
1 

 

Az Intercisa Múzeum munkaterve a 2014-es évre 

 

 

Személyi változás 

2014. január 1-től a múzeum vezetését Farkas Lajost végzi, megbízása 5 évre szól. 

Az Intercisa Múzeum a 2014-es év során is olyan rendezvényeket kíván megvalósítani, 

melyek sajátosan csak múzeumi környezetben és szakmai hátérrel kivitelezhetőek. Ezek a 

programok olyan kultúrtörténeti értékek közkinccsé tételét teszik lehetővé, melyek 

Dunaújváros vonatkozásában nagy jelentőséggel bírnak.  

A célközönséget a diákok és családok, illetve múzeumi kínálat iránt érdeklődők jelentik. Az 

eddigi rendezvények tapasztalatai azt jelzik, hogy kezdenek a dunaújvárosi köztudatba 

beépülni az Intercisa Múzeum ismereteket közvetítő, népszerűsítő, szakmailag korrekt, a 

szórakoztatási szándékot sem nélkülöző programjai. 

 

2014. PROGRAMTERV 

 

Farkas Lajos múzeumigazgató 

Időszaki kiállítás: 

Április – Dunaújvárosi sportélet bemutatása  

Június – Magyar Éremgyűjtők Egyesületének konferenciája 

Szeptember – Kim Corbisier festőművész kiállítása 

Október – Wünsch László és Tomcsányi Éva munkásságát bemutató kiállítás. 

November – Egresi Zsuzsa grafikusművész és E. Tóth Ila szobrászművész tárlata 

 

Rendezvények – előadások 

Február – A Dunaújvárosi Egyesített Kórus amerikai útjának beszámolója 

Február – „Római csoki csemege” A Pentelei Kézműves Egyesület közreműködésével 

Május 2. – Dunaújvárosi Kulturális Egyesület előadása, Dunaújváros múltjáról 
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Május 9. – Dr. Szegal Boris egyetemi tanár előadása 

Szeptember – Szarajevói muzeológus kollégák előadása, a 100 évvel ezelőtti Ferenc 

Ferdinánd trónörökös elleni merényletről. 

Október – Kispálné Dr. Lucza Ilona a Kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 

igazgatójának, Petőfivel kapcsolatos előadása. 

November – Vadas Zsuzsa budapesti író előadása 

November – Romsics Imre a kalocsai múzeum igazgatójának előadása. 

 

 

Kiss Anna múzeumpedagógus 

 

1. Rendezvények 

 

- Március: HÚSVÉTVÁRÓ CSALÁDI DÉLUTÁN 

Helyszín: Intercisa Múzeum 

 

- Június: MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 

Helyszín: Római Kőtár   

 

- Szeptember: RÉGÉSZETI NAPOK 

Helyszín: Intercisa Múzeum      

 

- Okt. – nov.: MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA  

Múzeumpedagógiai foglalkozások a Múzeumok Őszi Fesztiváljának tematikája mentén 

Helyszín: Intercisa Múzeum 

 

- November: MÚZEUMOK ŐSZI ÉJSZAKÁJA  
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Helyszín: Intercisa Múzeum 

 

- December: ADVENTVÁRÓ CSALÁDI DÉLUTÁN 

 

 

2. Időszaki kiállítások 

 

Kisterem, I. emelet: 

Október - November: Vachter János fotóművész kiállítása (1 vagy másfél hónap) 

 

Nagyterem, II. emelet: 

Március - Április: Páhi Péter képzőművész kiállítása (1 vagy másfél hónap) 

Szeptember/október - November: Kiss Anna képzőművész kiállítása (1 vagy másfél hónap) 

 

3. Múzeumpedagógiai programok 

Az oktatási intézményeknek ajánlott témák: 

- Új múzeumpedagógiai foglalkozások kidolgozása és beindítása.  

Tematika: Az állandó kiállítás újkori történeti anyagának feldolgozása általános (7., 8. 

osztály) és középiskolás korosztályok számára. Múzeumpedagógiai óra keretében tartott 

történelem óra vetítéssel és helyszínen történő feldolgozással, melynek tervezett időtartama: 

kb. ’40. 

A történelem órához kézműves foglalkozás is tartozik, természetesen az adott témakörhöz 

kapcsolódóan, melynek tervezett időpontja szintén kb.: ’40. 

A múzeumpedagógiai óra igénybe vehető kézműves foglalkozással egybekötve, de külön-

külön is. 

