
 

1 

 

Az Intercisa Múzeum munkaterve a 2015-ös évre 

 

 

Munkatervünket 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. 

 

Farkas Lajos múzeumigazgató 

 
 2015-ben befejezi a Múzeumi vezetői ismeretek című képzést, mely a kulturális szakemberek 

szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. 

(I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált szervezett továbbképzési program, melynek 

elvégzésével a hallgató eleget tesz a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. paragrafusa 1. 

bekezdésében szereplő („a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére”című) előírásoknak.  

Képzés helyszíne: Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 

Csilléry Klára Oktatóközpont (2000 Szentendre, Sztaravodai út)  

 

Kiállítások: 

 

Szeptember 15-október 15. – a Jeruzsálemi Zsidó Múzeum kegytárgyaiból készült kiállítás, 

Izrael budapesti nagykövetségének segítségével. 

 

November – Tito a koronás főktől kapott ajándékai című kiállítás. 

Itt szükséges az illetékes szerb hatóságok engedélye is, így a kiállítást csak ennek 

függvényében lehet megvalósítani. 

 

Előadások. 

 

Február 5 – Megemlékezés a doni katasztrófára 

 

Február 19 – Az iszlámnak, mint vallásnak és a terrorizmus összefüggésének a kérdése. 

 

Május – Dunaújváros 65 éves (Dunaújvárosi Kulturális Egyesület) 

 

Június – A Dunai Vasmű története (Dunaújvárosi Kulturális Egyesület) 

 

Október – Tavaly betegség végett elmaradt Wünsch László és Tomcsányi Éva munkásságát 

bemutató kiállítás és előadás. 

 

Továbbra is együttműködünk a Pentelei Kézműves Egyesülettel a különböző foglalkozások 

kialakításában. 

Terveink szerint július elején ismét megrendezésre kerül a múzeum falai között a kézműves és 

tánctábor gyerekek számára. 

A kőtár és a római fürdő szakszerű karbantartására ismét a dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 

szakembereit fogjuk felkérni. 
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Régészet 
 

II. KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 

2. Időszaki kiállítások száma és látogatószáma: 2 hazai kiállítás 

III. GYŰJTEMÉNYEK GYARAPÍTÁSA ÉS NYILVÁNTARTÁSA 

 

1. Gyarapítás 

a) Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások alapterületének várható nagysága: 

A székesfehérvári Szent István Király Múzeummal 2014-ben kötött bevonás szerződések 

értelmében 53 m², természeten az év közben adódó, jelenleg még nem ismert feltárásokat is 

elvégezzük. 

c) A régészeti és őslénytani feltárás nyomán feldolgozandó állomány nagysága (összesen és a 

tárgyévben darabszám szerint): 

Az esetlegesen előkerülő leletek számát nem tudjuk megbecsülni. Két kis felületű megelőző 

feltárásról biztos, hogy ebben az évben megtörténik (lásd 1/a pont), ezekről sok leletanyag 

nem várható. 

e) Régészeti és őslénytani feltárás nyomán múzeumba került tárgyak száma 

A tárgyévben bekerülendő tárgyak száma nem megbecsülhető. 

 

2. Nyilvántartás 

a) Tárgyévi gyarapodási naplóba vétel száma:  

500 db 

b) Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma 

1500 db 

c) Tárgyévben revízióba vont tárgyak száma 

5000 db 

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

Feldolgozott állomány száma kb. 35.000 db, aránya a teljes műtárgyállományhoz képest 2,365 

% 

 

3. Hozzáférés 

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

Digitalizált tárgyak száma 5709 db, arányuk a teljes műtárgyállományhoz képest 0,38 %. 

b) Adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest 

(%) 

Nincs adatbázisunk. 

d) Honlapon hozzáférhető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest 

(%) 

Honlapon hozzáférhető tárgyak száma 674 db, arányuk a teljes műtárgyállományhoz képest 

0,045 %. 

 

IV. TUDOMÁNYOS KUTATÁS 

1. Kutatási témák száma:2 

4. Konferencián tartott előadások száma: 1 

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

száma:1 

6. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű publikációk száma:3 

7. Kiállítási forgatókönyvek száma: 2 
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Buza Andrea régész 
 

1. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása 

a) folyamatos gyarapítása 

Buza Andrea elvégzi a szükségessé váló megelőző feltárásokat és leletmentéseket az Intercisa 

Múzeum gyűjtőterületén. 

