmailag kompetens a nemzetközi projektek 

lebonyolításában, és akinek a munkáját szakmailag segítjük. Helyi koordinátor: Szalai Dániel, 

pályázatíró. Intercisa Múzeum részéről kapcsolattartó: Kronászt Margit, történész. A 

pályázatban való részvétel megszakadt, Dunaújvárost a Dunaújvárosi Egyetem képviselte a 

program során. 

 

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, valamint részt vett azokon, a 

programok lebonyolítását követően elkészítette a program szakmai beszámolóját. 

 

5. Kommunikáció: 

 

A projektekben vállalt nyilvánosság teljesítését és a múzeumi programok közönség felé való 

kommunikálását, illetve a múzeum havonta megjelenő „Hónap műtárgya” c. cikksorozat 

publikálását a következő médiapartnerekkel közreműködve bonyolítottuk: 

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

 

Online média 

 online 

megjelenés 

Print média Rádió TV Közösségi média 

/Facebook 

     
akademia.edu Artkalauz Rádió 24 DSTV Artkalauz 

allevents.in Dunaújváros 

Hírlap 

  Árpád Múzeum 

artkalauz.hu InfoDunaújváros   Castellum.do 

boon.hu Pesti Est 

(Különszám) 

  Dunai Limes 

 

castellum.do Szuperinfó   Dunaújvárosi Hírlap –duol.hu 

danubetourism.eu Tourinform   Dunapenteleiek Klubja (zárt 

csoport) 

dunaujvaros.hu    József Attila Könyvtár 

Dunaújváros 

dunaujvaros.com    Mi, Dunaújvárosiak 

(nyilvános csoport) 

dunaujvarosalapitok.

hu 

   PTE BTK TTI Régészet 

Tanszék- University of Pécs 

Department of Archaeology 

demokrata.hu    Pécsi Tudományegyetem 

Társadalomtudományi 

Szakkönyvtár 

duol.hu    Savaria MHV Múzeum 

Régészeti Osztály 

eletestudomany.hu     

evensi.com     

feol.hu     

fejervar.hu     

hirado.hu     

hirekma.hu     

hirek.ma     

hirstart.hu     

infodunaujvaros.hu     

karpatinfo.hu     

kultura.hu     

kulturpontok.hu     

librarius.hu     

lokal.hu     

magyarnapok.ro     

magyarmuzeumok.h

u 

    

museum.breuserpress

.com 

    

museum.hu     

muzej.hu     

origo.hu     

oszifesztival.hu     

programturizmus.hu     

pulszky.hu     

szallas.hu     

szuperinfo.hu/fejer/d

unaujvaros 

    

turizmus.com     
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turizmusonline.hu     

utazzitthon.hu     

wherevent.com     

 

Új kommunikációs partnereink: 

 

Nyomtatott média: Dunai Limes irodalmi és kulturális folyóirat,  

Online média: kulturpontok.hu ,utazzitthon.hu , szallas.hu  

 

Az Intercisa Múzeum időszaki kiállításainak sajtóanyagainak összeállítása, kommunikálása, 

dokumentálása és egyes kiállításokhoz, illetve programokhoz tartozó kapcsolatok kialakítása 

valamint azok fenntartása. 

 

6. Publikációk  

 

„Hónap műtárgya”című rovat publikációi: Az InfoDunaújváros web megjelenésben 

(www.infodunaujvaros.hu) és az InfoDunaújváros együttműködő partner nyomtatott 

terjesztésében havonta népszerűsíti a kulturális híreinket, valamint a Hónap műtárgya című 

ismeretterjesztő cikkeinket.) Az Intercisa Múzeum hivatalos honlapján - web megjelenésben 

(www.intercisamuzeum.hu) a Múzeum Blog menüpont alatt megtalálható illetve a Facebook-

on az Intercisa Múzeum adatlapján is megjelenik a „Hónap műtárgya” és a múzeum 

eseményei és az aktuális információk naprakészen elérhetőek. 

 

Publikációs tevékenység: 

 

Az Intercisa Múzeum időszaki kiállításai 2016-ban. In: Keszi Tamás (szerk.): Az Intercisa 

Múzeum Évkönyve II. 175–181. 

