
Intercisa Múzeum munkabeszámolója 
 

2020. január 1. - 2020. december 31. 
 
 

 

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 

 
Az Intercisa Múzeumot 2020-ban 3 munkavállaló hagyta el. 
 
Az év elején Debnár Lilla néprajzkutató távozott, helyére pedig szeptember elsejétől Kiss 

Rebeka Márta néprajzkutató jött. 
 
Nemes Anett múzeumi adatrögzítő november elsejétől CSED-re ment, az ő helyettesítésére 

Szenczi Nikolettet alkalmaztuk, határozott időre. 
 
Rotschadl Ádám régész-technikus május végén elhagyta az intézményt, egyéni 

vállalkozóként szeretne tovább dolgozni. 
 
Az új munkatársak nagyon gyorsan beilleszkedtek a múzeumi közösségbe, rekordidő alatt 

átvették annak munkatempóját, így az elmúlt év mindössze 11 rendezvényét zavartalanul 

meg tudtuk valósítani. 
 
Az Intercisa Múzeum a 2020-as év során is több olyan rendezvényt valósított meg, melyek 

sajátosan csak múzeumi környezetben és szakmai háttérrel voltak kivitelezhetőek. 
 
2020-ban 2 időszaki kiállítást és 6 előadást illetve foglalkozást valósítottunk meg 

intézményünkben. A koronavírus járvány szinte minden programunkat meghiúsította, az 

addig évente megrendezett közel 30 rendezvényünk közül mindössze nyolcat sikerült 

megvalósítani. Egy dolognak viszont örülök, hogy az Intercisa Múzeum munkatársai közül a 

mai napig senki sem fertőződött meg! 

 
Ezek a programok olyan kultúrtörténeti értékek közkinccsé tételét tették lehetővé, melyek 

Dunaújváros vonatkozásában nagy jelentőséggel bírtak. Ebben nagy szerepet játszott az 

intézmény munkatársainak magas szakmai képzettsége és pozitív hozzáállása. 
 
A célközönséget a diákok és a családok, illetve múzeumi kínálat iránt érdeklődők jelentették 

2020-ban is. A tavalyi rendezvények tapasztalatai azt jelzik, hogy beépültek a dunaújvárosi 

köztudatba a múzeum ismereteket közvetítő, népszerűsítő, szakmailag korrekt, a 

szórakoztatási szándékot sem nélkülöző programjai. 
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Dologi események 

 

A múzeumhoz kapcsolódó Kőtár rendbetételét és folyamatos karbantartását a DVG Zrt. 

végezte, mégpedig térítésmentesen, mert költségvetésünk a tavalyi évben igencsak 

megcsappant. Ennek ellenére a DVG Zrt munkatársai magas szakmai szinten végezték el a 

munkát, így közösen sikerült elérnünk, hogy a Kőtár, az év bármelyik szakában kedvenc 

kirándulóhelyé válhatott a dunaújvárosi ember számára, ezért köszönettel tartozom a DVG Zrt 

vezetőségének és munkatársainak. 

 

A múzeum épületében és a római fürdőben elvégeztük önerőből a különböző javításokat, mint 

pl. a vizesblokkok és az elavult izzók teljes cseréjét. 
 

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

is, bemutatva ezzel az intézmény tevékenységét és tudományos kutatásait. 
 

Időszaki kiállítások – Farkas Lajos 

 

Március - Intercisa Múzeum és a Terror Háza Múzeum közös tárlata: 30 éve szabadon címmel. 
 

Szeptember 4-én, nyitottuk meg a 70 éves város – “… hétszáz nap alatt város született a 

kukoricaföldek helyén” című várostörténeti kiállítást. 
 

A többi időszaki kiállításunk megrendezését keresztülhúzta az említett koronavírus járvány. 
 

Rendezvények – előadások – Farkas Lajos 

 

Idővonal – Az acél szépsége címmel könyvbemutatóval emlékeztünk meg Horváth Istvánról, 
 
a Dunaferr volt elnök-vezérigazgatójáról. 
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II. RÉGÉSZET 

Buza Andrea régész 

 

 
I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 

 

1. Közönségkapcsolatok 

 

a) Közművelődés rendezvények 

 

Buza Andrea 2020. november 7-én megszervezte a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében 

tartott múzeumi családi napot. Részt vett a feladatlap összeállításában illetve javította azokat. 

 

e) ismeretterjesztő kiadványok 
 
Buza Andreának az alábbi ismeretterjesztő cikkei jelentek meg: 

 

Római kori ezüst övcsat Dunaújvárosból. In: Az Intercisa Múzeum Évkönyve 4 (2020) 205-

206. 
 

Árpád-kori aranyfülbevaló Dunaújvárosból. In: Az Intercisa Múzeum Évkönyve 4 (2020) 

217-218. 
 

Római kori játékok az Intercisa Múzeum gyűjteményéből. In: Az Intercisa Múzeum 

Évkönyve 4 (2020) 230-232. oldal 
 

 

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

részeként a múzeum honlapja számára: 
 

2020. február – Ember alakú balsamariumok Dunaújvárosból. 

(http://intercisamuzeum.hu/honapmutargya/2020februar-honap-mutargya---ember-alaku-

balsamariumok-dunaujvarosbol) 
 

2020. március – Venust ábrázoló csont hajtűk Intercisából. 

(http://intercisamuzeum.hu/honapmutargya/2020-marcius-honap-mutargya--venust-abrazolo-

csont-hajtuk-intercisabol) 
 

 

2.  Köznevelési hasznosítás  

a) A gyűjteményre és kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások 

 

Buza Andrea 2020. július 8-án tárlatvezetést tartott a Római kőtár és romkertben a 

Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola nyári Erzsébet-táborában résztvevő tanulóinak. 
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2020. július 21-én tárlatvezetést tartott a Római kőtár és romkertben a Dunaújvárosi Dózsa 

György Általános Iskola nyári Erzsébet-táborában résztvevő tanulóinak. 
 

2020. július 24-én tárlatvezetést tartott a Római kőtár és romkertben a Dunaújvárosi Petőfi 

Sándor Általános Iskola nyári Erzsébet-táborában résztvevő tanulóinak. 
 

2020. július 28-án tárlatvezetést tartott a Római kőtár és romkertben a Dunaújvárosi Dózsa 

György Általános Iskola nyári Erzsébet-táborában résztvevő tanulóinak. 
 

Buza Andrea 2020. október 14-én a Múzeumok Őszi Fesztiválja program keretén belül 

vezetést tartott a Régészeti Emlékek Tanútján. 

 

4. Hozzáférés 
 

a) Kutatószolgálatot igénybevevő kutatók és kutatási alkalmak száma: 
 

Dr. Dévai Kata (Intercisa üveganyagának kutatása) Visy Zsolt (Raetiai kerámia kutatása) 

Összesen: 2 kutató. Kutatási alkalmak száma: 3. 
 

 

II. KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 
 

 

2. Időszaki kiállítások 
 

Buza Andrea Keszi Tamással közösen megrendezte a Múltba ásott város című kiállítást, 

melyben válogatás látható az elmúlt 70 évben Dunaújváros területén előkerült régészeti 

leletekből. 
 

 

III. GYŰJTEMÉNYEK GYARAPÍTÁSA ÉS NYILVÁNTARTÁSA 

 

Buza Andrea 2020. június 30. – július 29. között a GINOP-7.1.1-16 pályázati projekt 

keretében a későbbiekben megvalósuló beruházás kapcsán az egykori római tábor területén 

megelőző feltárást vezetett. A feltárt terület nagysága: 117 m². 
 

2020. január 6. – szeptember 16. között Az M-E konzorcium az „Észak- és Közép-dunántúli 

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

Rácalmás és Dunaújváros területén régészeti megfigyelést végzett. 
 

2019. szeptember 17 – szeptember 19. között Kulcs község területén a község 

településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan terepbejárást végzett. 
 

Buza Andrea az alábbi régészeti megfigyelések dokumentációjának elkészítésében működött 

közre: Dunaújváros-Panoráma utca, Dunaújváros-Papírgyári úti vezeték, Dunaújváros-

Mohácsi út 4. támfal, Dunaújváros-Táltos utca 9. házalap, Iváncsa-Mátyás Király utca 22. 

házalap, Iváncsa-Bajcsy-Zsilinszky utca 11. házalap, Iváncsa-Hunyadi János utca 81. házalap, 

Kulcs-Ifjúság utca 21. házalap. 
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2. Nyilvántartás 
 

c) Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma: 9668 tétel, 9050 darab. Tárgyévben 

revízió alá vont fotók, fotónegatívok száma: 18891 tétel, 20345 darab. 

Sajtó 
 

Buza Andrea 2020. január 31-én interjút adott a Fejér Megyei Hírlap számára Venus 

Intercisában – Szépségápolás és viselet a római korban című kiállítás kapcsán. 
 

2020 áprilisában virtuális vezetést tartott az Intercisa Múzeum állandó kiállításában valamint a 

Venus Intercisában – Szépségápolás és viselet a római korban című időszakos kiállításban. A 

vezetés a DSTV karanténpercek műsorában került adásra, hét részben. (Feltöltve 2020. május 

4. – május 10. között.) 
 

Buza Andrea interjút adott a dunaújvárosi televíziónak a castellumban végzett feltárásról, 

mely július 21-én került adásba. 
 

 

Egyéb 
 

Buza Andrea a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány kuratóriumi 

titkáraként intézte az alapítvány napi ügyeit. 
 

Buza Andrea a város honlapján megjelenő utcanévnapok sorozatban 35 életrajzot állított össze. 
 
 

 

Keszi Tamás régész 
 

 

I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK  
1. Közönségkapcsolatok 

 

a) Közművelődési rendezvények 
 

Keszi Tamás 2020. november 7-én a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében tartott múzeumi 

családi napon két alkalommal a „Pincétől a padlásig” elnevezésű vezetést tartott, továbbá 

részt vett a feladatlap összeállításában. 
 

e) Ismeretterjesztő kiadványok 
 

Keszi Tamásnak az alábbi ismeretterjesztő cikke jelent meg: 
 

Az intercisai Péntek. Az Intercisa Múzeum Évkönyve 4 (2020) 219-220. 
 