Ellenőrzi az Intercisa Múzeum gyűjtőterületén nyilvántartott régészeti lelőhelyek állapotát, 

továbbá ellenőrzi az Intercisa Múzeum gyűjtőterületéről érkező régészeti leletbejelentéseket. 

c)Nyilvántartásba vétele, revíziója, gondozása 

Buza Andrea folytatja a leltározatlan régészeti anyag leltározását és folytatja a római kori 

régészeti leletanyag revízióját. 

2. Kiállítási tevékenység 

a) hazai, időszaki kiállítás rendezése 

Buza Andrea 2015. decemberében megrendezi a 2014. évben Előszállásról előkerült és 2015-

ben a várható feltárásokból esetlegesen előkerülő tárgyakat bemutató időszaki régészeti 

kiállítást. 

 

3. Szolgáltatási feladatok 

a) kiállításhoz, gyűjteményhez kapcsolódó, látogatók bevonásával megvalósuló tevékenység 

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

A múzeum rendezvényein és egyéb külső rendezvényeken ismeretterjesztő előadásokat tart. 

b) a társadalmi felzárkózást, a közgyűjteményekben őrzött tudásbázis megértését, 

befogadását, a gyűjtemények köznevelési hasznosítását, valamint az egész életen át tartó 

tanulást elősegítő tevékenység 

Buza Andrea múzeumpedagógia foglakozásokat tart a TÁMOP 3.2.8/10/B-2010-0008 

Értékmentés, Élményszerzés című pályázat, a  TIOP-1.2.2-08/1-2009-0063 Új foglalkoztató 

terek kialakítása a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban valamint a TIOP-1.2.2-09/1-2010-20 A 

kőkortól az újkorig című pályázat  fenntartási időszakának programjaiban. 

Igény szerint részt vesz az Intercisa Múzeum múzeumpedagógiai rendezvényeinek 

szervezésében és azok lebonyolításában (Múzeumok Majálisa, Múzeumok Éjszakája, 

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

stb.) 

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

e) kutatóknak nyújtott hagyományos, vagy elektronikus szolgáltatások 

Segítséget nyújt az Intercisa Múzeumot megkereső külső kutatók számára. 

 

4. Tudományos kutatás 

a) a gyűjteményi munkán alapuló kutató és feldolgozó tevékenység 

 Buza Andrea folytatja a Dunaújvárosban előkerült bronz Minerva szobor témájának 

kutatását.  

b) az eredmények írásos, képi, audiovizuális vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus 

formában történő közzététele 

Buza Andrea publikációt ír a Baracson előkerült római kori bronz színészszobrocskáról az 

Intercisa Múzeum Évkönyvébe. 

c) tudományos konferenciákon való részvétel 

Buza Andrea lehetőség szerint részt vesz tudományos konferenciákon, szakmai témanapokon. 
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EGYÉB 

Buza Andrea figyeli a 2015. évi pályázati kiállításokat, és lehetőség szerint pályázatot ír olyan 

témákban, amelyek a múzeum számára megpályázhatók. 

A TIOP-1.2.2-09/1-2010-20 azonosítószámú pályázat projektmenedzsereként ellátja a 

fenntartási időszak feladatait. 

A Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány kuratóriumi titkáraként intézi az 

alapítvány napi ügyeit. 

 

Keszi Tamás régész 
 

1. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása 

a) folyamatos gyarapítása 

Keszi Tamás elvégzi a szükségessé váló megelőző feltárásokat és leletmentéseket az Intercisa 

Múzeum gyűjtőterületén. 

Ellenőrzi az Intercisa Múzeum gyűjtőterületén nyilvántartott régészeti lelőhelyek állapotát, 

továbbá ellenőrzi az Intercisa Múzeum gyűjtőterületéről érkező régészeti leletbejelentéseket. 

c) Nyilvántartásba vétele, revíziója, gondozása 

Keszi Tamás folytatja a leltározatlan régészeti anyag előleltározását. 

Megkezdi az őskori régészeti leletanyag revízióját. 

 

d) digitalizálása 

Keszi Tamás folytatja a múzeum gyűjteményének digitalizálását. 

