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MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM 

 

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 

2014. 

 

INTÉZMÉNY NEVE: KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM 

VEZETŐJE: ROSTA SZABOLCS 

 

I. Szervezeti kérdések 

 

(2014. évi szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok 

módosításai, stb.) 

 

2014-ben nem történt szervezeti átalakítás. 

A fenntartó 5,5 fő új státuszt engedélyezett költségvetési rendeletében, mely 

státuszokra takarító és teremőr munkakörökben dolgozó kollégák kerültek felvételre a 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelybe és a Cifrapalota Kiállítóhelyre. 

2 fő (közművelődési szakember és könyvtáros) nyugdíjba vonult, státuszuk betöltésre 

került (múzeumi kulturális menedzser és segédmuzeológus-gyűjteménykezelő). 

2 fő (Múzeumi marketing-, reklám- és kommunikációs szakember valamint 

néprajzkutató muzeológus) szülési szabadságát töltötte. 

 

 

 2013. tény 2014. tény 

Engedélyezett összlétszám 

(fő, töredék is lehet) 
42 47,5 

Ebből magasabb vezető 

vagy vezető  

(fő, töredék is lehet) 

3 magasabb vezető 

6 vezető 

3 magasabb vezető 

6 vezető 

Ebből szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak  

(fő, töredék is lehet) 

32.5 35,5 

Ebből nem szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak  

(fő, töredék is lehet) 

9.5 12 

Intézményi alapdokumentumok (alapító okirat vagy szervezeti és működési szabályzat) 

módosításának szükségessége, indokai: 

 

II. Szakmai működés 

 

1) Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései 

(szöveges ismertetés és értékelés) 

 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye 

A Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye épület karbantartási munkálatai: pince 

lomtalanítása, fás udvar rendbehozatala, zárak javítása (Németh István, Kuruczné Faragó 

Anikó, Pálfiné Ispánovics Krisztina, Varga Anikó, Kalmár Ágnes) 
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A Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye épülethez vezető gázvezeték, valamint a 

szivattyú cseréje. Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely kéményeinek béléscsövezése. 

 

„Cifrapalota” Kiállítóhely 

Homlokzati majolikadísz visszahelyezése – engedélyeztetés, tervezés lefolytatása, 

kivitelező kiválasztása megtörtént, a munka elvégeztetése folyamatban van. 

Attika csatorna felőli vízszivárgás problémájának megoldása – folyamatban az előző 

probléma megoldásával. 

Belső udvarban galambok elleni védőháló felszerelése – a madarak által okozott probléma 

megoldódott. 

Pályázati forrásból (Múzeumszakmai támogatás) új állandó kiállítás kiállítótermének 

infrastrukturális fejlesztése, biztonságtechnikai, belsőépítészeti fejlesztés – a kiállítás 

elhelyezése megfelelő, a kor igényeinek és elvárásainak megfelelő helyszínen. 

 

Gyűjteményi Osztály 

Képzőművészeti Gyűjtemény: 

Grafikai tárolóhelyek kialakítása és állagmegóvás céljából íródott az NKA pályázat 

3505/02708, elnyert összeg: 400.000 Ft. 

Cél: raktártisztítás, raktárrendezés, raktárhelyek bővítése. 

Tárolódobozok és anyagok beszerzése törékeny iparművészeti tárgyak megóvására. 

 

Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény: 

Az épület tervezett felújítása forráshiány miatt elmaradt. 

 

Katona József Múzeum 

Karbantartási feladatok elvégzése, mely 2015-re is átnyúlik (csatornatisztítás- és javítás, 

pincehelyiségek/raktárak tisztasági festése, restaurátor műhely infrastrukturális felújítása, 

festése.  A restaurátor műhely felújítása egyben a műhely korszerűsítésével is együtt járt. 

A restaurátor műhely 1 db modern, a szakmai követelményeknek és munkavédelmi 

előírásoknak megfelelő vegyi fülkét kapott, amelyben biztonságosan lehet a vegyi 

anyagokkal dolgozni. Ezen felül 2 db elektromos villany tűzhelyet is beszereztünk, 

melyeket a fémek restaurálásánál használ a műhely. A fotódokumentációra állványos 

fényképezőgépet vásároltunk tárgyasztallal, speciális lencsékkel, 2 db állványos 

reflektorral, fotótáskával. Emellett új laptop szolgálja a dokumentációs feladatok ellátását.  