Múzeumi órák (már bevezetett és működő):  

1. RÉGEN ÉLT EMBEREK előadás sorozat (óvodások és speciális tanulók számára) 

2. Előadás sorozat (3 alkalomból áll), 3. osztályos tanulók olvasástantárgyához kapcsolódóan 
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3. FELTÁRT MÚLT, EMLÉKEZŐ JELEN (5. osztály számára),  

4. KIÁSOTT TÖRTÉNELEM (5.-10. osztály számára) 

5. ÉLET A DUNA MENTÉN A KEZDETEKTŐL (8 oszt. gimn. 7. évfolyama számára) 

 

Tematikus foglalkozások:  

1. IDŐUTAZÁS AZ ŐSKORTÓL AZ 1970-ES ÉVEK KÖZEPÉIG (Életmódvizsgáló 

tematikus foglalkozások kisiskolások és óvodások részére),  

2. MIRŐL MESÉL A MÚZEUM? (Múltidéző tematikus játszóház óvodás és kisiskolás 

csoportok részére),  

3. JÁTÉKOK AZ ÓKORBAN – ÓKORI JÁTÉKOK 

Műhelyfoglalkozások:   

LETŰNT KULTÚRÁK HAGYATÉKAI (Kreatív kézműves programok középiskolásoknak)  

Speciális múzeumi foglalkozások:  

EMLÉKEK A MÚLTBÓL, RÉGEN ÉLT EMBEREK (Fogyatékkal élők felzárkóztatását 

segítő képességfejlesztő múzeumi foglalkozás) 

Az ajánlat tájékoztató jellegű. Minden csoport bejelentkezésekor az igényekhez igazodóan, a 

csoportot a múzeumba hozó pedagógussal együtt történik a programok kiválasztása. Az 

Intercisa Múzeum állandó kiállítása (Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évek 

közepéig) és az időszaki kiállítások lehetővé teszik, hogy a történelem tantárgyhoz jól 

kapcsolódó programok mellett más vonatkozású témafeldolgozást is ajánljunk minden 

korosztály részére (lakóhelyismeret, vizuális kultúra, életmód stb.). 

A foglalkozások felépítése: közös témafeldolgozás az állandó vagy az időszaki kiállításban, 

amit minden esetben manuális alkotótevékenység is követ. 

A foglalkozások időtartama: 45 – 90 perc (előzetes megegyezés szerint) 

 

4. Egyéb: 

 

- Június végén, július elején a múzeum ismét helyet adhat a gyermek néptánc tábornak  

- A dunaújvárosi Kerecsen Íjászklub 2014-ben is tarthat edzéseket a kőtár területén. Az 

íjászok viszonzásképpen közreműködnek a múzeum nagyrendezvényein? 
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- Pályázatok: 

2014 során folytatódik az Intercisa Múzeum által elnyert TIOP– 1.2.2/08/1, TIOP-1.2.2/09/1 

valamint a TÁMOP- 3.2.8/10/B pályázatok fenntartási időszakának megvalósítása és az előírt 

indikátor adatok teljesítése. 

- Nagyon fontos és sok munkát igénylő tevékenység lehet a 2014.-ben is a pályázatokon való 

indulás, minden olyan lehetőség megragadása, mellyel múzeumi programok anyagi fedezetét 

elő lehet teremteni.  

- Kapcsolatok:  

Az eddig kedvezően alakuló intézményi kapcsolatokat tovább kell erősíteni a kulturális és 

oktatási intézményekkel. Valamint kiemelt szerepet szánni további kapcsolatok létesítésre 

(támogatások, szponzorok, stb.), különös tekintettel a nyomtatott- és elektronikus médiára. 

 

Nagyné Hodik Mónika történész-régész 

1. A 2004-ben feltárt Kisapostag-Kenderes lelőhely anyagának feldolgozása. Ebből a 

leletanyagból időszakos kiállítást tervez az év második felére. Ehhez szükség lenne 

kutatónapokra.  

2. A korábban elkezdett „A hónap műtárgya” sorozat folytatása. 

3. Az állandó kiállításhoz kapcsolódva tárlatvezetés, előadás az általános iskola felső 

tagozatosainak és középiskolásoknak. Ehhez kapcsolódhatna múzeumpedagógiai foglalkozás 

is. 

4. A látogatóknak bemutatni a Szocreál Tanösvényt (Dunaújvárosi Építészeti Emlékek 

Tanútja).  

5. Kapcsolatfelvétel művészekkel, hogy rendezzenek időszakos kiállítást. (pl. 

dunaföldvári népi iparművésszel, aki szívesen bemutatná az alkotásait.) 

6. A korábban említett saját és közös (az I. világháborús és a sporttörténeti) kiállítás 

rendezése. 