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

részeként a múzeum honlapja számára: 
 

Bronzkori fejpánt Dunaújvárosból (http://intercisamuzeum.hu/honapmutargya/2020-julius-

honap-mutargya--bronzkori-fejpant-dunaujvarosbol) 
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Dea Syria istennőt ábrázoló ruhadísz Dunaújvárosból 
 

(http://intercisamuzeum.hu/honapmutargya/2020-augusztus-honap-mutargya---dea-syria-

istennot-abrazolo-ruhadisz-dunaujvarosbol) 
 

Római szarkofág Intercisából (http://intercisamuzeum.hu/honapmutargya/2020-december-

honap-mutargya--romai-szarkofag-intercisabol) 
 

 

4. Hozzáférés 
 

a) Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók: 
 

Keszi Tamás kutatószolgálatot látott el Pavol Jelínek (Univerzita Konštantína Filozofa, 

Nyitra) számára a múzeum bronzkori diadémáiról. 
 

 

II. KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 
 

 

2. Időszaki kiállítások 
 

Keszi Tamás Buza Andreával közösen megrendezte a Múltba ásott város című kiállítást, 

melyben válogatás látható az elmúlt 70 évben Dunaújváros területén előkerült régészeti 

leletekből. 
 

 

III. GYŰJTEMÉNYEK GYARAPÍTÁSA ÉS NYILVÁNTARTÁSA 

 

Keszi Tamás 2020. június 30. és július 29. között részt vett a GINOP-7.1.1-16 pályázati 

projekt megvalósításához kapcsolódó megelőző feltárásban az egykori római tábor területén. 

 

Részt vett a Kulcs, Rácalmás és Dunaújváros területén végzett régészeti megfigyelésben, 

amelyet az M-E konzorcium által kivitelezett „Észak- és Közép-dunántúli szennyvíz-

elvezetési és kezelési fejlesztés (ÉKDU 2)” című projekt tett szükségessé. 
 

Részt vett a Kulcs területén 2019. szeptember 17. és szeptember 19. között végzett 

terepbejáráson, amit a község településrendezési eszközeinek módosítása tett szükségessé. 
 

Keszi Tamás az alábbi földmunkák során végzett régészeti megfigyelés: Dunaújváros-

Mohácsi út 4. támfal, Dunaújváros-Táltos utca 9. házalap, Iváncsa-Mátyás Király utca 22. 

házalap, Iváncsa-Bajcsy-Zsilinszky utca 11. házalap, Iváncsa-Hunyadi János utca 81. házalap, 

Kulcs-Ifjúság utca 21. házalap. 
 

Az alábbi régészeti megfigyelések dokumentációjának elkészítésében működött közre: 

Dunaújváros-Panoráma utca, Dunaújváros-Papírgyári úti vezeték, Dunaújváros-Mohácsi út 4. 

támfal, Dunaújváros-Táltos utca 9. házalap, Iváncsa-Mátyás Király utca 22. házalap, Iváncsa-

Bajcsy-Zsilinszky utca 11. házalap, Iváncsa-Hunyadi János utca 81. házalap, Kulcs-Ifjúság 

utca 21. házalap. 
 
 

 

6 

http://intercisamuzeum.hu/honapmutargya/2020-augusztus-honap-mutargya---dea-syria-istennot-abrazolo-ruhadisz-dunaujvarosbol
http://intercisamuzeum.hu/honapmutargya/2020-augusztus-honap-mutargya---dea-syria-istennot-abrazolo-ruhadisz-dunaujvarosbol
http://intercisamuzeum.hu/honapmutargya/2020-augusztus-honap-mutargya---dea-syria-istennot-abrazolo-ruhadisz-dunaujvarosbol
http://intercisamuzeum.hu/honapmutargya/2020-december-honap-mutargya--romai-szarkofag-intercisabol
http://intercisamuzeum.hu/honapmutargya/2020-december-honap-mutargya--romai-szarkofag-intercisabol
http://intercisamuzeum.hu/honapmutargya/2020-december-honap-mutargya--romai-szarkofag-intercisabol


 
 
 

 

3. Hozzáférés  
a) digitalizált tárgyak 
 

Keszi Tamás az alábbi régészeti tárgyak digitalizálását végezte el: diadéma a Duna-dűlői 

A/315. sírból (42 fotó), római dobókockák, pionok (12 fotó). 
 

 

IV. TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
 

 

1. Kutatási témák 
 

Keszi Tamás május 8-án leadta az Iváncsa-laposi települést feldolgozó phd-disszertációját. A 

nyilvános védésre várhatóan 2021 februárjában kerül sor. 
 

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

Bronzkori tőr a Duna medréből. Az Intercisa Múzeum Évkönyve 4 (2020) 207-208. 
 

Avar lószerszám Adonyból. Az Intercisa Múzeum Évkönyve 4 (2020) 233-234. 
 

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

című kiadvány elkészítésében. 
 

 

Sajtó 
 

Keszi Tamás interjút adott a dunaújvárosi televíziónak július hónap műtárgyáról, mely július 

28-án került adásba. 
 

 

Egyéb: 
 

Keszi Tamás heti váltásban riasztóügyeletet látott el. 
 

Az alábbi rendezvények fotódokumentációját végezte el: Harminc éve szabadon kiállítás 

megnyitója (113 fotó), 70 éves a város kiállítás megnyitója (72 fotó), Balog Zoltán könyvének 

bemutatója (109 fotó), Múltba ásott város tárlófotók (19 fotó). 
 

Keszi Tamás részt vett a múzeumban folyó pakolásban, amit a katasztrófavédelmi hatóság 

előírása tett szükségessé. 
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III. TÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 

Kronászt Margit történész 

 
I. Szolgáltatási feladatok  

1. Közönségkapcsolatok 

 

a) Közművelődési rendezvények  
Kronászt Margit 2020. november 7-én részt vett a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében 

tartott családi nap szervezésében. 
 

d) Ismeretterjesztő előadások 
 

Kronászt Margit 2020. szeptember 8.-án megszervezte dr. Demeter Zsófia – 

Dunapentelétől Sztálinvárosig című előadását. 
 

Kronászt Margit 2020. szeptember 29.-én megszervezte dr. Lukács László – Dunapentele 

néprajza című előadását. 

 

f) Ismeretterjesztő kiadványok 

 

Kronászt Margitnak az alábbi ismeretterjesztő cikkei jelentek meg:  
Barsi Dénes író, újságíró hagyatékából származó tárgyak. In: Az Intercisa Múzeum 

Évkönyve IV. (2020) 213-216.  
Kórháztörténeti érdekességek. In: Az Intercisa Múzeum Évkönyve IV. (2020) 225-229.  
70 éves a város – „hétszáz nap alatt város született a kukoricaföldek helyén”. In: 

Papíripar LXIV. évf. 3-4. sz. (2020) 17-20.  
Vízjeles papírdokumentumok a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban. In: Magyar Vízjel 51. 

sz. (2020) 3-5.  
A város múltjának meghatározó része. In: Dunaújváros Közéleti Hetilapja. IX. évf. 41. szám  
(2020. november 6.) 10. 

 

Kronászt Margit az alábbi ismeretterjesztő cikkeket készítette el a hónap műtárgya sorozat 

részeként a múzeum honlapja számára:  
2020. január – Propaganda kerámiák az I. világháborúból  
(http://intercisamuzeum.hu/honapmutargya/2020-januar-honap-mutargya--

propaganda-keramiak-az-1-vilaghaborubol)  
2020. május – Családfakutatás családi iratokon keresztül  
(http://intercisamuzeum.hu/honapmutargya/2020majus-honap-mutargya--

csaladfakutatas-csaladi-iratokon-keresztul)  
2020. október – Képes levelezőlap történelem  
(http://intercisamuzeum.hu/honapmutargya/2020-oktober-honap-mutargya--

kepes-levelezolap-tortenelem) 
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2.  Köznevelési hasznosítás  

a) A gyűjteményre és kiállításokra alapozott múzeumpedagógia foglalkozások  
Kronászt Margit 2020. október 15-én a dunaújvárosi József Attila Könyvtár csoportja 

számára tárlatvezetést tartott a 70 éves a város –… hétszáz nap alatt város született a 

kukoricaföldek helyén című időszaki kiállításban. 
 

Kronászt Margit 2020. augusztus 4.-én foglalkozást tartott a Pálhalmai Országos 

Büntetésvégrehajtási Intézetből érkezett táborozó gyerekcsoportnak (minifeltárás). 

 

4. Hozzáférés  

a) Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és kutatási alkalmak száma:  
Klein Balázs (városépítés kezdete), Kronászt Margit (Babanits-Takács hagyaték), Tóth-

Bosch Éva (hogyan működik a Történeti Gyűjtemény), Dudás Barbara (Domanovszky 

Képtár)  
Összesen: 4 fő  
Kutatási alkalmak száma 50. 

 
 

II. KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 

 

2. Időszaki kiállítások  
Kronászt Margit Nagyné Hodik Mónikával közösen megrendezte a 70 éves a város -… 

hétszáz nap alatt város született a kukoricaföldek helyén című időszaki kiállítást a város 

építése megkezdésének 70. évfordulója alkalmából. 

 

III. GYŰJTEMÉNYEK GYARAPÍTÁSA ÉS NYILVÁNTARTÁSA 

 

1. Gyarapítás 
 

b) Az éves gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott, egyéb gyűjteménygyarapítási 

alkalmak száma  
Nagyné Hodik Mónikával közösen 2020. június 5-én a délivárosi barakkok bejárása és 

fotózása.  
Kronászt Margit 2020. április 30-án gyűjtést végzett a Magyar u. 31-ben található Leitner-

házban.  
Kronászt Margit 2020. május 13-án gyűjtést végzett a Magyar u. 31-ben található Leitner-

házban. 
 