Az Intercisa Múzeum múzeumpedagógiai tevékenysége 2016-ban. In: Keszi Tamás (szerk.): Az 

Intercisa Múzeum Évkönyve II. 182–194. 

 

7. 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 teljes áru jegyet vásárolt, az 

két hónapos intervallumon belül  a másik négy intézmény valamelyikénél féláron válthat 

jegyet, illetve olvasókártyát. 

 

Pályázatainkkal együttműködő oktatási intézmények és civil szervezetek: 

 

TIOP - 1.2.2/09-1 (Látványtár – „Kőkortól az újkorig”):  

Móricz Zsigmond Ált. Isk., Széchenyi István Gimnázium, Lorántffy Zsuzsanna 

Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Jószolgálati Otthon Közalapítvány 

 

Támogatók (egyszeri): Lego Manufactoring Kft, Nyíregyháza (tárgyi hozzájárulás) 

Közreműködő Partnereink voltak az időszaki kiállítások létrejöttében:  
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o „Középkori várak –Virtuális Vártúrák” című kiállítás 

Pazirik Kft., Pécs 

Magyar Nemzeti Múzeum – Mátyás Király Múzeum, Visegrád 

 

o „Visegrádtól Visegrádig” című kiállítás 

DMJV Önkormányzat 

DMJV Lengyel Önkormányzat 

 

o „A pandúr kortól napjainkig - a rendészet története” című kiállítás 

DMJV Önkormányzata 

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 

  Dunaújvárosi Rendőrkapitányság  

  Dunaújváros Megyei Jogú Város Tűzoltó Parancsnokság 

Dr. Gulyás István magángyűjtő, Tarnaméra 

 

o „Válogatás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből” című kiállítás 

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 

Nemzetközi Kerámia Stúdió 

 

o „Azok a boldog békeidők…” A Magyar Királyság virágkora 1867- 1914 című kiállítás 

 DMJV Önkormányzata 

 Rajcsányi László magángyűjtő 

 Dr. Baráth Károly magángyűjtő 

 

o Gombos István – Retrospektív- életmű gyűjteménye című kiállítás 

Gombos István- Ferenczy Noémi-díjas ötvös-iparművész, alpolgármester 

Iskolai közösségi szolgálatról szóló együttműködések:  

 

Az oktatási intézményekből érkező diákokat örömmel köszöntöttük a múzeum falain belül.  

Az intézmény 15 fő diákot foglalkoztatott, akik összesen 247 órát töltöttek közösségi 

szolgálattal. 

Az alábbiakban felsorolt oktatási intézményekből érkeztek iskolai közösségi munkára a 

diákok: 

Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Dunaújváros 

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola, Dunaújváros 

Pannon Oktatási Központ és Magángimnázium, Dunaújváros 

Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest  

 

Önkéntesek:  

 

Négy személlyel áll folyamatos kapcsolatban a múzeum. A négy személy összesen 573 órát 

töltött a múzeum szolgálatával 2017-ben. 

 

Egyéb: 

 

2017. május 29-én részt vett a múzeum csapatának tagjaként a Magyar Vöröskereszt Fejér 

Megyei Szervezetének Dunaújvárosi Területi Szervezete által megrendezésre került 

újraélesztési rekordkísérletben. Helyszín: Dózsa Mozicentrum 

Az intézmény honlapjára tartalom feltöltési munkát végzett. 

Teremőri feladatot végzett. 
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Dunaújváros Kőtár területén 2017. július 11.- október 2. között a GINOP-7.1.1-16 pályázati 

projekt keretében a későbbiekben megépülő kőtár épület helyén megépülő feltáráson részt 

vett. (A régészeti feltárás vezetője Buza Andrea.) 

 

 

VI. NÉPRAJZ 
 

Balogh Pál Géza 

Néprajzkutató  
 

 

Tudományos tevékenység 

 

2017 tavaszi félévében abszolvált, valamint záróvizsgát tett és megvédte szakdolgozatát „Két 

törökbálinti kecsketartó gazdasági néprajzi vizsgálata” címmel az ELTE BTK Néprajz 

mesterszakán, jeles érdemjeggyel 

 

Publikációs tevékenység: 

 

„Egy folklórgyűjtés kulisszatitkai”Adalékok a Folklore Fellows Sárospataki 

gyűjtőhálózatának történetéhez. In: Keszi Tamás (szerk.): Az Intercisa Múzeum Évkönyve 2. 