7. A tavaly megkezdett digitalizálás folytatása. 

8. A gyűjtemény anyagának leltározása és a beleltározott tárgyak revíziója. 

9. Pályázatok figyelése, mely segítségével korszerűbbé és szebbé tehető az állandó 

kiállítás újkori része. 

10. Külső kutatómunka segítése. 
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A régészeti anyag kiállítását a kis terembe terveznénk ősszel vagy télen. Szintén a kis terembe 

a fafaragó kiállítást február-március tájára.  

Továbbá egy kiállítást lehetne berendezni a gyűjtemény olyan részéből, mely egy személytől, 

ajándékozás útján került be a múzeumba (különböző fegyverek; porcelán; veretes, csatos 

könyv). Időpontja a többi tervezett kiállítástól függ. 

 

Néprajz 

 

Folytatódik a 90-es években a múzeumba került néprajzi tárgyak leltározása és feldolgozása. 

Tervezzük az állandó néprajzi kiállításunk szakszerű bővítését és folyamatos felújítását. 

Ebben az évben tervezzük az anyag teljes revízióját. 

Folytatjuk az állandó kiállításunkhoz kapcsolódó tárlatvezetéseket és múzeumpedagógiai 

tevékenységeket. 

Időszaki kiállítást tervezünk a múzeum néprajzi anyagából. 

Folytatódik a néprajzi anyagok digitalizálása 

Együttműködés a külső kutatókkal. 

A „hónap műtárgya” sorozatban a néprajzi anyag bemutatása. 

 

Keszi Tamás régész 

I. TUDOMÁNYOS MUNKA 

Gyűjteményfejlesztés 

 

Keszi Tamás elvégzi a szükségessé váló régészeti szakfelügyeleteket, megelőző feltárásokat 

és leletmentéseket a dunaújvárosi járás területén. 

Keszi Tamás ellenőrzi a dunaújvárosi járás területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

állapotát. 

Keszi Tamás ellenőrzi a dunaújvárosi járás területéről érkező régészeti leletbejelentéseket.  

 

Nyilvántartás, feldolgozás 

 

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

feldolgozását. 
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Konferencia, publikációk 

Keszi Tamás részt vesz a Névándorláskoros Kutatók Konferenciáján „Avar temető Adony-

Nagy páskum lelőhelyről” című előadásával, valamint elkészíti az előadás nyomdai 

megjelenésre alkalmas szövegét. 

Keszi Tamás elkészíti „Nagyrévi sírleletek és edénydepók Fejér megye keleti pereméről” 

című cikkének nyomdakész szövegét. 

 

II. KIÁLLÍTÁSOK 

Időszakos kiállítás 

Keszi Tamás Buza Andreával közösen újszerzeményi kiállítást rendez a 2013-ban múzeumba 

került tárgyakból.  

Keszi Tamás részt vesz a múzeum egyéb időszaki kiállításainak rendezésében plakátok 

készítésével és kivitelezőként. 

 

III. KÖZMŰVELŐDÉS, RENDEZVÉNYEK, MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK 

Országos és helyi rendezvényeken való részvétel 

 

Keszi Tamás részt vesz a múzeum nagyrendezvényeinek előkészítésében és lebonyolításában. 

Keszi Tamás ismeretterjesztő eladást készít a Múzeumok Éjszakájára „Régészet és 

természettudományok” ill. a Múzeumok Őszi Fesztiváljára „Eszközhasználó állatok, 

eszközhasználó emberek” címmel. 

 

TÁMOP 3.2.8/10/B-2010-0008  

 

Keszi Tamás előadások tartásával vesz részt a TÁMOP 3.2.8/10/B-2010-0008 Értékmentés, 

Élményszerzés című pályázat fenntartási időszakának programjaiban. 

 

Egyéb vezetés, előadás 

 

Keszi Tamás igény szerint előadásokat tart és vezet a múzeum állandó kiállításaiban. 

 

A hónap műtárgya 

 

Keszi Tamás ismeretterjesztő cikkeket ír a múzeum honlapjának A hónap műtárgya rovatába. 
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IV. PÁLYÁZATOK 

Keszi Tamás figyeli a jövő évi pályázati kiállításokat, és lehetőség szerint pályázatot ír olyan 

témákban, amelyek a múzeum számára megpályázhatók. 

 

V. TANULMÁNYOK, TOVÁBBKÉPZÉSEK 

Keszi Tamás folytatja PhD-tanulmányait. 

VI. EGYÉB 

Keszi Tamás folytatja a múzeum gyűjteményének digitalizálását. 

Keszi Tamás folyamatosan frissíti a múzeum honlapját. 

Keszi Tamás szükség esetén segíti külső kutatók munkáját. 