 

2. Kiállítási tevékenység 

a) hazai, időszaki kiállítás rendezése 

 Keszi Tamás kurátora lesz a 2015. novemberében megnyíló, az ELTE Régészettudományi 

Intézete feltárásainak anyagából megrendezendő Régészet és természettudomány című 

időszaki régészeti kiállításnak. 

 

4. Szolgáltatási feladatok 

a) kiállításhoz, gyűjteményhez kapcsolódó, látogatók bevonásával megvalósuló tevékenység 

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

Keszi Tamás a múzeum rendezvényein és egyéb külső rendezvényeken ismeretterjesztő 

előadásokat tart. 

b) a társadalmi felzárkózást, a közgyűjteményekben őrzött tudásbázis megértését, 

befogadását, a gyűjtemények köznevelési hasznosítását, valamint az egész életen át tartó 

tanulást elősegítő tevékenység 

Keszi Tamás múzeumpedagógia foglakozásokat tart a TÁMOP 3.2.8/10/B-2010-0008 

Értékmentés, Élményszerzés című pályázat, a  TIOP-1.2.2-08/1-2009-0063 Új foglalkoztató 

terek kialakítása a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban valamint a TIOP-1.2.2-09/1-2010-20 A 

kőkortól az újkorig című pályázat  fenntartási időszakának programjaiban. 

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.) 

Ismeretterjesztő cikkeket ír a múzeum honlapjának A hónap műtárgya rovatába. 
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e) kutatóknak nyújtott hagyományos, vagy elektronikus szolgáltatások 

Keszi Tamás segítséget nyújt az Intercisa Múzeumot megkereső külső kutatók számára. 

 

5. Tudományos kutatás 

a) a gyűjteményi munkán alapuló kutató és feldolgozó tevékenység 

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

feldolgozását. 

b) az eredmények írásos, képi, audiovizuális vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus 

formában történő közzététele 

Keszi Tamás publikációt ír a Nagyrévi kultúra korhasztásos temetkezései és edénydepói a 

Mezőföld keleti pereméről címmel A bronzkor kutatásának helyzete Magyarországon” című 

konferencia kötetébe. 

Publikációt az Intercisa Múzeum Évkönyvébe Előzetes közlemény az Iváncsa-laposi kora 

bronzkori település feltárásáról. A nagyrévi kultúra eredete címmel. 

c) tudományos konferenciákon való részvétel 

Keszi Tamás lehetőség szerint részt vesz tudományos konferenciákon, szakmai témanapokon. 

 

EGYÉB 

Keszi Tamás folyamatosan frissíti a múzeum honlapját. 

Figyeli a 2015. évi pályázati kiállításokat, és lehetőség szerint pályázatot ír olyan témákban, 

amelyek a múzeum számára megpályázhatók. 

Heti váltásban riasztóügyeletet lát el. 

Keszi Tamás plakátokat készít a múzeum rendezvényeihez, és elvégzi a rendezvények 

fotódokumentációját. 
 

Kiss Anna múzeumpedagógus 

Az Intercisa Múzeum a 2015-ös évben továbbra is olyan kiállításokat, rendezvényeket és a 

hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagógiai programokat kíván megvalósítani, melyek sajátosan, 

múzeumi környezetben és szakmai hátérrel kivitelezhetőek. Ezen események, olyan 

kultúrtörténeti értékek közkinccsé tételét teszik lehetővé, melyek Dunaújváros 

vonatkozásában nagy jelentőséggel bírnak.  

A célközönséget leginkább 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. (Tervezett összes látogató 

szám: kb. 5200 fő) 

Kiállítások: 

 

 Állandó kiállítások (kb. 1500 fő): 

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

- A Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évek közepéig c. kiállítás, melynek 

látogatottságát elsősorban a TÁMOP és TIOP projektekben résztvevő diákok jelentik (a 

klasszikus kiállítást látogatók mellett). (I. emelet) 
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- A külső helyszíneken időszakosan nyitva tartó állandó kiállítás a Római Kőtár és a Római 

Kori Fürdő látogatottságát 2015-ben továbbra is a múzeumpedagógiai programok, 

tárlatvezetések, valamint a Múzeumok Éjszakája esemény fogja jelenteni. 

 

Időszaki kiállítások (kb. 3500 fő) 

 

Nagyterem (6db) 

1. 01.30. – 03.15. 