56–77. 

„Ha nem velem esëtt vaóna mëg, magam së hinnêm” Hiedelemtörténetek a Folklore Fellows 

magyar gyűjtéseiben. In: Bárth Dániel (szerk.): Vetésforgó II. (megjelenés alatt, várható 

megjelenés: 2018. tavasz) 

Tudományos tevékenység. In: Keszi Tamás (szerk.): Az Intercisa Múzeum Évkönyve 2. 173–

174. 

Fatüzeléses disznóperzselő. Keszi Tamás (szerk.): Az Intercisa Múzeum Évkönyve 2. 143–

145. 

Április hónap műtárgya: pentelei kolompok és csengők 

Július hónap műtárgya: ételhordó fazék 

November hónap műtárgya: csontkorcsolya 

 

Szerkesztői tevékenység: 

 

Részvétel az ELTE Néprajzi Intézet gondozásában Bárth Dániel szerkesztésében megjelenő 

Vetésforgó II. Egyetemi dolgozatok az ELTE Néprajzi Tudományos Diákköréből című kötet 

szerkesztésében (várható megjelenés: 2017 tavasz.) 

 

 

Konferencia-előadások: 

 

2017. március 14. ELTE BTK Néprajzi Intézet Tudományos Diákköre, előadás címe: 

„Őstermelők, >>papírparasztok<<, bölcsészből lett gazdálkodók… a mezőgazdaság új 

szereplőinek néprajzi kutatási lehetőségei.” 

2017. november 16. III. Forráskutatás, forráskiadás, Tudománytörténet konferencia, 

ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, előadás címe: „Félve nyujtom be 

szerény gyűjteményemet…” A Folklore Fellows gyűjtések mint a mindennapi élet történetének 

forrásai 
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2017. november 23. AbSolute, Alkalmazott Bölcsészet Konferencia, előadás címe: 

„Kisebb-nagyobb termelők.” Alternatív kistermelők gazdasági antropológiai kutatásának 

vidékfejlesztési tanulságai 

 

Konferencia-részvétel hallgatóként: 

 

o 2017. február 6. Pilla-sorozat: Frazon Zsófia előadása a „Mindenkinek ismerős 

dolgok” c. kiállításról 

o 2017. február 9-10. - A néprajzi terepmunka kérdései, konferencia, MTA BTK 

Néprajztudományi Intézet 

o 2017. február 14. - Élhetünk-e mezőgazdaság nélkül Közép-Kelet-Európában? Fertő 

Imre előadása, ELTE TÁTK Közgazdaságtudományi Intézet 

o 2017. február 17. -  Mindenkinek ismerős dolgok kiállítás záró tárlatvezetése 

o 2017. március 6. - Múzeumi mobilitási nap, Magyar Nemzeti Múzeum 

o 2017. szeptember 8. - Saját sorsunk – A jövő önmenedzselése, Magyar Tudományos 

Akadémia 

o 2017. november 7. - DiverCity múzeumpedagógiai konferencia 

o 2017.november 29. - A fenntartható fejlődési célok Magyarországon, Magyar 

Természetvédelmi Szövetség 

 

Levéltári kutatás, terepmunka: 

 

Rendszeres terepmunka két törökbálinti állattartó gazdaságban, gazdasági stratégiák 

vizsgálata (mesterszakos szakdolgozathoz) 

Levéltári forrásfeltárás a Néprajzi Múzeum adattárában, téma: a Folklore Fellows 

gyűjtőmozgalom magyarországi anyagai 

Rendszeres terepmunka Kóspallagon, egy tájház munkálatainak előkészítése 

Gyűjtési felhívás közreadása „régi dunapentelei disznótorok” témájában a múzeum 

tájékoztató médiumaiban 

 

Kiállítások: 

Néprajzi szoba enteriőrjének átalakítása az év megfelelő időszakaiban 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozások, 34 csoportnak 

o 2017. január 26.  – Jószolgálati Otthon Közalapítvány csoportja, „100 éves szoba” 

o 2017. február 23. –Jószolgálati Otthon Közalapítvány csoportja, „lakodalmi szokások” 

o 2017. április 4. –Dunaújvárosi Óvoda Katica Tagóvoda csoportja, húsvéti foglalkozás: 