Megvásárlásra került a restauráláshoz szükséges anyagok, vegyszerek, eszközök mellett 1 

db magas nyomású, tisztításra szolgáló mosó eszköz és 1 db homokfúvó kompresszor, 

valamint papírrestauráláshoz használt gumilap. A beszerzésre IPA pályázat keretében 

került sor. 

 

2) Gyűjteménygondozás és feldolgozás 

 

 

 2013. tény 2014. terv 2014. tény 

Régészeti és őslénytani feltárások 

száma és alapterülete (db és nm) 

5 

2351 m² 

   36 ásatás, 

50 000 m
2
 

 14 

32 913 m² 

Gyűjteménygyarapítási alkalmak 

száma és időtartama (kivéve régészeti 

és őslénytani feltárások) (db és nap) 

43 

1521 

47 

2000 

34 

2151 

Éves gyűjteménygyarapodás száma 

(tétel, db, példány, stb.) 

3163 2193 3291 db  

8 tétel  
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Gyarapodási naplóba vett tárgyak 

száma (tétel, db, példány, stb.) 

5739 2193 3291 db 

8 tétel  

Szakleltárkönyvbe vett tárgyak száma 

(tétel, db, példány, stb.) 

12 993 8000 

27 doboz 

985 

Szekrénykataszteri nyilvántartásba 

vett tárgyak száma (tétel, db, példány, 

stb.) 

 10 tétel 50 tétel 

Elkészült, képi ábrázolással is ellátott 

leírókartonok száma (db) 

5629 3950 4891 

Revíziózott tárgyak száma (tétel, db, 

példány, stb.)  

26 047 27 200 28 189 

Tisztított, konzervált tárgyak száma 

(tétel, db, példány, stb.) 

1745 4250 5372 

Restaurált tárgyak száma (tétel, db, 

példány, stb.) 

27 802 780 

 

 

 

a) Gyarapodás és arányainak ismertetése, értékelése  

 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

A gyarapodás jelen feltételek mellett nem tervezhető, azonban ezen a területen 

gazdag évet zárt az országos gyűjtőkörrel rendelkező muzeális intézmény. 

A gyűjtemény gyarapodása a korábbi szakmai kapcsolatoknak köszönhető, Király 

Péter ajándékának és Miszory Franciska szakfordító hagyatékának. 

Miszory Franciska szakfordító végakaratának megfelelően gyermekkönyvei és a 

tulajdonában lévő gyermekjátékok a múzeum gyűjteményébe kerültek.  

 

Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye: nem rendelkezett gyarapodási tervvel. 

 

Gyűjteményi Osztály 

Képzőművészeti Gyűjtemény: 

Átlagosnak tekinthető a 2014. évi gyarapodás mértéke, mivel biennálék közti év   

volt. 

 Néprajzi – Történeti Gyűjtemény: 

               Műtárgyvásárlási keret hiányában a gyűjteményeink elsősorban adományok és 

               gyűjtések révén gyarapíthatók. A történeti gyűjtemény 2014-ben többek között 

               Sándor István egykori kecskeméti polgármester családjától kapott újabb 

               dokumentumokkal és tárgyakkal gyarapodott, ezek között található Sándor István 

               díszkardja. Simon Balázs adományaként vegyes várostörténeti negatívokkal 

               gyarapodott a történeti gyűjtemény. Bejelentésekre helyszíni szemlét végeztem.  

               (Báron László hagyatéka, Ágotainé Szakács Ildikó, Fülei Lajosné, Gombkötő  

               Ferencné, Révész Éva, Jóhegyi Istvánné, Majtényi Béláné,  Bálint Gyula stb.) 

   Bereznai László szőlőnemesítő hagyatékának rendezése és leltározása. A 27 

               doboznyi anyag feldolgozása megtörtént, a néprajzi adattárba került beleltározásra,  

               összesen 123 tétel. A tárgyi anyag rendezése még folyamatban van. 

 

   Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény: 

        Orvostörténeti tárgyakkal, orvosi könyvekkel, vegetáriánus szakácskönyvekkel  

        gyarapodott gyűjteményünk. 
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Régészeti Gyűjtemény: 

A Solt – Tételhegyen folyó tervásatás során kb. 500 db edénytöredék, valamint 95 

db bronztárgy került a gyűjteménybe. A Numizmatikai Gyűjteménybe 52 db érem 

került be ugyancsak a Tételhegyen folyó munkákból.  