Csepeli István népi fafaragó kiállítása 

kurátor: Nagyné Hodik Mónika 

 

2. 03.27. – 05.10. 

Kiss Anna képzőművész kiállítása 

kurátor: Kiss Anna és Zsinka Gabriella 

 

3. 05.15/22. – 07.07. 

Várnai Gyula képzőművész kiállítása 

kurátor: Várnai Gyula és Kiss Anna 

 

4. 07.7/14. – 08.30.   

Pleidell János festőművész kiállítása 

kurátor: Kiss Anna  

 

5. 09. – 10. 

Zsidó kéziratok és szertartási tárgyak a jeruzsálemi Izraeli Múzeum anyagából – 

vándorkiállítás 

 

6. 11. – 12. 

Tamás – Elte – régészeti kiállítása 

 

Kisterem (6db) 

1. 04.10. – 06.07. 

A kenderfeldolgozás bemutatása 

kurátor: Vámos Gabriella 

 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások száma: kb. 6 db (Kiss Anna, Várnai 

Gyula képzőművészek kiállításához, Pleidell J. festőművész és a zsidó anyaghoz kapcsolódó 

kiállításokhoz, valamint a kenderfeldolgozáshoz és…………..) 

 

Kiállítási forgatókönyvek száma: min. 4db (részemről), a többi kiállításban koordinátori és 

kommunikációs feladatok ellátása 

 

 



 

7 

 

Látogatottság, múzeumpedagógiai programok, rendezvények: 

(számok becsült értéket mutatnak) 

 

Látogatók száma:5200 

Felnőtt: 2200 

Diák: 3000 

 

A Római Kőtár és Fürdő nyitva tartási ideje: 2015. április 15. – október 15. 

Római Kori Kőtár: 700 

Római Kori Fürdő: 500 

 

Rendezvények: 

 

2015. március vége.: Húsvétváró Délután  

2015. május: Régészet Napja 

2015. június: Múzeumok Éjszakája, a Római Kori Kőtár és a Római Kori Fürdő területén  

2015. szeptember – november: Múzeumok Őszi Fesztiválja  

2015. október: Múzeumok Őszi Fesztiválja – Kézműves Délután  

2015. december: Adventi Délután 

 

Iskolai oktatást segítő múzeumpedagógiai programok, formális oktatás 

(iskolai tehetséggondozást segítő programok és a résztvevőinek tervezett száma:) 

 (60 alkalom, 1200 résztvevő) 

 

 

Szabadidős gyermek- és felnőtt foglalkozások, informális oktatás 

(közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek tervezett száma:) 

(120 alkalom, 3500 résztvevő): 

tételesen: 

 

- Speciális foglalkozások (Jószolgálati Otthon Közalapítvány): 9 alkalom, 120 résztvevő 

- Tematikus és műhelyfoglalkozások: 29 alkalom 500 résztvevő 

- Szabadidős múzeumpedagógiai foglalkozások: 28 alkalom 390 résztvevő 

- Előadások: 5 alkalom 200 résztvevő 

- Konferenciák: 5 alkalom 150 résztvevő 

- Tánctábor, múzeumi Kézműves tábor: 18 alkalom 100 résztvevő 

- Tárlatvezetések: 18 alkalom 350 résztvevő 

- Városi rendezvények: 4 alkalom 90 résztvevő 

- Hétvégi (már felsorolt) rendezvények: min. 6 alkalom 1600 résztvevő 

 

A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások és a 

foglalkozások résztvevőinek tervezett száma: 90 alkalom és 1600 fő 
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Múzeumpedagógiai tematika 
(Az oktatási intézményeknek ajánlott témák:) 

 

Új múzeumpedagógiai foglalkozások kidolgozása (leginkább az időszaki kiállításokhoz 

kapcsolódóan valamint az állandó kiállításhoz tartozó újak beindítása.) A 2014-es évben 

elmaradt - viszont a jövőbeli tervekhez igazodva aktuálisabb - újkori anyaghoz kapcsolódó 

előadások kidolgozása a történész kollégával együttműködve. Valamint a néprajzi 

gyűjteményhez kapcsolódó ismertető (szöveges) anyagok megírása a néprajzos kollégával 

szintén együttműködve. 

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. Az 

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

is. 