„udvarlási szokások” 

o 2017. április 18.– Nagyvenyimi Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda, két csoport, külső 

foglalkozás: „ A búzától a kenyérig” 

o 2017. május 25. –    Dózsa György Általános Iskola, egy csoport, „százéves szoba” 

o 2017. június 8. – Jószolgálati Otthon Közalapítvány csoportja, „táplálkozási szokások” 

o 2017. június 19 – 23. interaktív néprajzi foglalkozások naponta a múzeumi 

gyerektáborban viselet, táplálkozás, hiedelmek, mi a néprajztudomány? témájában 

o 2017. július 28. – Pálhalmai Országos BV. Intézet Agrospeciál Kft. nyári gyerektábor, 

„százéves szoba” 

o 2017. augusztus 1. –Pálhalmai Országos BV. Intézet Agrospeciál Kft. nyári 

gyerektábor csoportja, „hulladékgazdálkodás” 

o 2017. augusztus 2. – Csiribiri Játszóház csoportja, „hulladékgazdálkodás” 

o 2017. augusztus 15. – Csiribiri Játszóház csoportja, „udvarlási szokások” 
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o 2017. augusztus 22. – Csiribiri Játszóház csoportja, „búzától a kenyérig” 

o 2017. október 12.–Jószolgálati Otthon Közalapítvány csoportja, 

„hulladékgazdálkodás” 

o 2017. november 10. – Dózsa György Általános Iskola csoportja, „százéves szoba” 

o 2017. november 30.– Jószolgálati Otthon Közalapítvány csoportja, „vágyak és hiányok 

a paraszti életben” 

o 2017. december 4. – Pentelei Molnár János Mentálhigiénés Általános Iskola és 

Szakképző Iskola csoportja, „karácsonyi szokások” 

o 2017. december 4. – Móricz Zsigmond Általános Iskola csoportja, „karácsonyi 

szokások” 

o 2017. december 5. – Dunaújvárosi Óvoda Római Városrészi Tagóvoda csoportja, 

„karácsonyi szokások” 

o 2017. december 7. –Dunaújvárosi Óvoda Katica Tagóvoda csoportja, „karácsonyi 

szokások” 

o 2017. december 7. – Dózsa György Általános iskola csoportja, „karácsonyi szokások” 

o 2017. december 8. – Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma Tagóvoda csoportja, „karácsonyi 

szokások” 

o 2017. december 8. – perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola csoportja, „karácsonyi szokások” 

o 2017. december 11.: Dunaújvárosi Óvoda Százszorszép Tagóvoda csoportja, 

„karácsonyi szokások” 

o 2017. december 12. – kisapostagi Mosolykert Óvoda csoportja, „karácsonyi szokások” 

o 2017.december 12. – Jószolgálati Otthon Közalapítvány csoportja, „karácsonyi 

szokások” 

o 2017.december 13. – Dunaújvárosi Óvoda Eszterlánc Tagóvoda csoportja, „karácsonyi 

szokások” 

o 2017.december 13. – Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti Tagóvoda csoportja, 

„karácsonyi szokások” 

o 2017. december 14. – Dunaújvárosi Óvoda Margaréta Tagóvoda csoportja, 

„karácsonyi szokások” 

o 2017. december 19. – Vasvári Pál Általános Iskola 4 csoportja, „karácsonyi szokások” 

 

Családi napok 

 

2017. április 8. – 2 db interaktív foglalkozás a néprajzi szobában, tárgykultúra, viselet 

témakörökben 

2017. május 27.–segédkezés a Régészet Napi családi nap lebonyolításában 

2017. június 23. – segédkezés a Múzeumok Éjszakája lebonyolításában 

2017. szeptember 9. – segédkezés a Gladiátorok családi nap lebonyolításában 

2017. november 11. – 3 interaktív foglalkozás a néprajzi szobában hulladékgazdálkodás 

témakörében, kézműves asztal 

2017. december 16. – 2 interaktív foglalkozás a néprajzi szobában karácsonyi szokások 

témakörében 

 

Tudománynépszerűsítő tevékenység 

 