Keszi Tamás heti váltásban riasztóügyeletet lát el. 

 

Buza Andrea régész 

II. TUDOMÁNYOS MUNKA 

II/1. Gyűjteményfejlesztés 

 

Buza Andrea elvégzi a szükségessé váló megelőző feltárásokat és leletmentéseket 

Dunaújváros területén 

Buza Andrea ellenőrzi Dunaújváros területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek állapotát.  

Buza Andrea ellenőrzi a Dunaújváros területéről érkező régészeti leletbejelentéseket.  

 

II/2. Nyilvántartás 

 

Buza Andrea folytatja a római kori régészeti leletanyag revízióját. 

 

 

IV. KIÁLLÍTÁSOK 

Időszaki kiállítások: 

 

Buza Andrea Keszi Tamással közösen újszerzeményi kiállítást rendez a 2013-ban múzeumba 

került tárgyakból.  

Buza Andrea segítőként részt vesz az Intercisa Múzeum időszakos kiállításinak 

megrendezésében.  
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V. KÖZMŰVELŐDÉS, RENDEZVÉNYEK, MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK 

 

Buza Andrea előadást készít a Múzeumok Éjszakájára Minerva – egy római kori bronzszobor 

az Intercisa Múzeumban címmel. 

Buza Andrea igény szerint részt vesz az Intercisa Múzeum múzeumpedagógiai 

rendezvényeinek szervezésében és azok lebonyolításában (Múzeumok Majálisa, Múzemok 

Éjszakája, Múzeumok Őszi Fesztiválja, Múzeumok Őszi Éjszakája, húsvéti és adventi 

kézműves nap, stb.) 

TÁMOP 3.2.8/10/B-2010-0008  

Buza Andrea előadások tartásával vesz részt a TÁMOP 3.2.8/10/B-2010-0008 Értékmentés, 

Élményszerzés című pályázat fenntartási időszakának programjaiban. 

 

Egyéb vezetés, előadás 

 

Buza Andrea igény szerint előadásokat tart és vezet a múzeum állandó kiállításaiban. 

 

A hónap műtárgya 

Buza Andrea ismeretterjesztő cikkeket ír a múzeum honlapjának A hónap műtárgya rovatába. 

 

VI. PÁLYÁZATOK 

Buza Andrea figyeli a jövő évi pályázati kiállításokat, és lehetőség szerint pályázatot ír olyan 

témákban, amelyek a múzeum számára megpályázhatók. 

 EGYÉB 

Buza Andrea szükség esetén segíti külső kutatók munkáját. 

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

ellátja a fenntartási időszak feladatait. 

Buza Andrea a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány kuratóriumi titkáraként 

intézi az alapítvány napi ügyeit. 

 

Restaurálás 

 
Paálné Bakó Edit restaurátor 
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II. Tudományos munka 

Kutatónap 

Restaurálja, fotózza, dokumentálja dr. Kovács Péter 2010. és 2013-ban vezetett baracsi római 

kori katonai tábor ásatásán előkerült teljes leletanyagát és 2007-2008-ban előkerült kerámia 

leleteket. 

A kézműves táborban készítendő tárgyak bemutató darabjait, ill. vetítéses előadásait elkészíti. 

III. Restaurátor műhely 

 

Iváncsa Lapos 2005-ben feltárt telep anyagának restaurálását folytatja.   

Római katonai fürdőt igény szerint takarítja, a köveket konzerválja. 

Az állandó kiállításban a néprajzi szobát és a kiállított műtárgyakat tisztítja, textíliákat 

szükség szerint restaurálja. 

Az állandó kiállításban az aranyvitrint új drapériával látja el, s rögzíti az aranyleleteket. 

 

IV. KIÁLLÍTÁSOK 

 

A tervezett időszakos kiállítások kivitelezési munkálataiban részt vesz. 

 

V. KÖZMŰVELŐDÉS, RENDEZVÉNYEK, MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK 

 

Igény szerint részt vesz a helyi (Húsvétváró, Múzeumok éjszakája, Adventi készülődés) és az 

országos rendezvényeken (Múzeumok Majálisa), múzeumi kiadványok, műtárgymásolatok 

árusításában, ill. kézműves foglalkozást tart. 

Részt vesz az Intercisa Múzeum nyári kétszer egyhetes, 10-15 éves gyerekek részére tartott 

kézműves tábor szervezésében, programjának összeállításában, levezetésében. 

TIOP-1. 2. 2-09/1-2010-0020, TÁMOP-3. 2. 8//10/B-2010-0008 pályázatok fenntartási 

időszakában érkező csoportok foglalkozásaiban részt vesz. 