 

Összességében 2014-ben nem volt mód státuszok bővítésére a gyűjteménygondozás 

területén, mely az elvégezhető feladatok nagyságrendjét továbbra is meghatározza. 

2014-ben. A Szórakaténusz a"Gyűjteményi hetek" programot dolgozott ki a helyzet 

előrelendítésére érdekében. 

A táblázatban a Gyűjteményi Osztály javította a korábban megadott adatokat. 

 

b) Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése 

 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

Király Péter zenetörténész a 2004-ben Szórakaténusznak ajándékozott cserépsíp-

gyűjteményt egészítette ki további 30 db különleges darabbal. Az országos 

viszonylatban is egyedülálló gyűjtemény a világ minden tájáról őriz jellegzetes 

cseréptárgyakat. 

Király Péter a magyar művészi játékműhelyek gyűjteményét is gyarapította 

Grabowieczky Leon 39 eredeti rajzával, játéktervével, valamint a szamosújvári és 

budapesti gimnáziumi tanítványok rajzaival, 52 lappal. Mindezt egy kézzel írott 

levél, valamint három vázlatrajz egészíti ki. Szecessziós, illetve art-deco stílusban 

készült rajzok az 1915 és 1938 közötti évekből. 

A cserépsíp-gyűjteményt gazdag képes és írott dokumentációs anyaggal is 

gyarapította, megjelent tanulmányainak, gyűjtéseinek, a hazai múzeumok vonatkozó 

anyagának fényképes és diafelvételeivel. Fotó: 101 db, negatív: 117 db, dia: 32 db. 

(Kalmár Ágnes) 

Miszory Franciska szakfordító szoros szakmai kapcsolatnak köszönhetően 112 kötet 

régi gyermekkönyvet hagyott a Játékmúzeumra az 1888-1958 közötti időszakból, 

kiegészítve ezzel a tőle származó korábbi játékgyűjteményt. A könyvek mindegyike 

értékes kötet, sokukban neves személyiségek kézírásos bejegyzésével. A könyvek 

mellet játékok is kerültek tőle a múzeumba, seiffeni és grődeni fajátékok, valamint 

Steiff játékfigurák. Közöttük legértékesebb a 19. század végéről származó 7 festett 

fajáték, melyek az egykori Hegybánya-Szélaknai Állami Gyermekjátékkészítő 

Műhelyből származnak. (Kalmár Ágnes) 

Egy különleges fa betlehem került a gyűjteménybe a 19-20. század fordulójából, az 

adományozó ismeretlen. 

Kazincbarcikáról egy különleges favárat (1940 k.) kapott ajándékba a múzeum. 

 

Gyűjteményi osztály 

   Képzőművészeti Gyűjtemény: 

-12 tétel zománcművészeti alkotás a Tűzzománcművészek Magyar Társasága 2014. 

évi nemzetközi workshopjáról került felajánlás után a gyűjteménybe  

- Válogatás Fabók Gyula hagyatékából (festmények, zománcok, tervek, 

dokumentumok) 

Néprajzi – Történeti Gyűjtemény: 

Sándor István kecskeméti polgármester díszkardja. 

Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény: 

Dr. Szabó Géza 1956-os forradalom miatti börtönéveinek visszaemlékezése, orvosi 

könyvei, jódozott só, orvosi diplomája, stb. (Dr. Szabó Géza az Országos 
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Közegészségügyi Intézet Osztályvezetője volt letartóztatása előtt, ő ellenőrizte a 

golyva gyógyításához szükséges jódozott só gyártását, e témakörben írta kandidátusi 

értekezését is. Kecskeméten a Téglagyár utcában magánrendelője volt.) 

Régészeti Gyűjtemény: 

         Az ez évi munka kiemelkedő eredménye annak a 95 bronzkori bronz tárgynak 

         (ruhadíszek, kardok, tűk töredékei, öntecsek, valamint ötvös szerszámok) az 

         előkerülése volt, amelyek egy bronzöntő műhely meglétére utalnak. 

 

c) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok teljesülése, különös 

tekintettel a számítógépes nyilvántartásra 

 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

A tárgyév gyarapodásai előjegyzési naplóba kerültek.  

A 30 darab cserépsíp beleltározása megtörtént.  