Múzeumi órák tovább népszerűsítése (a már bevezetett és működők esetében)  

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

2. Előadás sorozat (3 alkalomból áll) 3. osztályos tanulók olvasástantárgyához kapcsolódóan 

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 

 

Speciális múzeumi foglalkozások hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő látogatók számára:  

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, Látványtár) 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). 

 

Pályázatok: 

A TIOP „Új foglalkoztató terek kialakítása az Intercisa Múzeumban” c. projekt 2015-ös évre 
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vonatkozó 5. fenntartási évének lebonyolítása és kiírt indikátoradatok teljesítése.  

 

A TÁMOP „Értékmentés, élményszerzés” c. projekt 2015-ös évre vonatkozó 4. fenntartási 

évének lebonyolítása és kiírt indikátoradatok teljesítése. 

 

A TIOP „A kőkortól az újkorig” c. projekt 2015-es évre vonatkozó 4. fenntartási évének 

lebonyolítása és kiírt indikátoradatok teljesítése. 

  

Kommunikáció: 

 

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

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

publikálását továbbra is a következő médiapartnerekkel közreműködve kívánjuk 

lebonyolítani: 

Nyomtatott sajtó:  

Dunaújváros Hírlap, DSTV, Rádió24, InfoDunaújváros, Szuperinfó, Tourinform, 

Dunaújváros Közéleti Hetilap, Artkalauz  

Elektronikus: 

www.dunaujvaros.hu;www.dunaujvaros.com;www.museum.hu;www.artkalauz.h;www.progr

amturizmus.hu;www.facebook.com/intercisa;www.dunaujvaros.tmmi.hu; 

www.facebook.com/Intercisa-Múzeum 

 

Továbbá a már meglévő partnerek mellet, új kapcsolatok létesítésére kell törekedni a média 

bármely területén.  

 

Publikációk  
 

A népszerű „Hónap műtárgya” című tudományos cikksorozat folytatása, mely a múzeum 

web- és facebook oldalán érhető el elektronikus úton, valamint az InfoDunaújváros 

együttműködő partner nyomtatott terjesztésében (12 tárgybemutató – ebből 2 db részemről – 

az egyeztetett sorrend alapján). 

A 2015-ös év első felére tervezett Intercisa Múzeum 2014-es Évkönyv elnevezésű kiadvány 

létrehozásában való részvétel (2014-ben megrendezésre került időszaki kiállítások bemutató – 

leíró munkálatai). 

 

 

Intézményi kapcsolatok: 

 

A közös pályázati együttműködő oktatási intézményekkel és civil szervezetekkel való további 

kapcsolattartás és fejlesztés. 

 

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 

 

TIOP - 1.2.2./08-1 („Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének 

infrastrukturális erősítése”):  

Vasvári Pál Ált. Isk., Petőfi Sándor és a Gárdonyi Géza egyesített Ált. Isk., Dunaújvárosi 

Óvoda (Napsugár és Szivárvány tagegységei), Széchenyi István Gimnázium, Lorántffy 

Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Jószolgálati Otthon közalapítvány 

http://www.dunaujvaros.hu/
http://www.dunaujvaros.com/
http://www.museum.hu/
http://www.artkalauz.h/
http://www.programturizmus.hu/
http://www.programturizmus.hu/
http://www.facebook.com/intercisa
http://www.dunaujvaros.tmmi.hu/
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TÁMOP – 3.2.8./10/B („Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási – képzési 

szerepének erősítése): 

 Dunaújvárosi Óvoda (Napsugár és Szivárvány tagegységei), Vasvári Pál Ált. Isk., Arany 

János Ált. Isk., Széchenyi István Gimnázium, Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium 

 

Iskolai közösségi szolgálatról szóló együttműködések számának növelése, a Lorántffy 

Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium valamint a Dunaferr Szakközép- és 

Szakiskola mellett (tervezett részvétel 22 diák és 85 óra) 

 

Önkéntesség: Jelenleg 5 személlyel áll folyamatos kapcsolatban a múzeummal. Az 5 

önkéntes megtartása, valamint a további együttműködés mindenképp fontos, ugyanakkor 

törekszünk a segítők számának növelésére törekszünk a jövőben is. 