Nagyné Hodik Mónikával közösen 2020. július 20-án gyűjtést végzett a Magyar u. 31-ben 

található Leitner-házban.  
Kronászt Margit 2020. július 21-én gyűjtést végzett a Magyar u. 31-ben található Leitner-

házban.  
Kronászt Margit 2020. szeptember 11-én gyűjtést végzett a Magyar u. 31-ben található  
Leitner-házban.  
Kronászt Margit 2020. szeptember 14-én gyűjtést végzett a Magyar u. 31-ben található  
Leitner-házban. 
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Kronászt Margit 2020. szeptember 15-én gyűjtést végzett a Magyar u. 31-ben található 

Leitner-házban. 
 

Kronászt Margit 2020. szeptember 22-én gyűjtést végzett a Magyar u. 31-ben található 

Leitner-házban. 
 

Nagyné Hodik Mónikával közösen 2020. szeptember 25-én a Május 1. u. 1-ben végzett 

gyűjtést. 
 

Kronászt Margit 2020. október 2-én gyűjtést végzett a Magyar u. 31-ben található Leitner-

házban. 
 

Kronászt Margit 2020. november 6-án gyűjtést végzett a Magyar u. 31-ben található 

Leitner-házban. 
 

Kronászt Margit 2020. november 6-án gyűjtést végzett a Magyar u. 31-ben található 

Leitner-házban. 
 

Kronászt Margit 2020. november 6-án bejárta a Magyar u. 35-37-ben található 

Mondbach-kúriát. 
 

Kronászt Margit 2020. november 9-én bejárta a Magyar u. 35-37-ben található 

Mondbach-kúriát. 

 

f) Ajándékozással bekerült tárgyak száma: 11 db 
 

h) Egyéb, az a)-g) pontokon kívül gyűjteménygyarapodással bekerült tárgyak száma: 92 

db 
 
2. Nyilvántartás:  
a) Tárgyévi gyarapodási naplóba vétel száma: 103 db  
b) Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma: 18 tételszámon 20 db tárgy 
 
 

IV. TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
 

 

1. Kutatási témák száma: 2 téma (Babanits-Takács hagyaték és a pentelei Kis temető 

története) 

 

Sajtó  
 2020. augusztus 13., DSTV: augusztus 20. hagyománya.


 2020. október 6., DSTV: Dunapentele 1848-ban + a Kistemető projekt indulása.


 2020. október 10., DSTV: Kistemető projekt.


 2020. október 21., DSTV: Sztálinváros 1956-ban + Mondbach kúria.


 2020. november 11., DSTV: Leitner ház és Mondbach kúria bemutatása.

 

Egyéb 
 

Kronászt Margit a 2019/2020-as tanévben befejezte tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem Bölcsészettudományi Karán, ahol Történelem MA képzés, levelező tagozatán vett 

részt, Kulturális örökség története és gyakorlata szakirányon. Képzés befejezése: 2020. június 
 
30. Oklevele kitüntetéses. 
 

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

mesélnek a képes levelezőlapok? – Képeslapváltás 40 év tükrében” címmel szakdolgozat. 
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Kronászt Margit továbbra is tagja a Magyar Papír- Vízjeltörténeti Társaságnak. 
 
Kronászt Margit 2020. február 3. és 2020. november 30. között Nagyné Hodik Mónikával 

közösen kutatóprogramot hirdetett a város születésének 70. évfordulója alkalmából, azzal a 

céllal, hogy a készülő kiállításhoz tárgyakat és személyes emlékeket gyűjtsenek. Az év 

folyamán többen adományoztak tárgyakat, melyek közül a kiállításban is több darab 

bemutatásra került, illetve sor került néhány interjúra is. 

 

Kronászt Margit interjút készített két alkalommal: 
 

o 2020. március 9. – interjú 

o 2020. október 12. – interjú 

 

Kronászt Margit interjút készített Nagyné Hodik Mónikával közösen egy alkalommal: 
 

 2020. január 31. – interjú

 

Kronászt Margit kapcsolatot tart és együttműködik a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi 

Múzeummal az OTKA K115873 – „A nagy háború hatása és emlékezete a vidéki kultúrára” 

c. pályázat kapcsán, melynek keretében felmérik a magyar múzeumokban található I. 

világháborús műtárgyakat és közös adatbázist készítenek ezekből. 

 

Kronászt Margit az intézmény által szervezett előadásokon két alkalommal fotókat készített. 
 

 2020. szeptember 8. – Dr. Demeter Zsófia előadása


 2020. szeptember 29. – Dr. Lukács László előadása

 

Kronászt Margit folytatta a 2014. január 1. után megjelent Dunaújvárosi Hírlapokból az 

intézménnyel foglalkozó cikkek és írások összegyűjtését és archiválását. 

 

Kronászt Margit 2020. szeptember végén Orosz Csabával és Tóth Kálmánnal közösen felhívást 

intéztek a város lakóihoz a pentelei kistemető rendbetétele/megmentése érdekében. A felhíváshoz 

Facebook csoport is kapcsolódik, Kistemető akciócsoport – Dunaújváros néven. 
 
Az ősz folyamán több alkalommal tartottunk bejárást és szerveztünk takarítást/ rendbetételt, 

melyekre középiskolás diákokat is vártunk közösségi szolgálatuk letöltésére. (A közösségi 

szolgálati órákat az Intercisa Múzeum vagy a Pentelei Önkéntes Tűzoltó Egyesület igazolta.) 
 
2020-as alkalmak: 
 

 október 2.: 2 óra (terület bejárása, fényképezés)


 október 10.: 3 óra (eligazítás, feladatok felosztása, projekt céljainak az ismertetése, 

vezetés a történelmi sírok között, a Szitányi-kápolna bemutatása, gallyazás, 

szemétszedés, katonasírok rendbe tétele)


 október 18.: 4 óra (eligazítás, feladatok felosztása, gallyazás, szemétszedés, 

katonasírok rendbe tételének a folytatása)


 október 24.: 3 óra (eligazítás, feladatok felosztása, gallyazás, szemétszedés)


 október 31.: 4 óra (eligazítás, feladatok felosztása, levélszedés, sírok virágosítása)


 november 1.: 1 óra (temetőszentelés a helyi felekezetek jóvoltából)


Összesen: 17 munkaóra a területen.
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Kronászt Margit 2020-ban az alábbi kiállításokat látogatta meg, valamint az alábbi 

konferenciákon/ előadásokon vett részt. 
 

 2020. február 12.: Tutanhamon rejtélyei és kincsei (Komplex Event, Budapest)


 2020. február 28.: Első világháborús papírdokumentumok gróf Tisza István életéből – 

konferencia (Magyar Papírmúzeum, Dunaújváros)


 2020. szeptember 29-30. és 2020. október 6-7.: Közgyűjteményi Digitalizálás – Fehér


Könyv Online Workshop. (Szervező: Magyar Nemzeti Múzeum, Országos 

Muzeológiai Módszertani és Információs Központ). A részvételről részvételi igazolás 

került kiállításra.


 2020. november 18.: Az indexelés örömei és buktatói (online előadás)


 2020. november 25.: Családfakutatás kezdőknek (online előadás)


 2020. december 2.: Az Arcanum rejtelmei (online előadás)
 
 
 

 

Nagyné Hodik Mónika történész 
 
 

 

I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 

 

1. Közönségkapcsolatok 

 

a) Közművelődési rendezvények 

 

Nagyné Hodik Mónika 2020. november 7-én a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében 

megrendezett múzeumi családi nap feladatlapjának összeállításában részt vett. 

 

e) Ismeretterjesztő kiadványok 

 

Nagyné Hodik Mónika az alábbi ismeretterjesztő cikkeket készítette el a hónap műtárgya 

sorozat részeként a múzeum honlapja számára: 
 

2020. április – Muki, a Vidám Park vasparipája 

(http://intercisamuzeum.hu/honapmutargya/2020-aprilis-honap-mutargya--muki-a-vidam-

park-vasparipaja) 

 

2020. szeptember - „Szól a rádió…” (http://intercisamuzeum.hu/honapmutargya/2020-

szeptember-honap-mutargya--szol-a-radio) 
 

 

2. Köznevelési hasznosítás  
a) A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások 
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Nagyné Hodik Mónika 2020. szeptember 10-én az ELTE TTK Társadalom- és 

Gazdaságföldrajzi Tanszék hallgatóinak vezetést tartott a Szocreál Tanösvényen. 

 

2020. szeptember 30-án a Múzeumok Őszi Fesztiválja program keretén belül vezetést tartott a 

Szocreál Tanösvényen. 

 

2020. október 14-én a Múzeumok Őszi Fesztiválja program keretén belül vezetést tartott a 

Szocreál Tanösvényen. 

 

2020. október 21-én a Múzeumok Őszi Fesztiválja program keretén belül vezetést tartott a 

Szocreál Tanösvényen. 
 
2020. november 4-én a Múzeumok Őszi Fesztiválja program keretén belül vezetést tartott a 

Szocreál Tanösvényen. 

 

4. Hozzáférés 

 

a) Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és kutatási alkalmak száma: 
 

Horváth Tamás (A helytörténeti anyag kutatása, különösképpen az 50-es évek), Takács Klári 

(A Vasmű úti üzletek időrendje) és Beck György (családfakutatás) Összesen: 3 kutató. 

Kutatási alkalmak száma: 5 

 
 

 

II. KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 

 

2. Időszaki kiállítások 

 

Nagyné Hodik Mónika segítséget nyújtott a Múltba ásott város című kiállítás képanyagának 

összeállításánál. (Felkutatta a helytörténeti gyűjtemény fotóarchívumában megtalálható 

régészeti fotókat.) 

 

Nagyné Hodik Mónika Kronászt Margittal közösen megrendezte a 70 éves a város – 

„…hétszáz nap alatt város született a kukoricaföldek helyén” című kiállítást, melyben a város 

első 10 évét mutattuk be. 
 