MUNYIR – MINAS számítógépes nyilvántartás auditálásának utolsó fázisa 

munkaerő kapacitás hiányában a 2015-ös évre tolódott, ezért továbbra is folytattuk a 

párhuzamos – papíralapú, számítógépes – nyilvántartást.  

A MUNYIR-MINAS számítógépes nyilvántartás tárgyában a szakminisztérium által 

felkínált soron kívüli kapcsolatfelvétel lehetőségével az elkövetkező két hónapban 

élni fog az intézmény. 

 

d) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) régészeti és őslénytani anyag 

becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2014. évben 

előirányzott feladatok teljesülése 

 

Gyűjteményi Osztály 

          Régészeti Gyűjtemény: 

               A feldolgozásra váró leletanyag kb. 6000 db tárgy. 

         Sor került a Solt -Tételhegyen a 2006 és 2009 között előkerült bronzkori leletanyag  

         leltározásra történő előkészítésére. (Kb. 1500 db tárgy) Somogyvári Ágnes 

                                                        

               Sor került  a 2012-ben bekerült ötvöskészlet leltározására. 

               Sor került a Szeremléről 2012 és 2013 között a gyűjteménybe került terepbejárási 

               anyagok meghatározására, rendezésére, leltározásra való előkészítésére.  

               (Kb.150 db tárgy) Székely György 

                                                                            
 

e) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült 

mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2014. évben előirányzott 

feladatok teljesülése 

 

Gyűjteményi Osztály 

               Néprajzi – Történeti Gyűjtemény: 

               A történeti tárgyi gyűjtemény hiányzó leírókartonjaihoz elkészült 393  

               db digitális fotó, a tárgyak revíziójával párhuzamosan. A leírókartonok elkészítése  

               áthúzódik a 2015. évre. Merinu Éva 

                                                                                 

    Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény: 

                Dr. Várnai Albert cserkeszőlői orvos ajándékának beleltározása. Gyógyszeres  

                üvegek és papírdobozok, valamint szignatúrák kerültek nagyobb mennyiségben  
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                beleltározásra. 

 

f) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos 2014. 

évi feladatok teljesülése 

 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

2014-ben két gyűjteményi egység rendezése történt meg. 

A Richter kőépítő több ezer tárgyat számláló gyűjteményének minden darabja 

tisztításra és rendezésre került az intézmény összes munkatársának részvételével. Az 

egyes elemek részben a berakási mintalapok alapján, részben formájuk és méreteik 

szerint kerültek dobozokba. A leltározott készletek revíziója megtörtént, a többi 

doboz szekrénykataszteri rendszerbe került. (Szórakaténusz minden munkatársa) 

Ezzel párhuzamosan valósult meg egyes mintalapok pályázati úton, külső műhellyel 

való restaurálása.  

A babaruhák gyűjteményének minden darabja tisztításra került, végleges 

elhelyezésre, valamint revízióra. (Kalmár Ágnes, Burka Beáta) 

Állandó feladatot jelent a kölcsönzésekkel járó raktárrendezés. 2014-ben egy 

nagyszabású, önálló játékkiállításra, valamint két kölcsönzésre került sor. A 

kutatószolgálat ellátása is igényli a tárgyak mozgatását. Ez 2014-ben a társasjátékok 

gyűjteményét, valamint a 20. század eleji iparművészeti játékokat érintette. (Kalmár 

Ágnes) 

 

Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye 

A szobor-gyűjtemény áthelyezése az arra alkalmatlan nedves és szűk, fertőzött 

helyiségből megtörtént. A 756 szobor kedvezőbb feltételekkel rendelkező terembe 

került, rendezetten és átláthatóan, minden egyes darab kitűnő állapotban. A 

restaurálás-fertőtlenítés a tervezettek szerint, pályázat útján történt.  

 

Gyűjteményi Osztály 

   Képzőművészeti Gyűjtemény: 

Újabb tárolószekrény és savmentes papírok kerültek beszerzésre. A MaNDA 

program keretében történik a Tóth Menyhért vázlatrajzok rendszerezése, sorrendbe 

helyezése, és a rajzok szkennelése. Folyamatos a felvitt adatok tisztázása, a hiányos 

jelzetek pótlása. Célunk továbbra is az anyag – megközelítőleg 30.000 grafikai lap – 

kutathatóvá tétele kutatói webfelületen. A jövőben ennek megvalósításához keresünk 

pályázati forrásokat. A képzőművészeti anyag nagy részének – festmények, illetve 

keretezett képek – felfüggesztéséhez megfelelő sínes raktár, helytakarékos 

raktárhelyek kialakítására lenne szükség, aminek rendezése financiális és további 

személyi erőforrást igényel. Célunk megszüntetni azt, hogy a tárgyak elhelyezése a 

földön, illetve egymásnak döntve történjen. Tesszük ez azért, hogy elkerüljük a 

felületi és egyéb sérüléseket, például Tóth Menyhért fehér képei esetében. 