Médiaszereplés -Interjút adott a Dunaújvárosi Televíziónak: 

 

2017. Január 11.   - Farsang 

2017. Február 7.   - Bálint-nap, Balázs-nap, Gyertyaszentelő Boldogasszony 
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2017. Április 6.    - Húsvéti szokások 

2017. Június 8.     - Aratási szokások 

2017. Augusztus 23. - Szüreti szokások 

2017. Szeptember 18. - Szent Mihály nap 

2017. November 10. - Márton nap 

2017.December 19. - Advent, karácsony, újévi szokások, disznótor gyűjtési felhívással 

kapcsolatos tájékoztatás 

 

Ismeretterjesztő facebook-bejegyzések: 

 

 kánai menyegző 

 lakodalmi szokások 

 valamint a facebook oldal néprajzi bejegyzéseinek szerkesztése 

 

Sajtómegjelenések: 

 

- Print média: 2017.04.12. „Húsvéti hagyományalapok Balogh Pál Gézával” 

Dunaújvárosi Hírlap,  

A hónap műtárgya – november, Dunaújváros Info, 2017. november 

- Online média:  

duol.hu, URL:https://www.duol.hu/hirek/az-edessegipar-tojasnyuszija-1829796/ 

  

Ismeretterjesztő előadások szervezése: 

 

Fazekas-mesterség régen és ma. Németh Nóra fazekas előadása és kézműves foglalkozása. A 

Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében 

 

Genius Loci-projekthez való csatlakozás szervezése a múzeum részéről: 

 ismeretterjesztő szövegek készítése, plakett átvétele, videó készítésben nyújtott segítség az 

Industriana tematikus ipartörténeti túraútvonalhoz 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=1rgbkfl7Fbc 

 

Tárgy-gyarapítás: a néprajzi gyűjtemény 2017-ben 8 tárggyal gyarapodott 

 

Egyéb: 

 

Foglalkozások kézműves részeinek fotózása 

Plakátok készítése múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz, terjesztése a helyi iskolák körében 

Gyűjtemény iránt érdeklődő kutatóknak való segítségnyújtás (1 db.) 

Múzeumpedagógiai foglalkozások tanulmányi célú megtekintése a Néprajzi Múzeumban 2 

alkalommal, részvétel Joó Emese múzeumpedagógus múzeumpedagógiai tárgyú egyetemi 

kurzusán külső hallgatóként 

Részvétel a „Nincs recept” múzeumpedagógiai workshopon 2017. 01. 14.-én 

 

Egyéni kiállítás-látogatások: Schwanner / Idők (Magyar Nemzeti Múzeum), Ország Lili 

retrospektív kiállítása (Magyar Nemzeti Galéria), Tettek ideje (Kassák Múzeum), Nagák, 

elefántok, madarak (Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum), Műfordítógép (Petőfi Irodalmi 

Múzeum), Sebastiao Salgado: Genesis (Műcsarnok), Ügynök a bárpultban (Magyar 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum) 

 

https://www.duol.hu/hirek/az-edessegipar-tojasnyuszija-1829796/
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VII. GYŰJTEMÉNY KEZELÉS 

Héger Anett gyűjteménykezelő 
 

1. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása:  

a) 2017. június 23-án a Batsányi János utcában, valamint 2017. július 3- 28-ig és szeptember 

5- 15-ig tartó ásatási munkákban részt vett. 

 b) A beérkezett anyagot gyarapodási naplóba vezette. Muzeológus feldolgozó és leltározási 

munkái után a tárgyakra írta/varrta az azonosítószámokat (néprajzi: 286 db)  

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

(bronzkori lelőhely) kő és csont anyagát. A római kori régészeti anyagban 40. 830 darab, a 

középkori gyűjteményben 856 darab tárgy revíziója történt meg.  

2. Kiállítási tevékenység:  

a) A kiállításokhoz az anyagot elővette (végén visszarakta a helyére) mozgatási napló 

vezetésével, rendezésükben segédkezett. Pl: „A pandúrkortól napjainkig - A rendészet 

története” „Élet és halál egy bronzkori településen” című kiállításon. Kiállítás megnyitó 

napján a vendégeket fogadta, felkísérte.  