 

 

III. GYŰJTEMÉNYEK GYARAPÍTÁSA ÉS NYILVÁNTARTÁSA 

 

1. Gyarapítás 

 

b) Nagyné Hodik Mónika Kronászt Margittal közösen 2020. szept. 25-én a Május 1. u. 1. sz. 

alatt gyűjtést végzett. 
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Nagyné Hodik Mónika Kronászt Margittal közösen 2020. július 20-án az óvárosi Mayer 

(Leitner) háznál (Magyar út 31.) gyűjtést végzett. 

 

Nagyné Hodik Mónika Kronászt Margittal közösen 2020. jún. 5-én terepszemlét tartott és 

fotózott a Délivárosban. 

 

f) Ajándékozással bekerült tárgyak száma: 262 db 

 

2. Nyilvántartás 

 

c) Tárgyévben revízió alá vont tárgyak összesen: 89 darab, 
 
Tárgyévben revízió alá vont forrás értékű dokumentumok összesen: 11 darab 
 
Tárgyévben revízió alá vont forrás értékű fotó összesen: 1 db 
 
 

IV. TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
 
 

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

a nemzetiségi nyelveket) tudományos kiadványok száma (múzeumi kiadványban és 

külső kiadványban egyaránt):  
A Dunaújvárosi Építészeti Emlékek Tanútja és a Szocreál Tanösvény. In: Az Intercisa 

Múzeum Évkönyve IV. (2020) 177-204. 

 

Sajtó 

 

Nagyné Hodik Mónika 2020. június 25-én az ATV Hazahúzó című műsora számára riportot 

adott a városról. 

 

2020. július 31-én az Ozone TV Titokzatos Magyarország című műsora számára riport 

készült a szocreál tanösvényről. 

 

Egyéb 

 

Nagyné Hodik Mónika folytatta a 2014. január 1. után megjelent Dunaújvárosi Hírlapokból 

az intézménnyel foglalkozó cikkek és írások összegyűjtését és archiválását. 
 
Nagyné Hodik Mónika, Kronászt Margit és Léhiné Butyorka Krisztina részt vettek 2020. 
 
február 28-án a Dunaújvárosi Papírmúzeum egy napos konferenciáján. 
 
Nagyné Hodik Mónika Kronászt Margittal közösen 2020. jan. 31-én interjút készített 

Dunaföldváron. 
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IV. RESTAURÁTOR MŰHELY 
 

 

Léhiné Butyorka Krisztina 
 

Műtárgyvédelmi Asszisztens / Restaurátor hallgató (MKE) 
 
 

IV. Restaurátor Műhely  

Szakmai tevékenység  

Régészeti anyag:  

Tisztítás/ konzerválás: 
 

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

feldolgozása.  
- Dunaújváros- Castellum kerámia anyagának összenézése áprilistól júniusig.  
- Fém tárgyak klorid mentesítése 30 munkaórában. 

 

Tisztítás/ konzerválás/ restaurálás  

Aranyozott szíjvég 2 db 
  

Bronz csüngő 2 db 
  

Bronz spiráldísz 1 db 
  

Bronz pityke 2 db 
  

Bronz veret 1 db 
  

Pénz 9 db 
  

Üveg 1 db 
  

Vas szög 37 db 
  

Vas tárgyak 33 db 
  

 

Római viselet (másolat) részét képező sisak tisztítása konzerválása. 
 

Újkori gyűjtemény: 
 

- 13 db. rézkarc, mely a Dunai Vasmű gyártörténetét mutatja be, tisztítása, konzerválása.  
- 4 db. offszet technikával készült nyomat, tisztítása.  
- 1 db. rézkarc restaurálása.  
- 1 db. imádságos könyvből való lap restaurálása. 

 

Mindegyik papírtárgyhoz készült védő pallium, a tárgyak biztonságos, sérülésmentes tárolása 

érdekében. 
 
70 éves a város kiállítás anyagának tisztítása/ konzerválása:  

- Ikarus babakocsi tisztítása, konzerválása 65 munkaórában.  
Néprajzi gyűjtemény:  

- 1 db. szalmából font méhkas tisztítása. 
 

70 éves a város kiállítás anyagának tisztítása/ konzerválása:  
- 5 db fából faragott kisméretű figurák tisztítása restaurálása.  
- Ikarus babakocsi tisztítása, konzerválása 35 munkaórában.  
- A kiállításban szereplő egyes tárgyak tisztítása. 
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II. KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 

Időszaki kiállítás:  
- 70 éves a város - "…hétszáz nap alatt város született a kukoricaföldek helyén" 

Megtekinthető: 2020. szeptember 4.- november 15. között  
- Régészeti kiállítás 

 

Továbbképzés 
 

- Magyar Képzőművészeti Egyetem, Iparművészeti specializáció tanulmányok tovább 

folytatása.  
- Közgyűjteményi Digitalizálás – Fehér Könyv Online Workshop 09.29 – 10.07. között 

rendezett előadássorozat. 
 
Egyéb:  
Teremőr tevékenység munkaidő alatt. 
 
Ásatási munkában való részvétel. 
 
Történész kolléganővel a dunaújvárosi kistemető állapotának felmérése. 
 

Történész kolléganővel a dunaújvárosi Mayer házban található tárgyakból való anyaggyűjtés 

a történeti gyűjteménybe. 
 

 

Pelsőczyné Szammelcsik Ildikó 
 
 

IV. Restaurátor Műhely  

Szakmai Tevékenység  

Tisztítás/ konzerválás: 
 

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

feldolgozása.  
- Fém tárgyak klorid mentesítése 30 munkaórában.  
- Dunaújváros- Castellum kerámia anyagának összenézése áprilistól júniusig. 

78 darab kerámia töredék ragasztása. 

 

Tisztítás/ konzerválás:  

Aranyozott, kövekkel 1 db 

kirakott veret   
   

Állatcsont  9 db 
   

Bronz  12 db 
   

Csiga  7 db 
   

Embercsont  298 db 
   

Faszén  41 db 
   

Fésű  27 db 
   

Fibula  4 db 
   

Gyűrűkulcs  2 db 
   

Hajtű  1 db 
   

Kagyló  5 db 
   

 

16 



Kerámia 417 db 
  

Pénz 88 db 
  

Orsógomb 1 db 
  

Ólom 3 db 
  

Tojáshéj 100 db 
  

Üveg 216 db 
  

Tégla 7 db 
  

Vakolat 60 db 
  

Vas 166 db 
  

Vas szög 27 db 
  

Vas keret 1 db 
  

 

 

Fémkeresők által talált tárgyak (Baracs) 
 

Restaurálás:  

Bronz pénz 3 db 
  

Ezüst pénz 3 db 
  

Tisztítás/ konzerválás:  
  

Bronz medál 2 db 
  

Bronz tárgy 1 db 
  

Fibula 2 db 
  

Fém karika 1 db 
  

Vasgolyó 3 db 
  

Vas tárgy 2 db 
  

 

Néprajzi gyűjteményben szereplő tárgyak tisztítása: 
 

Rokka 1 db 
  

Szakajtó 8 db 
  

Szék 3 db 
  

 

Időszaki kiállításban szereplő tárgyak tisztítása: 

 

70 éves a város kiállítás anyagának tisztítása/ konzerválása: 
 

- Kiállításban szereplő, magángyűjteményből származó képkeret retusálása, 

konzerválása. 
 

- Ikarus babakocsi tisztítása, konzerválása 65 munkaórában.  
- Történeti gyűjteményből származó 101 tárgy tisztítása. 
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Régészeti kiállítás: 

 

Tisztítás: 
 

Tűziaranyozással bevont bronz veret 12 db 

(ruhadísz)  
  

Bronz ruhadísz 20 db 
  

Bronz tartószeg 1 db 
  

Bronz tárgy 11 db 
  

Bronz pénz 7 db 
  

Bronz tű 14 db 
  

Bronz hajkarika 1 db 
  

Vas csat 1 db 
  

Vas lószerszám 8 db 
  

Vas tárgy 8 db 
  

 

 

Mayer ház hagyatékából származó tárgyak tisztítása: 
 

Konyhai felszerelések 45 db 
  

 

 

II. KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 

Időszaki kiállítás: 

 
70 éves a város - "…hétszáz nap alatt város született a kukoricaföldek helyén" 

Megtekinthető: 2020. szeptember 4.- november 15. között 
 

Régészeti kiállítás  

Egyéb:  
- Teremőri tevékenység munkaidő alatt.  
- Családi nap 

 

 

Márton Noémi 
 

Műtárgyvédelmi asszisztens 
 
 

 

IV. Restaurátor Műhely  

Szakmai Tevékenység  

Tisztítás/ konzerválás: 
 

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

feldolgozása.  
- Fém tárgyak klorid mentesítése 30 munkaórában.  
- Dunaújváros- Castellum kerámia anyagának összenézése áprilistól júniusig. 

262 kerámia töredék ragasztása 
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Tisztítás/ konzerválás: 
 

Csont 14 db 
  

Kavics 1 db 
  

Kerámia 519 db 
  

Ólom 2 db 
  

Terra Sigillata 29 db 
  

Tégla 10 db 
  

Tojáshéj 109 db 
  

Üveg 4 db 
  

Vakolat 3 db 
  

Vas salak 19 db 
  

Vas szög 14 db 
  

Vas tárgy 41 db 
  

 

 

Fémkeresők által talált tárgyak (Baracs) 
 

Restaurálás: 
 

Bronz pénz 17 db 
  

Ezüstözött bronz pénz 1 db 
  

Ezüst pénz 2 db 
  

Tisztítás/ konzerválás:  
  

Bronz fibula darab 1 db 
  

Bronz karika 1 db 
  

Bronz tárgy 2 db 
  

 

 

Néprajzi gyűjteményben szereplő tisztítása: 
 

szakajtó 7 db 
  

szék 4 db 
  

 

 

Időszaki kiállításban szereplő tárgyak tisztítása: 

 

70 éves a város kiállítás anyagának tisztítása/ konzerválása: 
 

- Kiállításban szereplő, magángyűjteményből származó képkeret retusálása, 

konzerválása. 
 