 

Egyéb: 

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

A dunaújvárosi Kerecsen Íjászklub 2015-ben is tarthat edzéseket a kőtár területén. Az íjászok 

viszonzásképpen közreműködnek a múzeum nagyrendezvényein. 

Nagyon fontos és sok munkát igénylő tevékenység lehet 2015-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 régész, történész 

 
1. melléklet  

1. Az évek során, főleg a tavalyi évben a múzeumba került nagy mennyiségű történeti és 

helytörténeti anyag leltározását végzi. E mellett folyamatosan halad a leltározott tárgyak 

feldolgozása, digitalizációja. Ebben az évben is folytatja a korábban leltárba vett anyag 

revízióját. Arra törekszik, hogy vásárlás és adományozás útján tovább bővüljön a történeti 

gyűjtemény száma. 

2. Városalapítás évfordulója alkalmából egy önálló kiállítást tervez.  

A tavalyi évben rengeteg tárggyal bővülő gyűjteményből a múzeum látványtárát is 

gyarapítani szeretné. 

 

4. Az elmúlt év múzeumi eseményeiről, programjairól katalógust jelentet meg a 

múzeum, melybe a 2014-ben megrendezett történeti kiállítások és az első világháborús 

előadások anyagai is szerepelni fognak képekkel, ismeretterjesztő, népszerűsítő cikkekkel.  

Történészünk a város születésével, korai történetével kapcsolatban filmvetítést tervez külső 

szakember bevonásával. Korábbi tapasztalatokból kiindulva ennek eredményeként több 

érdeklődő, látogató fog majd ellátogatni a múzeumba. 

Továbbra is folytatja a múzeum honlapján megjelenő és közkedvelt „A hónap műtárgya” 

című ismeretterjesztő sorozathoz kapcsolódó cikkek írását. 

Tárlatvezetéseket és előadásokat tervez óvodás, általános- és középiskolás valamint egyéb 

csoportok számára. 
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A múzeum honlapján elérhető történeti adatbázis bővítésének folytatása. 

Ebben az évben is várjuk a külső kutatókat, munkájukhoz szívesen nyújtunk segítséget. 

 

5. Az eddig leltározott anyagra alapozva és azt kiegészítve Dunaújváros és Dunaföldvár 

történetével kapcsolatban több tudományos kutatómunkát is tervez. Az eredményeket szakmai 

lapokban és elektronikus formában is közli.  

Az idei évben részt kíván venni hazai konferenciákon, és az ott szerzett információkat 

szeretné a múzeum számára hasznosítani. 

Ebben az évben tervezi egy szakmai forgatókönyv elkészítését, mely a múzeum új állandó 

kiállításának projektjén belül a történeti részt fogja át.  

Figyeli az aktuális pályázatokat, melyeket a múzeum a fejlesztésekre tud felhasználni és a 

látogatói számot növelni tudja. 

 

III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása 

1. Gyarapítás: 

ajándékozás: 40 db 

 

2.Nyilvántartás: 

leltárba vétel: 150 db 

revízió: 100 db 

 

3.Hozzáférés 

a) :1% 

b) :1% 

d) :3% 

 

IV. Tudományos kutatás 

1.: 2 db 

7.: 1 db  

 

      

 

Vámos Gabriella néprajzos 
 

1. Gyűjtemény gyarapítás és nyilvántartása 

A néprajzi gyűjtemény folyamatos gyarapítása lesz a 2015-ös év egyik fontos feladata. 

A gyűjtemény az évtizedek során sérült darabjainak restaurálása és új tárgyak 

gyűjtése.  

A gyűjteménygyarapítás célja, rávilágítani az életmódváltásra, az társadalomszerkezet 

átalakulására, az emberek hétköznapjaiban bekövetkezett változásokra, amelyek a 

tárgyak szintén is megfigyelhetők. Ilyen módon a gyűjtemény időbeli kereteit 

szeretnénk 2015-ben kitágítani, így a már meglévő – Sztálin város építése előtti, az 

egykori Dunapentele – néprajzi gyűjteményi tárgyi anyagát tágítjuk. Szándékunk 

szerint csatlakozunk ezzel a Néprajzi Múzeum Ma-Dok programjához, mely célja, a 

ma élő emberek tárgyi anyagának bemutatása, a mai állapotok dokumentálása. Ehhez 

elengedhetetlen lesz a tárgyak nyilvántartásba vétele, a már meglévő állomány 

revíziója – amely a hiányzó tárgyi igényekre is rávilágít, a későbbi tárgyak rendezése 

és gondozása. A 2015-ös év kiemelt feladata lesz a tárgyak fotózása és a leíró 

kartonjaik digitalizálása, a hiányzók pótlása. 
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2. Kiállítási tevékenység 

A meglévő néprajzi állandó kiállítás kiegészítése. 