3. Műtárgyvédelem:  

A már restaurált tárgyakat dobozba helyezte. A történeti, régészeti és néprajzi raktárakban 

(külső raktárakban is) a takarítási feladatokat elvégezte. Folyamatosan figyelte a műtárgyakat, 

ha állapotromlást/sérülést észlelt, jelezte a szakembernek, irányítására tisztításra adta. A 

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

elhasználódott zacskókat kicserélte. A textil alapú műtárgyak közelébe molycsapdákat 

helyezett ki, a kár megelőzése érdekében.  

4. Szolgáltatási feladatok:  

a) Héger Anett gyermekfoglalkozásokat tartott: 

2017. április 8-án a „Húsvéti készülődés ˗ családi délután az Intercisa Múzeumban” című 

családi program keretében gyermekfoglalkozást tartott (cserépbárány). 

 2017. május 27-én a „Régészet Napja” rendezvényen a kincskeresés programban segítette a 

látogatókat.  

2017. június 24-én a „Múzeumok Éjszakája” alkalmával az ókori ételek elkészítését, 

kiosztását végezte.  

2017. szeptember 9-én a "A halálba menők köszöntenek – Gladiátor bemutatók a kőtárban" 

(többféle gyöngyékszer). 

2017. november 11-én a „Márton napi családi délután az Intercisa Múzeumban” (5 féle 

állatos ajtó dísz). 
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2017. december 16-án az „Adventi családi délután az Intercisa Múzeumban” (fonal angyalkát, 

manósapkát) című rendezvényeken. Hétvégi nyitva tartáskor 4 alkalommal nyitotta-zárta a 

múzeumot, fogadta a vendégeket, pénztárgépet kezelte. Teremőri feladatot vállalt az év során 

17 alkalommal.  

e) A külsős tudományos kutatók száma 1 fő (Gál Tamás, aki a Dunaújváros- Kálvária utcai 

1984-es feltárás anyagát dolgozza fel). Kutatási napok száma: 32 nap. 

 f) Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központ által szervezett Gyűjtemény és 

raktárkezelő tanfolyamon részt vett. Az OKJ-s képzés ebben az évben 4 hetet vett igénybe. A 

záró vizsga 2018. februárban várható.  

6. Egyéb. 

 Héger Anett 39 napot, a portást (Múzeum nyitása-zárása, vendégek fogadása, pénztárgép 

illetve a telefonközpont kezelése), 35 napot a takarítót helyettesítette és végezte el a feladatait. 

 

VIII. GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG 
 

A 2017-es 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:  

26 rendezvény és 2476 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: 11 alkalom és 179 fő 

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

1 alkalom és 31 fő 

d) Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők száma: 60 alkalom és 1190 fő 

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

Az Intercisa Múzeum Évkönyve II.  420 db, 275 db elfogyott 

Hónap műtárgya ismeretterjesztő cikkek:  

Évkönyvben megjelent: 22 db 

 Nyomtatott médiumban megjelent: 7 db 

 Honlapon elérhető: 12 db (2017-ben elérhető új bejegyzés száma) 

f) Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma  4 fő és 573 munkaóra/év 

 

2. Köznevelési hasznosítás: 

 

a) A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások és a 

foglalkozások résztvevőinek száma, a honlapon elérhető múzeumpedagógiai foglalkozások 
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száma (kiemelten a kerettantervhez illeszkedő foglalkozásokra): 60  alkalom  és 1214 fő 

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

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

18  alkalom és 369 fő 

d) A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő programok és a programok résztvevőinek száma 

e) Iskolai közösségi szolgálat kapcsán köznevelési intézményekkel kötött megállapodások 

száma, az iskolai közösségi szolgálaton résztvevő diákok és az általuk a múzeumban 

eltöltött órák száma 15 fő és 247 óra 

 

4. Hozzáférés: 

a) Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és a kutatási alkalmak száma 16 fő és 61 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 7351 fő 

Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évekig: 3611 fő 

Látványtár: 2270 fő 

Római Kőtár: 998 fő 

Római Fürdő: 472 fő 

 

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

kiállítások szerinti bontásban):  

Hazai megrendezett kiállítások: Összesen: 8 db és 7 778 fő. 