- Lehel hűtő hibáinak retusálása 55 munkaórában.  
- Ikarus babakocsi tisztítása, konzerválása 65 munkaórában.  
- Történeti gyűjteményből származó 95 tárgy tisztítása. 
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Régészeti kiállítás: 
 

Tisztítás: 
 

Bronz csat 3 db 
  

Bronz fülkarika 13 db 
  

Bronz karika 2 db 
  

Bronz pityke 11 db 
  

Bronz ruhadísz 34 db 
  

Bronz szemüvegspirál 1 db 
  

Bronz tárgy 20 db 
  

Bronz tű 2 db 
  

Bronz veret 2 db 
  

Ezüst gyöngy 1 db 
  

Vas csat 1db 
  

Restaurálás:  
  

Bronz gyűrű 2 db 
  

Bronz hajkarika 1 db 
  

Bronz pityke 1 db 
  

Bronz szemüvegspirál 1 db 
  

Ezüst hajkarika 1 db 
  

Fa töredék 2 db 
  

Vas lószerszám 1 db 
  

 

 

Mayer ház hagyatékából származó tárgyak tisztítása: 
 

Konyhai felszerelések 45 db 
  

 

 

II. KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 
 

Időszaki kiállítás: 

 

70 éves a város - "…hétszáz nap alatt város született a kukoricaföldek 

helyén" Megtekinthető: 2020. szeptember 4.- november 15. között 
 

Régészeti kiállítás 

 

Egyéb:  
- Teremőri tevékenység munkaidő alatt.  
- Családi nap 
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V. MÚZEUMPEDAGÓGIA  

Pongrácz Brigitta múzeumpedagógus 

 

A koronavírus terjedése miatt a magyar kormány elrendelte az ország összes múzeumainak, 

és kiállítóhelyeinek a bezárását. 
 
A 46/2020.(III.16.) Korm. rendelet miatt 2020. 03.17-től zárva tartott a múzeum. Az 

újranyitás első napja, 2020.06.24. volt. 
 
Két időszaki tárlatlátogatási időszakot érintett, valamint több nagyrendezvény és 

múzeumpedagógiai foglalkozás elmaradt. 
 
Az ősz folyamán a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet értelmében 2020.11.11.-től 30 napra 

újabb zárva tartás következett, mely először december 7-én 2021. 01.11-ig, majd ismét 

meghosszabbításra került február 1-ig. A 2020. év végére tervezett régészeti kiállítás 

megnyitó elhalasztásra került, illetve az adventi családi nap, valamint az adventi 

múzeumpedagógiai program is elmaradt. A kiállítás megnyitót 2021. évben tervezzük 

bepótolni, amint feloldásra kerül a Kormány járványügyi intézkedése. 

 

I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 
 

1. Közönségkapcsolatok 
 

a, Közművelődés rendezvények 
 

Pongrácz Brigitta 2020. szeptember 28.- november 11. között megszervezte a Múzeumok 

Őszi Fesztiválja dunaújvárosi programjait, tartotta a kapcsolatot az országos program 

szervezőivel. 2020. november 7-én részt vett a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében tartott 

múzeumi családi napon. Részt vett a feladatlap összeállításában. A Múzeumok Őszi 

Fesztiválja keretében tartott múzeumi családi napon a Pincétől a padlásig című programon 

fotódokumentációt készített a szakmai beszámoló mellékletébe. 
 

2. Köznevelési hasznosítás 
 

a, A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások 
 

Múzeumpedagógiai foglalkozások és csoportok: 

 

 2020. július 2-án – Napközis Erzsébet Tábor, Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános 

Iskola, 1.-2.-3. osztályos tanulóinak tartott néprajzi múzeumpedagógiai foglalkozást és 

kézműves foglalkozást. Két csoportra bontva, összesen: 27 fő diák, 2 fő kísérő pedagógus.

 2020. július 8-án – Napközis Erzsébet Tábor, Dunaújvárosi Dózsa György Általános 

Iskola, 16 fő tanuló, 2 fő kísérő pedagógussal kilátogatott a Római Kőtárba. Buza Andrea 

tárlatvezetést tartott nekik.

 2020. július 9-én – Napközis Erzsébet Tábor, Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános 

Iskola, 1-7. osztályos tanulóknak tartott néprajzi múzeumpedagógiai foglalkozást és 

kézműves foglalkozást, két csoportra bontva, összesen: 32 fő diák, 4 fő felnőtt kísérő 

pedagógus.
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 2020. július 16-án – Napközis Erzsébet Tábor, Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános 

Iskola, csoportjának tartott néprajzi múzeumpedagógiai foglalkozást és kézműves 

foglalkozást. Összesen: 13 fő diák, 2 fő kísérő pedagógus.

 2020. július 17-én – Napközis Erzsébet Tábor, Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános 

Iskola, tanulóinak tartott néprajzi múzeumpedagógiai foglalkozást és kézműves 

foglalkozást. Összesen: 13 fő diák, 2 fő kísérő pedagógus.

 2020. július 21-én – Napközis Erzsébet Tábor, Dunaújvárosi Dózsa György Általános 

Iskola csoportja, összesen: 11 fő diák, 2 fő kísérő pedagógussal kilátogatott a Római 

Kőtárba. Buza Andrea tárlatvezetést tartott nekik.

 2020. július 24-én – Napközis Erzsébet Tábor, Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános 

Iskola csoportja, összesen: 11 fő diák, 2 fő kísérő pedagógussal kilátogatott a Római 

Kőtárba és Fürdőbe. Tárlatvezetést tartott nekik Buza Andrea.

 2020. július 27-én – Napközis Erzsébet Tábor, Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános 

Iskola, 1-4. osztályos tanulóinak tartott néprajzi múzeumpedagógiai foglalkozást és 

kézműves foglalkozást. Összesen: 21 fő diák, 2 fő kísérő pedagógus.

 2020. július 28-án – Napközis Erzsébet Tábor, Dunaújvárosi Dózsa György Általános 

Iskola csoportjának tárlatvezetést tartott Buza Andrea a Római Kőtárban. Összesen: 14 fő 

diák, 1 fő kísérő pedagógus.

 2020. július 30-án – Napközis Erzsébet Tábor, Dunaújvárosi Dózsa György Általános 

Iskola csoportjának múzeumpedagógiai foglalkozást tartott, melynek címe: „Hogyan 

játszottak a felnőttek és a gyerekek a római korban?” címmel. Összesen: 14 fő diák, 2 fő 

kísérő pedagógus.

 2020. augusztus 12-én – Napközis Erzsébet Tábor, Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános 

Iskola, vegyes életkorú csoportja (1.-2. és 7. osztályos tanuló) érkezett a fazekasság 

témájú múzeumpedagógiai foglalkozásra, és marok edény készítő foglalkozásra. 

Összesen: 14 fő diák, 2 fő kísérő pedagógus.

 2020. augusztus 25-én – Napközis Erzsébet Tábor, Dunaújvárosi Dózsa György Általános 

Iskola, gyermekcsoport érkezett a helytörténeti kiállítást megtekinteni. Összesen: 10 fő 

diák, 1 fő kísérő pedagógus.

 2020. augusztus 26-án – Napközis Erzsébet Tábor, Dunaújvárosi Móricz Zsigmond 

Általános Iskola, 16 fő tanulójának tartott néprajzi múzeumpedagógiai foglalkozást és 

kézműves foglalkozást. Összesen: 16 fő diák, 2 fő kísérő pedagógus.

 

3. Oktatási tevékenység  
a) Felsőoktatási tevékenységben oktatóként résztvevő munkatársak száma: -  
b) Felnőttoktatásban oktatóként résztvevő munkatársak száma: -  
c) A múzeum által akkreditált képzések és a képzések résztvevőinek száma: - 
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4. Hozzáférés 
 

a) Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és kutatási alkalmak száma: 1 fő, 7 alkalom 
 

Balogh Lili, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar, végzős 

hallgatója interjút készített, érdeklődött az Intercisa Múzeum múzeumpedagógiai 

foglalkozásai iránt. Téma: Lakóhelyi identitás kialakítása kisiskolás korban című 

szakdolgozatban fogja felhasználni. 
 

 

II. KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 
 

 

1. Állandó kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett 
 

kiállítások szerinti bontásban):  

Állandó kiállítások száma: 4, látogatószáma: 932 fő 

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

Látogatottsági adat: 318 fő 
 
Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évek közepéig c. kiállítás (I. emelet), 

Látogatottsági adat: 488 fő 
 
Külső helyszín: 
 
A Római Kőtár és Fürdő nyitva tartási ideje: 2020. április 15. – október 15. között. 
 
Római Kori Kőtár: 84 fő (62 fő diák + 22 fő felnőtt) 
 
Római Kori Fürdő: 42 fő (33 fő diák + 9 fő felnőtt) 

 

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

kiállítások szerinti bontásban): Időszaki kiállítások száma: 3, látogatószáma: 589 fő 

Aulában megrendezett kiállítás látogatottsága: (Befogadott kiállítás) 
 

30 éve szabadon 
 

Megtekinthető: 2020. 03.11.- 2020.03.25. 
 

Kurátor: Farkas Lajos 
 

Együttműködő partner: Terror Háza 
 

Látogatottsági adat: 113 fő 

 

Nagyterem:  
Venus Intercisában - Szépségápolás és viselet a római korban 

Megtekinthető: 2019.12.14. - 2020.04.05., meghosszabbítottuk 2020. 07.31-ig 

Kurátor: Buza Andrea 

Látogatottsági adat: 158 fő 
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70 éves a város – „… hétszáz nap alatt város született a kukoricaföldek 

helyén”  

Megtekinthető: 2020. szeptember 4.- november 15. 
 