 

VII. Továbbképzés 

Részt vesz Mezőfalván és Székesfehérváron szervezett-tartott nemezkészítő tanfolyamon 
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Stéfely Éva restaurátor (papír) 

 

II. Tudományos munka 

 

Kutatónap 

 

Restaurál egy 1806-os Bibliát, fotózza, dokumentálja. A kézműves táborban készítendő 

tárgyak bemutató darabjait, ill. vetítéses előadásait elkészíti. 

 

III. Restaurátor műhely 

Az IM újkori gyűjteményének papíranyagát igény szerint restaurálja. 

Az IM könyvtárának szükség szerint elvégzi a dokumentumok javítását. 

Iváncsa-Lapos 2005. évi ásatásból előkerült 2 db orsógombról kerámia másolatokat készít. 

 

IV. Kiállítások 

 

Az állandó kiállítás néprajzi szobájában a bútorok, tárgyak tisztítását, ápolását elvégzi.  

Az állandó kiállítás aranyvitrinjének berendezésében részt vesz.  

Római katonai fürdőt igény szerint takarítja, a köveket konzerválja. 

Részt vesz az időszaki kiállítások kivitelezésében, bontásában. 

V. Közművelődés, rendezvények, múzeumpedagógiai programok 

Igény szerint részt vesz a helyi (Húsvétváró, Múzeumok éjszakája, Adventi készülődés) és az 

országos rendezvényeken (Múzeumok Majálisa), múzeumi kiadványok, műtárgymásolatok 

árusításában ill. kézműves foglalkozást tart. 

Részt vesz az Intercisa Múzeum nyári kétszer egyhetes, 10-15 éves gyerekek részére tartott 

kézműves tábor szervezésében, programjának összeállításában, levezetésében. 

TIOP-1. 2. 2-09/1-2010-0020, TÁMOP-3. 2. 8//10/B-2010-0008 pályázatok fenntartási 

időszakában érkező csoportok foglalkozásaiban részt vesz. 

 

VII. Továbbképzések 

Részt vesz Mezőfalván és Székesfehérváron szervezett-tartott nemezkészítő tanfolyamon 

 

Rajnai Zsuzsanna gyűjteménykezelő 

1.Gyűjteményi munka 
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Gyűjteményekben (történeti, régészeti) leltározás és egyéb feldolgozás után felírja a leltári 

illetve azonosító számokat a műtárgyakra. Revíziókor segíti a muzeológus munkáját. Elkezdi 

a fotóarchívum (kb. 29000db) digitalizálását. Részt vesz a műtárgyak kölcsönzésének 

lebonyolításában a kölcsönzővel tartja a kapcsolatot a műtárgyak visszaadásáig. Iváncsa-lapos 

régészeti leletanyagot újra rendszerezi. Restaurátoroknak előkészíti a megbeszélt régészeti, 

történeti anyagot és a restaurátor ütemezése szerint átadja nekik. Restaurált műtárgyat átveszi 

és visszahelyezi a gyűjteménybe. Raktárakban folyamatosan figyeli a műtárgyakat és 

felfedezett állapotromlást jelezi a restaurátornak. Raktárban szükség szerint takarít. 

Az Innopark Kht telephelyén ideiglenesen elhelyezett régészeti leletanyagot (kb. 970db zsák) 

végleges helyére költözteti fizikai munkások segítségével külső raktárba. 

Állandó kiállításban lévő vitrineket kitakarítja a gondnok segítségével. 

2. Tudományos kutatók 

Tudományos kutatók munkáját segíti a gyűjteményekben (történeti, régészeti) a 

szakmuzeológus irányításával a kutatással kapcsolatos raktári munkát elvégzi. 

3. Pályázatok 

Műtárgyraktározáshoz kapcsolódó (csomagoló anyagok, lemezszekrény stb.) kiírt 

pályázatokat megírja. 

4. Kiállítások 

A múzeumban rendezett kiállításoknál a munkában részt vesz. A szükséges műtárgymozgást 

lebonyolítja. 

5. Múzeumi programok 

Múzeumi programok lebonyolításában részt vesz. 

6. Helyettesítés 

Szükség szerint teremőr, takarítónőt helyettesíti. 

 

Gazdasági tevékenység 

 

A 2014–es évben is a gazdasági ügyeket Fábián Erzsébet, a József Attila Könyvtár gazdasági 

vezetője végzi a múzeum számára. 

 

A 2014-es terv megvalósításához kérem a fenntartó támogatását és segítségét, amit előre is 

köszönök! 

 

 

 Dunaújváros, 2014.01.29. Tisztelettel: 

Farkas Lajos 

múzeumigazgató 

 