 Intercisa Múzeum időszaki kiállításai: 7 db és 5844 fő: 

„Régészeti leletek a dunaújvárosi járásból” című bannerkiállítás: 1 kiállítás, 8 alkalom és 

1934 fő   

   

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

szerinti bontásban)   

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

kiállítások szerinti bontásban) 5 és 2882 fő 

5. Virtuális kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett 

kiállítások szerinti bontásban): 1 és 539 fő 

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: 7351 fő 

 Időszaki kiállítások: 5844 fő 

 Régészeti leletek a dunaújvárosi járásból: 1634 fő 

- Külföldön megrendezett kiállítás: (1 alkalom) 

 Régészeti leletek a dunaújvárosi járásból: 300 fő – Kolozsvár, Románia 

A hazai és a külföldön megrendezett kiállítások összes látogatószáma: 15 129 fő 

 

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

aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%) 
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     régészet: 1,275 %  

     néprajz:  1-2% között 

     történet:  2 % 

9. Tárgykatalógusok és kiállítási vezetők száma (magyar és idegen nyelven), példányszáma 

és a hasznosított példányok száma:-  

10. Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások száma: 3 

 

II. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása 

 
1. Gyarapítás: 

 

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

375 m
2
 

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:  

    2017-ben régészeti feltárást követően 5000 db tárgy került be a múzeumba. 

f)   Ajándékozással bekerült tárgyak száma  280 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:148 db  

b) Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma: 8283 db 

c) Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma: 46 498 db 

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

Régészet: 35 000 db és 2,365 % 

Történet:    2 007 db és 0,1 % 

Néprajz:     2 625 db és 0,175 % 

 

3. Hozzáférés: 

 

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

Régészet: 6 008 db és 0,4%  

Néprajz:     157 db és 0,0116% 
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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:  467 db és 0,0314 % 

Néprajz:     18 db és 0,0012% 

Történet:    12 db és 0,0008% 

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

műtárgyállományhoz képest (%) 

III. Tudományos kutatás 

 
1. Kutatási témák száma: 4 db 

2. Hazai és nemzetközi kutatási programokban történő részvételek és a résztvevők száma: 9 fő 

3. A múzeum által megrendezett tudományos konferenciák száma: - 

4. Konferencián tartott előadások száma: 5 alkalommal  

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

nemzetiségi nyelveket) tudományos kiadványok száma (múzeumi kiadványban és külső 

kiadványban egyaránt):  

Az Intercisa Múzeum Évkönyve II. kötetben 5 db tanulmány szerepel, ebből 1 db tanulmány 

angol nyelven készült. Ezen kívül a néprajzkutatónak megjelent 1 db magyar nyelvű 

tanulmánya külső kiadványban, valamint 1 db magyar nyelvű tanulmánya megjelent Keszi 

Tamás régésznek. 

 

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

nemzetiségi nyelveket) publikációk száma (múzeumi kiadványban és külső kiadványban 

egyaránt):  

Az Intercisa Múzeum Évkönyve II. kötetben 5 db tanulmány szerepel, ebből 1 db tanulmány 

angol nyelven készült. Ezen kívül a néprajzkutatónak megjelent egy magyar nyelvű 

tanulmánya külső kiadványban. 

Ismeretterjesztő publikációk (Hónap műtárgya rovat) Az évkönyvben 12 db szerepel és a 

múzeum weblapján is megtalálható. 

7. Kiállítási forgatókönyvek száma: 1 

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

aránya (%)- 

 

IV. Műtárgyvédelem 

 
1. Megelőző állományvédelemre szoruló összes műtárgy száma: 675.608 

2. Aktív állományvédelmi kezelésre szoruló összes műtárgy száma: 503 899 

3. Tárgyévben megelőző állományvédelembe vont összes műtárgy száma:33 533 

4. Tárgyévben aktív állományvédelmi kezelésbe vont összes műtárgy száma: 1149 

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

állomány aránya (%): 13,6% 
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--------------------------------------------------  .   ------------------------------------------------------ 

A 2017-es terv megvalósításához, köszönöm a fenntartó támogatását és segítségét! 

 

 

Kelt: Dunaújváros, 2018.01.29. Tisztelettel: 

 

Farkas Lajos 

múzeumigazgató 

 

 

 