Kurátor: Farkas Lajos, Kronászt Margit, Nagyné Hodik Mónika, Buza Andrea, Keszi 

Tamás, Kiss Rebeka, Horváth Tamás 

 

Látogatottsági adat: 318 fő 
 

A tárgyévi összes tárlat és látogatószáma: 7 db, 1521 fő 
 

Látványtár: 318 fő 
 

Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évek közepéig: 488 fő 
 

Római Kőtár: 84 fő 
 

Római Fürdő: 42 fő 
 

30 éve szabadon: 113 fő 
 

Venus Intercisában. Szépségápolás és viselet a római korban: 158 fő 
 

70 éves a város –…hétszáz nap alatt város született a kukoricaföldek helyén: 318 fő 
 
 

 

Látogatottság, múzeumpedagógiai programok, rendezvények összesítése:  
Látogatók száma: 1025 fő 
 
Felnőtt: 779 fő, Diák: 246 fő 

 

Rendezvények: (11 alkalom, összesen:380 fő részvevő) 
 
2020.09.04. – 70 éves a város című kiállítás megnyitó ünnepsége, 110 fő 
 
2020.09.08. – Dr. Demeter Zsófia – Az első öt év című előadás, 19 fő 
 
2020.09.18. – Szente Tünde – Az acél szépsége című riportkötet bemutatása, 35 fő 
 
2020.09.29. – Dr. Lukács László – Dunapentele néprajza című előadás, 31 fő 
 

2020.09.30. – Múzeumok Őszi Fesztiválja keretén belül megrendezett program – Séta, 

vezetéssel a dunaújvárosi építészeti szocreál tanösvényén, 5 fő 
 
2020.10.08. – Múzeumok Őszi Fesztiválja keretén belül megrendezett program – 

Múzeumbejárás – Intercisa Múzeum pincétől padlásig felfedezésre vár! 17 fő 
 
2020.10.14. – Múzeumok Őszi Fesztiválja keretén belül megrendezett program – Séta, 

vezetéssel a dunaújvárosi építészeti szocreál tanösvényén, 6 fő 
 
2020.10.14. – Múzeumok Őszi Fesztiválja keretén belül megrendezett program – Séta, 

vezetéssel a dunaújvárosi régészeti emlékek tanútján, 6 fő 
 
2020.11.03. – Balog Zoltán református lelkész – Nem csak kenyérrel…-Beszédek, 

imádságok, írások a koronavírusjárvány idején című könyv bemutatása, 98 fő 
 
2020.11.07. – Családi nap – Szelfizz és fedezd fel a várost!, 41 fő 
 

2020.11.07. – Múzeumok Őszi Fesztiválja keretén belül megrendezett program – 

Múzeumbejárás – Intercisa Múzeum pincétől padlásig felfedezésre vár! Két alkalom, 12 fő 
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Múzeumpedagógiai foglalkozások 

 

A járványügyi intézkedések miatt elmaradt az iskolák 

bejelentkezése. Iskolai oktatást segítő múzeumpedagógiai programok, 

formális oktatás Tételesen: 
 
Óvodások: 0 alkalom, 0 résztvevő 
 
Általános iskolások: 0 alkalom,0 résztvevő 
 
Középiskolások: 0 alkalom, 0 résztvevő 

 

Május elején látogatható volt a Római Kőtár, majd június végétől a múzeum kiállítótermei is. 

A „Vénusz Intercisában – Szépségápolás és viselet a római korban” című időszaki tárlat 

látogatási idejét meghosszabbítottuk július végéig. 
 
Júliusban és augusztusban a Napközi Erzsébet Táboros gyerekek számára tartottunk 

tárlatvezetéseket, múzeumpedagógiai foglalkozásokat és kézműves foglalkozásokat. Ősszel 

ismeretterjesztő előadásokra és könyvbemutatókra vártuk az érdeklődőket. Megnyitottuk a 

„70 éves a város” című tárlatot, majd októbertől a Múzeumok Őszi Fesztiválja országos 

rendezvénybe bekapcsolódott a múzeum a dunaújvárosi program kínálatával, ami november 

11-én zárult. Ezt követően november 11-től újra zárt ajtók mögött folyt a munka, nem 

fogadhatott látogatókat a múzeum. 

 

Szabadidős gyermek- és felnőtt foglalkozások, informális 

oktatás (összesen: 38 alkalom, 645 résztvevő) 
 
Tételesen: 
 
Tematikus és műhelyfoglalkozások: 0 alkalom, 0 résztvevő 
 
Szabadidős múzeumpedagógiai foglalkozások: 0 alkalom, 0 résztvevő 
 
Tábor: 16 alkalom, 242 résztvevő 
 
Tárlatvezetések: 10 alkalom, 119 résztvevő 
 
Előadások: 2 alkalom, 50 résztvevő 
 
Könyvbemutató: 2 alkalom, 133 résztvevő 
 
Régészeti tanösvény séta: 1 alkalom, 6 résztvevő 
 
Szocreál tanösvény séta: 3 alkalom, 25 résztvevő 
 
Múzeumbejárás - Pincétől padlásig: 3 alkalom, 29 résztvevő 
 
Hétvégi (már felsorolt) rendezvények: 1 alkalom, 41 résztvevő 

 

Pályázatok: 
 

Múzeumok Őszi Fesztiválja országos rendezvénysorozat részvételéhez szükséges pályázati 

dokumentációt elkészítette, az eseményt népszerűsítette, a programok lebonyolítását követően 

szakmai beszámolót készített. Múzeumi programot népszerűsítő plakátot készített. 

 

Kommunikáció: 
 

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

médiapartnerekkel közreműködve népszerűsítette: Info Dunaújváros, Szuperinfó 
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A múzeum honlapján az adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíti, valamint a tartalom 

feltöltési feladatot folyamatosan ellátja. Az aktuális tartalommal naprakészen frissül a weblap, 

amely havonta több száz embert ér el. 
 
Média megjelenések: 
 

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

programokhoz tartozó kapcsolatok kialakítása valamint azok fenntartása. 
 
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül): Nem volt fizetett hirdetés vagy fizetett 

megjelenés. 
 
Elektronikus sajtó megjelenések: Academia.edu, allevents.in, artkalauz.hu, castellum.do, 

dunaujvaros.hu, dunaujvaros.com, dunaujvarosmesel.hu, duol.hu, evensi.com, feol.hu, 

hirstart.hu, infodunaujvaros.hu, lokal.hu, museum.hu, oszifesztival.hu, programturizmus.hu, 

szuperinfo/fejer/dunaujvaros 
 
Írott sajtó megjelenések: Dunaújváros Hírlap, Dunaújváros Hetilap, 

Szuperinfó Rádió megjelenés a helyi rádióban, Rádió 24. 
 
TV megjelenések: Az Intercisa Múzeum munkatársai 20 alkalommal szerepeltek a helyi 

televízióban (DSTV), és 2 alkalommal szerepeltek az országos televízióban: ATV – 

Hazahúzó műsor – Dunaújváros múltja és jelene, 2020. július 18. 
 
OZONE TV – Titokzatos Magyarország című műsor 8. epizód – Dunaújváros szocreál 

kincsei, 2020. október 12. 

 

Közösségi média: 
 

A múzeumi Facebook kommunikáció a zárva tartás időszaka alatt fokozott jelentőséggel bírt: 

a weboldal mellett, illetve azzal együttműködve kiemelt kommunikációs felület, közvetlen 

kapcsolatot teremt a látogatókkal. 
 
Facebook: Artkalauz, Castellum.do, Dunaújváros Televízió - DSTV, Dunaújvárosi Hírlap – 

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

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

Department of Archaeology, Pécsi Társadalomtudományi Szakkönyvtár, Savaria MHV 

Múzeum Régészeti Osztály. 
 
YouTube – Dunaújváros Televízió- DSTV csatorna – KarantÉN percek – Intercisa Múzeum I-

VI. (Feltöltve: 2020. május 4 - 10. között), Buza Andrea, régész - tárlatvezetést tartott a 

Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évek közepéig című állandó kiállításban. 

 

Publikációk  
„Az Intercisa Múzeum Évkönyve 4.” című kiadványban szerzőként két cikket készített: 

 

Az Intercisa Múzeum időszaki kiállításai 2019-ben (246 - 249. oldal) 
 

Az Intercisa Múzeum múzeumpedagógiai tevékenysége 2019-ben (250 - 259. oldal) 

 

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

mi felezünk!” konstrukció keretén belül a Bartók Kamara Színház, a Munkásművelődési 

Központ, a Dózsa Mozicentrum, a József Attila Könyvtár, illetve az Intercisa Múzeum 

közösen vállalta, hogy aki az egyik helyszínen teljesáru jegyet vásárolt, az két hónapos 

intervallumon belül a másik négy intézmény valamelyikénél féláron válthat jegyet, illetve 

olvasókártyát. Visszavonásig érvényes. 

 

Iskolai közösségi szolgálatról szóló együttműködések: 
 
Az oktatási intézményekből összesen 18 fő diákot foglalkoztatott, akik összesen 341 órát 

töltöttek közösségi szolgálattal.  
Az alábbiakban felsorolt oktatási intézményekből érkeztek a diákok: 
 

- DSZC Bánki Donát Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  
- DSZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakiskolája  
- DSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  
- DSZC Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium  
- DSZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma  
- Pannon Oktatási Központ és Magángimnázium, Dunaújváros  
- Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros 

 

Önkéntesek: négy személlyel áll folyamatos kapcsolatban a múzeum. Összesen 173 órát 

töltöttek a múzeum szolgálatával 2020-ban. 

 

Egyéb: 
 

MúzeumDigitár és az Infotér Egyesület EMMI Kultúráért Felelős Államtitkár Múzeumi 

Főosztály Szakmai támogatásával valósult meg a kurzus, amely teljesítése után tanúsítványt 

állított ki. 
 
Online Digitális Muzeológiai Továbbképzés  
2020. május 11.- május 14. és május 19.- május 21. között, összesen 7 nap 
 

1. nap: Virtuális kommunikáció, kooperatív múzeumi környezete, Digitális muzeológiai 

továbbképzés megnyitó  
2. nap: Digitális gyűjteménykezelés 1. (alapok), Digitális Múzeumpedagógiai, digitális 

tudásközvetítés múzeumoknak  
3. nap:  Digitális  gyűjteménykezelés  2.  (adatbevitel),  Digitális  gyűjteménykezelés  2.  