A meglévő néprajzi kiállítást tárgyakkal, új témakörök bemutatásával (kendertermelés 

és kenderfeldolgozás, és szőlőművelés), feliratokkal, a tárgyak értelmezését segítő 

feliratokkal fogjuk ellátni, kiegészíteni. Audiovizuális és képi forrásanyaggal kívánjuk 

kiegészíteni, amely jelentősen segítené a pentelei népi kultúráról alkotott képünk 

bővítését. Segítené a látogatók tájékozódását.  

A kiállításhoz tárgykatalógus és kiállítás vezető készítése a cél, amely a látogatók 

számára könnyítené meg a kiállításban látottak befogadását, megértését, otthoni 

értelmezését.  

2015-ben egy új néprajzi időszaki kiállítással várjuk a látogatókat, amely a 

kenderfeldolgozás témakörének bemutatását célozza. A kendermagtól a textilig 

címmel megrendezésre kerülő kiállítás 8 héten keresztül várja majd a látogatókat. 

 

3. Állagvédelem, restaurálás 

Az új időszaki kiállításba kerülő fa- és vas eszközök, valamint textilek restaurálása a 

cél. Továbbá a későbbi állandó kiállítás tárgyi anyagának előkészítése. 

 

4. Szolgáltatási feladatok 

2015-ben is folytatódik a Hónap műtárgya sorozatunk, amely a régészeti, a történeti, 

és a néprajzi gyűjtemény darabjait ismerteti meg a nagyközönséggel.  

A későbbiekben egy olyan adatbázis készítése lesz a cél, amely a néprajzi gyűjtemény 

darabjaihoz biztosít hozzáférést. Kép és leírás tartozik majd hozzá, keresési 

lehetőségekkel, az érdeklődők tájékoztatására. Szándékunk szerint az érdeklődő 

kutatók is haszonnal tudják majd használni.  

A további tájékoztatásba, ismeretterjesztésbe a médiát továbbra is bevonjuk, így a 

2015-ös évben is megtekinthetők és elérhetők lesznek az éppen aktuális jeles 

napokhoz, ünnepekhez kapcsolódó tévéfelvételek.  

Az állandó kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai terv elkészült, így annak 

terjesztése, további intézmények bevonása a cél. Ennek sikeréhez elengedhetetlen 

további múzeumpedagógiai képzések elvégzése, továbbá a drámapedagógia bevonása 

is segíti a fiatal korosztályok számára a népi kultúra bemutatását. 

 

5. Tudományos kutatás 

A néprajzi gyűjtemény tárgyi anyagának rendszerezése segíti a hozzá kapcsolódó 

feldolgozó tevékenységet. Olyan cikkek, tanulmányok publikálása a cél, amely a 

néprajzi gyűjtemény tárgyi anyagán és a néprajzi adattári gyűjteményen alapul. A 

későbbiekben publikálásra és feldolgozásra kerül az adattárban található, 

kenderfeldolgozáshoz kapcsolódó anyag, az 1950-es évek elejéről. Továbbá a néprajzi 

adattárban meglévő és kiadatlan munkásfolklore gyűjtések feldolgozása és publikálása 

jelenti a következő feladatot.  

 

Stéfely Éva papír restaurátor 
 

V. Műtárgyvédelem 

1. Megelőző állományvédelemre szoruló összes műtárgy száma: 3452 db 

2. Aktív állományvédelmi kezelésre szoruló összes műtárgy száma: 915 db 

3. Tárgyévben megelőző állományvédelembe vont összes műtárgy száma: 23 db 

4. Tárgyévben aktív állományvédelmi kezelésbe vont összes műtárgy száma: 11 db 
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5. Állományvédelmi beavatkozás alá vont és az állományvédelmi kezelést igénylő teljes 

állomány aránya: 0,78 % 

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

száma) - 

 

Restaurátor műhely 

Folytatja az 1806-os Biblia restaurálását, fotózza, dokumentálja. 