(adatbevitel)  
4. nap: Digitális Storytelling, IT biztonság múzeumi környezetben  
5. nap: Digitális gyűjteménykezelés 3. (adatkinyerés), A digitális publikáció jogi kérdései  
6. nap: Digitális Storytelling 2.  
7. nap: Képzés zárása 

 

Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ 

Museum E-Learning – Kommunikáció című kurzus. Időtartam: 2020. október 7.- 9. között 

teljesítette, Záró teszt eredmény: 95%. 
 
A kurzus tematikája: 
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1. Belső kommunikáció, 2. Külső kommunikáció-marketing, 3. Külső kommunikáció-PR,  
4. Rendezvényszervezés, 5. A Digitális Elköteleződés Stratégia, 6. Összefoglalás, 

Záróteszt. 

 

Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ 

Museum E-Learning – Projektmenedzsment a múzeumban című kurzus, Időtartam: 2020. 

10.15.- 29. között teljesítette. Záró teszt eredmény: 88 %. 
 
A kurzus tematikája: 
 
1. Mi a projekt?,, 2. Mi a projektmenedzsment?, 3. A projekt tervezése, 
 

4. A projekt megvalósítása, projektmonitoring, 5. Projekt a múzeumban, 6. Projekt lezárása és 

fenntarthatósága, 7. Összefoglalás, Záróteszt. 

 

Pongrácz Brigitta 2020. július 1. – július 26. között a GINOP-7.1.1-16 számú pályázati 

projekt keretében a későbbiekben megvalósuló beruházás kapcsán az egykori római tábor 

területén megelőző feltáráson részt vett. Régészeti feltárás vezető: Buza Andrea. 
 

 

VI. NÉPRAJZ 

 

Kiss Rebeka Márta néprajzkutató 
 

I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 
 

 

1. Közönségkapcsolatok 
 

e) ismeretterjesztő kiadványok 

 

A 2020-as évben múzeum honlapjára, A hónap műtárgya sorozat részeként felkerült két 

néprajzi vonatkozású cikk. 
 

Az első Debnár Lilla írása: 2020. június hónap műtárgya - Hímzett falvédő Dunaújvárosból 

(http://intercisamuzeum.hu/honapmutargya/2020junius-honap-mutargya--himzett-falvedo-

dunaujvarosbol); a második a saját munkám: 2020. november hónap műtárgya-Szakajtó 

címmel.(http://intercisamuzeum.hu/honapmutargya/2020november-honap-mutargya-- 

szakajto) 
 

 

2. Köznevelési hasznosítás 
 

a, A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások: 
 

Az év első felében több múzeumpedagógiai foglalkozásra is sor került, Debnár Lilla 

közreműködésével. 
 

 2020. július 2-án – Napközis Erzsébet Tábor, Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános 

Iskola, 1.-2.-3. osztályos tanulóinak tartott néprajzi múzeumpedagógiai foglalkozás és
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kézműves foglalkozás. Két csoportra bontva, összesen: 27 fő diák, 4 fő kísérő pedagógus. 
 

Téma: A néprajzi szoba  bemutatása. 
 
 2020. július 9-én - Napközis Erzsébet Tábor, Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános 

Iskola, 1-7. osztályos tanulóknak tartott néprajzi múzeumpedagógiai foglalkozás és 

kézműves foglalkozás, két csoportra bontva, összesen: 32 fő diák, 4 fő kísérő pedagógus. 

Téma: Népi díszítőművészet -bútorokon és ruhaneműkön, törölköző és egyéb használati 

textíliákon keresztül bemutatva.

 2020. július 16-án - Napközis Erzsébet Tábor, Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános 

Iskola, csoportjának tartott néprajzi múzeumpedagógiai foglalkozást és kézműves 

foglalkozást. Összesen: 13 fő diák, 2 fő kísérő pedagógus. Téma: Mit csinálnak a 

néprajzosok? Hogyan kerülnek a tárgyak a múzeumban? A néprajzi szoba bemutatása.
 2020. július 17-én - Napközis Erzsébet Tábor, Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános 

Iskola, tanulóinak tartott néprajzi múzeumpedagógiai foglalkozás és kézműves foglalkozás. 

Összesen: 21 fő diák, 2 fő kísérő pedagógus. Téma: Népi táplálkozás és lakodalmi szokások.

 2020. július 27-én – Napközis Erzsébet Tábor, Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános 

Iskola, 1-4. osztályos tanulóinak tartott néprajzi múzeumpedagógiai foglalkozás és kézműves 

foglalkozás. Összesen: 21 fő, 2 fő kísérő pedagógus. Téma: Szemét-e a hulladék?

 

II. KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 
 

 

2. Időszaki kiállítások 
 

 

A 2020 szeptember 4-én megnyitott 70 éves a város - "...hétszáz nap alatt város született a 

kukoricaföldek helyén" című kiállítás részeként, a múzeum földszintjén berendezésre került 

egy néprajzi sarok, amelyben egy dunapentelei lakásbelső részlete került bemutatásra (egy 

étkező asztal a hozzá tartozó tárgyakkal). Az ugyanitt kihelyezett képekhez, Debnár Lilla írt a 

dunanapentelei életet bemutató szövegeket. 
 

III. GYŰJTEMÉNYEK GYARAPÍTÁSA ÉS NYILVÁNTARTÁSA 

 

Az év folyamán a néprajzi gyűjtemény több tárggyal (25 db) is gazdagodott adományozás 

útján ezek mind leltárba és gyarapodási naplóba kerültek, nagyrészt Debnár Lilla által, kisebb 

részben általam; továbbá gyarapodási naplóba és leltárba kerültek még mindazon tárgyak 

(hímzés sablonok 474 db, valamint a hozzájuk tartozó 86 ív indigó és egy mappa), amelyek 

korábbi években kerültek a múzeumhoz, de leltározásuk eddig elmaradt. Ezen felül 2014-ig 

visszamenőleg kiegészítésre került a néprajzi leltár excel-táblázatos változata is. 
 

Szeptemberben megkezdtem a néprajzi szekrények tartalmának felülvizsgálatát, összevetését 

az ajtókra kirakott tárgyjegyzékkel, a leltárkönyvekben szereplő adatok revízióját. A fa -

illetve vessző-, csuhétárgyakat tartalmazó szekrényben molyosodást találtam, ezt a 

restaurátorokkal közösen felszámoltuk. 
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IV. TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
 

 

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

A múzeum évkönyvében megjelent Debnár Lilla tanulmánya:” Az egyesületek szerepe a 

szabadidő eltöltésében az 1970-es és 1980-as években az Észt SZSZK-ban (különös tekintettel 

a fiatalokra)” címmel. 
 
Konferencia részvétel: 
 
2020. november 17-én részt vettem a Néprajzi Múzeum Útközben - Konferencia a Néprajzi 

Múzeum készülő állandó kiállításairól elnevezésű eseménysorozat egy napján. 
 

Egyéb: 
 

Novemberben elindult a múzeum facebook oldalán a jeles napokat bemutató néprajzi 

posztsorozat; ennek folytatása a 2021-es évben is folyamatos. 
 
 

 

VII. GYŰJTEMÉNYKEZELÉS  

Héger Anett gyűjteménykezelő 
 

 

I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 
 

 

1. Közönségkapcsolatok 
 

a) November 7-én a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében részt vett a családi napon, fogadta 

a vendégeket. Hétvégi nyitva tartáskor 1 alkalommal nyitotta-zárta a múzeumot, fogadta a 

vendégeket, pénztárgépet kezelte. Az év során szükség szerint teremőri feladatokat látott el. 
 
 

 

4. Hozzáférés: 
 

a, Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és a kutatási alkalmak száma: 
 

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

elvégezte a leleteket és dokumentációk előkészítésével. 
 

Külsős kutatok száma: 2 fő, Kutatási napok száma összesen: 3 nap. 
 

(Dr. Dévai Kata-Intercisa üveg anyagának kutatása, Visy Zsolt- Rateai kerámia kutatása). 
 

Részt vett a műtárgyak kölcsönzésének lebonyolításában a kölcsönzővel tartja a kapcsolatot a 

műtárgyak visszaadásáig. 
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II. KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 
 

 

2. Időszaki kiállítások 
 

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

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

gyűjteménybe. Pl: „Múltba ásott város”. A régészeti kiállításhoz készített egy római kori 

szarkofág makettet, illetve az Árpád kori ház makettet letisztította, felújította. Kiállítás 

megnyitókor a vendégeket fogadta. 
 
 

 

III. GYŰJTEMÉNYEK GYARAPÍTÁSA ÉS NYÍLVÁNTARTÁSA 
 

 

2020. június 30-július 29. között részt vett a Dunaújváros-Castellum lelőhelyen végzett 

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

A múzeumba érkezett anyagot gyarapodási naplóba vezette. Muzeológus feldolgozó munkái 

után a tárgyakra írta az azonosítószámokat. 
 

Régész utasítására, mozgatási napló vezetésével restaurálásra adta a Dunaújváros Castellum 

(római kor) lelőhely leleteit. A régészeti anyag külső raktárba való átköltöztetésében segített. 
 

A 2019-es és a 2020-as évi Castellum lelőhelyen végzett ásatás felszín-és metszetrajzait 

átrajzolta pausz papírra. 
 
V. MŰTÁRGYVÉDELEM 
 

 

A megtisztított/ restaurált tárgyakat dobozba helyezte, objektumszámuk szerint rendezte. A 

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

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

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

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

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

 

Egyéb: Az év folyamán 34 napot a portást helyettesítette, ez alatt nyitotta-zárta a múzeumot, 

vendégeket fogadta, pénztárgépet illetve a telefonközpontot kezelte. 32 napot a takarítót 

helyettesítette és végezte el a feladatait. 
 
 

 

VIII. GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG 
 

 

A 2020-as évben is a múzeum gazdasági ügyeit DMJV Gazdasági Ellátó Szervezete végezte. 
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IX. SZAKMAI MUTATÓK 
 
 

I. Szolgáltatási feladatok 
 

 

1.  Közönségkapcsolatok: 

 

a) Közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek száma: 11 rendezvény, 

380 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: -  
c) Nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok és a programok résztvevőinek 

száma: -  
d) Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők száma: 2 alkalom, 50 fő  
e) Ismeretterjesztő kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma: 

Intercisa Múzeum Évkönyve IV.: nyomtatott példányszám: 300 db, 121 db elfogyott Hónap 

műtárgya ismeretterjesztő cikkek, nyomtatásban megjelent az Intercisa Múzeum IV. 

évkönyvében: 11 db, Honlapon elérhető: 12 db új bejegyzés.  
f) Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma: 4 fő, 173 munkaóra/év 

 

2. Köznevelési hasznosítás. 

 

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

foglalkozások résztvevőinek száma, a honlapon elérhető múzeumpedagógiai 

foglalkozások száma (kiemelten a kerettantervhez illeszkedő foglalkozásokra): 16 

alkalom, 242 fő  
b) Múzeumpedagógiai kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok 

száma:-  
c) Iskolai tehetséggondozást segítő programok és a programok résztvevőinek száma: -  
d) A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő programok és a programok résztvevőinek 

száma:-  
e) Iskolai közösségi szolgálat kapcsán köznevelési intézményekkel kötött 

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

múzeumban eltöltött órák száma: 18 fő, 341 óra 

 

4. Hozzáférés: 

 

a) Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és a kutatási alkalmak száma: 11 fő, 66 alkalom  
b) Múzeumi könyvtár könyvtárhasználóinak száma és a múzeumi könyvtárlátogatások 

száma: 5 fő. A múzeum korlátozottan nyilvános könyvtár.  
c) Honlap-látogatások száma: több tízezer 
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4. Módszertani szolgáltatások: 

 

a) Szaktanácsadások száma (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, gyűjteménykezelési, 

digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében):- 
 
b) Módszertani műhelygyakorlatok száma (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, 

gyűjteménykezelési, digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati 

tevékenység körében): - 

 

II. Kiállítási tevékenység 
 

1. Állandó kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett 

kiállítások szerinti bontásban):  
Hazai megrendezett kiállítások: 4 db, 932 fő  

Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évekig: 488 fő 

Látványtár: 318 fő  
Római Kőtár: 84 fő  
Római Fürdő: 42 fő  

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

kiállítások szerinti bontásban):  
Hazai megrendezett kiállítások: 3 db, 589 fő  
30 éve szabadon: 113 fő – befogadott kiállítás  
Venus Intercisában – Szépségápolás és viselet a római korban:158 fő,  
70 éves a város -… hétszáz nap alatt város született a kukoricaföldek helyén: 318 fő  

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

kiállítások szerinti bontásban):-  
4. Befogadott kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett 

kiállítások szerinti bontásban): 1 db, 113 fő  
5. Virtuális kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett 

kiállítások szerinti bontásban):-  
6. A nemzetiségek anyaországában megrendezett kiállítások száma és látogatószáma: - 
 

7. Összes látogatószám (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti 

bontásban):  
Hazai megrendezett állandó és időszaki kiállítások látogatószáma összesen: 1521 fő, 7 

db kiállítás  
Hazai megrendezett állandó kiállítások: 4 db, 932 fő 

Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évekig: 488 

fő Látványtár: 318 fő  
Római Kőtár: 84 fő  
Római Fürdő: 42 fő 

 

Hazai megrendezett időszaki kiállítások: 3 db, 589 fő 
 
30 éve szabadon: 113 fő – befogadott kiállítás 

 
Venus Intercisában – Szépségápolás és viselet a római korban:158 fő, 
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70 éves a város - …hétszáz nap alatt város született a kukoricaföldek helyén: 318 fő 

 

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

tárgyak aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%): Régészet: 1,275 %, Történet: 2 

%, Néprajz: 1-2% között 
 
9. Tárgykatalógusok és kiállítási vezetők száma (magyar és idegen nyelven), 

példányszáma és a hasznosított példányok száma:-  
10. Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások száma: A négy állandó 

kiállításhoz kapcsolódik: min. 16 db foglalkozás. Az időszaki kiállításhoz kapcsolódott: 1 db 

foglalkozás. 

 

III. GYŰJTEMÉNYEK GYARAPÍTÁSA ÉS NYÍLVÁNTARTÁSA 
  

1. Gyarapítás: 

a) Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások alapterületének várható nagysága (m
2
): 

117 m
2
 feltárt terület  

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 teljes múltjára visszamenőleg nem megbecsülhető, hogy pontosan mennyi a 

feldolgozatlan tárgyak száma. Az éves feldolgozási darabszám sem becsülhető meg reálisan. 

Ez függ attól, hogy mennyi idő fordítható a feldolgozásra (pld. terepen töltött napok száma a 

feldolgozásra fordítható időt jelentősen csökkentik), egy-egy darab párhuzamainak 

megtalálása – mely elengedhetetlen az alapos feldolgozáshoz – mennyi időt vesz igénybe, stb. 

A számok megbecsülésénél további gondot jelent, hogy ha a bekerülő anyag restaurálásra 

kerül, akkor akár 100 edénytöredékből lesz egy egész, ebben az esetben melyik számmal kell 

dolgozni? 
 
d) A tárgyévben feldolgozandó egyéb műtárgyállomány nagysága (összesen és a 

tárgyévben, darabszám szerint):  
e) Régészeti és őslénytani feltárás nyomán múzeumba került tárgyak száma: Régészeti 

feltárást követően 6358 db tárgy került be a múzeumba 2020-ban.  
f) Ajándékozással bekerült tárgyak száma: 

g) Adásvétellel bekerült tárgyak száma: Nem történt adásvétel.  
h) Egyéb, az a)-g) pontokon kívül gyűjteménygyarapodással bekerült tárgyak száma: A 

történeti gyűjteménybe bekerült: 92 db tárgy.  
i) A gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott gyarapodás teljesülésének aránya (%) 
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2. Nyilvántartás: 

a) Tárgyévi gyarapodási naplóba vétel száma: 

Történet: 103 db, Néprajz: 586 db  
b) Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel 

száma: Történet:  
Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma: 18 tételszámon, 20 db tárgy  
Eredeti, forrásértékű dokumentumok száma: 20 db  
Néprajz: Tételesen: 25 db tárgy és 474 db hímzés sablon, valamint a hozzájuk tartozó 86 ív 

indigó és 1 mappa, amelyek korábbi években kerültek a múzeumhoz, de leltározásuk eddig 

elmaradt. Összesen: 586 darab.  
c) Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma:  
Régészet: Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma: 9668 tétel, 9050 darab  
Tárgyévben revízió alá vont fotók, fotónegatívok száma: 18891 tétel, 20 345 darab  
Történet: Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma: 89 darab  
Tárgyévben revízió alá vont forrás értékű dokumentumok összesen: 11 darab  
Tárgyévben revízió alá vont forrás értékű fotó összesen: 1 db  
Néprajz: Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma: 237 darab 
 
d) Feldolgozott állomány száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%): 

Feldolgozott állomány száma jelenleg kb. 35.000 db, aránya a teljes műtárgyállományhoz 

képest 2-3 % között van. 

 

3. Hozzáférés: 

 

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

(%): Régészet: 6137 db, kevesebb, mint 1 %. (0,3870 %)  
Történet: 434 db, kevesebb, mint 1 % . (0,0273%)  
Néprajz: 177 db, kevesebb, mint 1 %. (0,0111%)  
b) Adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz 

képest (%): Nincs adatbázisunk.  
c) Az adatbázis használóinak száma, a használatok száma: Nincs adatbázisunk.  
d) Honlapon hozzáférhető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz 

képest (%):  
Régészet: 506 db, kevesebb, mint 1% (0,0319%)  
Történet: 43 db, kevesebb, mint 1% (0,0027 %) 

Néprajz: 24 db, kevesebb, mint 1% (0,0015%)  
e) Nemzetközi adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes 

műtárgyállományhoz képest (%):- 
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IV. Tudományos kutatás 
 

 

1. Kutatási témák száma: 3  
2. Hazai és nemzetközi kutatási programokban történő részvételek és a résztvevők száma: 1 fő  
3. A múzeum által megrendezett tudományos konferenciák száma: -  
4. Konferencián tartott előadások száma: -  
5. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a 

nemzetiségi nyelveket) tudományos kiadványok száma (múzeumi kiadványban és külső 

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

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

A Hónap műtárgya ismeretterjesztő cikkek az évkönyvben megjelent száma: 11 db 
 
Ismeretterjesztő publikációk: A hónap műtárgya sorozat 12 db új cikk érhető el a teljes 

terjedelemben a múzeum honlapján.  
7. Kiállítási forgatókönyvek száma: -  
8. Nyomtatásban megjelent tudományos kiadványok példányszáma (összesen) és a remittenda 

aránya (%):- 

 

V. Műtárgyvédelem 
 

 

1. Megelőző állományvédelemre szoruló összes műtárgy száma: 672 046  
2. Aktív állományvédelmi kezelésre szoruló összes műtárgy száma: 437 360  
3. Tárgyévben megelőző állományvédelembe vont összes műtárgy száma: 3 061  
4. Tárgyévben aktív állományvédelmi kezelésbe vont összes műtárgy száma: 48  
5. Állományvédelmi beavatkozás alá vont és az állományvédelmi kezelést igénylő teljes 

állomány aránya (%): 13,6%  
6. Állományvédelmi felelős helyszíni bejárása (muzeális intézmények száma, alkalmak száma):  
--------------------------------------------------  .  ------------------------------------------------------ 
 

A 2020-as terv megvalósításához köszönöm a fenntartó támogatását és segítségét! 
 
 
 
 
 

Dunaújváros, 2021.01.28. 
 
 
 

 

Tisztelettel: 
 

Farkas Lajos 
 

múzeumigazgató 
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