Folytatja a félbemaradt munkáit: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (Franklin társulat kiadása) 

M:185x232x30 mm, Biblia 1896. M:172x276x73 mm.  

Az IM újkori gyűjteményének papíranyagát igény szerint restaurálja. 

Az IM könyvtárának szükség szerint elvégzi a dokumentumok javítását. 

A tervezett múzeumi évkönyvbe 1-2 oldalas cikket ír a tavalyi kiállításokkal kapcsolatosan. 

 

Kiállítások 

Részt vesz az időszaki kiállítások kivitelezésében, bontásában. 

Római katonai fürdőt igény szerint takarítja, a köveket konzerválja. 

 

Közművelődés, rendezvények, múzeumpedagógiai programok 

Igény szerint részt vesz a helyi és az országos rendezvényeken, múzeumi kiadványok, 

műtárgymásolatok árusításában, ill. kézműves foglalkozást tart. 

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

időszakában érkező csoportok foglalkozásaiban részt vesz. 

 

Paálné Bakó Edit restaurátor 
 

V. Műtárgyvédelem 

 

1. Megelőző állományvédelemre szoruló összes műtárgy száma: ~ 700.000 db 

2. Aktív állományvédelmi kezelésre szoruló összes műtárgy száma: ~ 600.000 db 

3. Tárgyévben megelőző állományvédelembe vont összes műtárgy száma: 64.521 db 

4. Tárgyévben aktív állományvédelmi kezelésbe vont összes műtárgy száma: 7.000 db 

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

állomány aránya: 1 % 

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

száma) - 

 

 

Restaurátor műhely 

Iváncsa Lapos 2005-ben feltárt telep anyagának restaurálását folytatja.  

Kisapostag-Kenderes M8 3. sz. lelőhely 2004-es ásatás temető anyagának restaurálást 

folytatja – 12 db sir leletei.  

Kendertől a textíliáig c. kiállítás anyagát tisztítja, szükség szerint restaurálja.   

Restaurálja, fotózza, dokumentálja dr. Kovács Péter 2010. és 2013-as Baracsi, római kori 

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

leleteket. 

Kiállítások 

Részt vesz az időszaki kiállítások rendezésében, kivitelezésében, bontásában. 

Római katonai fürdőt igény szerint takarítja, a köveket konzerválja. 

Közművelődés, rendezvények, múzeumpedagógiai programok 
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Igény szerint részt vesz a helyi és az országos rendezvényeken, múzeumi kiadványok, 

műtárgymásolatok árusításában, ill. kézműves foglalkozást tart. 

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

időszakában érkező csoportok foglalkozásaiban részt vesz. 

 

 

Rajnai Zsuzsanna gyűjteménykezelő 
 

1. 2§.1.c, Gyűjteményekben (történeti, régészeti) leltározás és egyéb feldolgozás után 

felírja a leltári illetve azonosító számokat a műtárgyakra. Revíziókor segíti a 

muzeológus munkáját. 

      d, A nyári diákmunkások számítógépes rögzítését átnézi, kijavítja leltárkönyv 

szerint a helytörténeti és néprajzi gyűjteményben. 

           2§.2.a, A múzeumban rendezett kiállításoknál a munkában részt vesz. A szükséges  

                      műtárgymozgást lebonyolítja. 

          2§.3. Raktárakban folyamatosan figyeli a műtárgyakat és felfedezett állapotromlást   

                   jelezi a restaurátornak. Raktárban szükség szerint takarít. 

          2§.4.a, Múzeumi programok lebonyolításában részt vesz. Szükség szerint teremőr. 

          2§.4.e, Tudományos kutatók munkáját segíti a gyűjteményekben (történeti, régészeti)  

                     a szakmuzeológus irányításával a kutatással kapcsolatos raktári munkát elvégzi 

 

Gazdasági tevékenység 

 

A 2015. a gazdasági ügyeket Virág Tímea, a József Attila Könyvtár új gazdasági vezetője 

végzi a múzeum számára. 

A 2015-ös terv megvalósításához kérem a fenntartó támogatását és segítségét, amit előre is 

köszönök! 

 

 

 Dunaújváros, 2015.02.02. Tisztelettel: 

Farkas Lajos 

múzeumigazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 