 

    Néprajzi – Történeti Gyűjtemény: 

        A belső raktárak néprajzi anyaga revíziózva, a külső raktár revíziója a raktár új  

        helyre való költöztetésének a függvénye. Bereznai Zsuzsanna 

                                                          

   Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény: 

Belső raktár tervezett rendezése részben megtörtént. 

 

   Régészeti Gyűjtemény: 
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A leltározott leletanyag számára a raktárban több anyag elhelyezése nem lehetséges. 

A revízió során a régészeti anyagot megpróbáltuk úgy átcsoportosítani, hogy néhány 

polc még felszabaduljon. A 2014 elején a raktárban elhelyezett in situ honfoglalás 

kori sír elbontásával felszabadult egy falszakasz, ahová új leltározású anyag került. 

Az újonnan bekerülő leltározott leletanyag 2015. februártól új raktárban kerül 

elhelyezésre. 

 

 

g) Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2014. évi feladatok teljesülése 

 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

A kőépítő-gyűjtemény, valamint a textil babaruha-gyűjtemény portalanítása, 

tisztítása a műtárgyak védelmét szolgálja. Több ezer tárgyat érintett ez a 

munkatevékenység. (Szórakaténusz minden munkatársa) 

A műtárgyak erre a célra készített dobozokban, valamint gondos csomagolásban 

kerülnek elhelyezésre. A különleges jelzetű dobozok tartalmának – a kártevőkkel 

szemben különösen veszélyeztetett anyagokról van szó – rendszeres ellenőrzése. 

 

Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye 
A 2014 novemberében restaurált 756 szobor a korábbi penészes helyről fertőtlenített 

és szárazabb helyre került. A megfelelő páratartalmat szárítógép biztosítja. 

A szobrok állagának romlását fertőtlenítőszer akadályozza. 

 

Gyűjteményi Osztály 

 Képzőművészeti Gyűjtemény: 

 Megtörtént a textil tárgyak molytalanítása és molyirtók elhelyezése a raktárakban. 

 

Néprajzi – Történeti Gyűjtemény: 

              A történeti- néprajzi osztály textilgyűjteményének megelőző műtárgyvédelmét 

              2014-ben is két alkalommal végeztük el. Merinu Éva 

                                                                       

Régészeti Gyűjtemény: 

A revízió során eddig előkerült sérült tárgyak restaurálása megtörtént – 5 db 

 

 

h) Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2014. évi feladatok teljesülése 

 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

A Richter kőépítő több ezer tárgyat számláló gyűjteményének minden darabja 

tisztításra rendezésre került. Az egyes elemek részben a berakási mintalapok alapján, 

részben formájuk és méreteik szerint kerültek dobozokba. Ezzel párhuzamosan 

valósult meg egyes mintalapok és a gyárra vonatkozó ünnepi kiadványok pályázati 

úton, külső műhellyel való restaurálása. 

A babaruhák gyűjteményének minden darabja tisztításra került. 

A restaurálás pályázat útján nyert külső forrásból a tervezettek szerint teljesült. 

Állandó kiállítás tisztítása, műtárgyak portalanítása rendszeresen megtörtént.  

 

Magyar Naiv Művészeti Gyűjteménye 

A 756 tételt számláló szoborgyűjtemény fertőtlenítése valósult meg pályázati úton, 

külső műhellyel, a pomázi székhelyű Pannon Protect Kft-vel. Ez a penészgombával 
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fertőzött szobrok tisztítását, valamint ecsetes kezelését jelentette. A tartópolcok, 

valamint a fertőzött raktárhelyiség fertőtlenítése is megtörtént. A nedves és szűk 

raktárból tágasabb helyre kerültek a szobrok. A megfelelő páratartalmat a teremben 

elhelyezett szárítógép biztosítja. 

 

Gyűjteményi Osztály 

    Néprajzi – Történeti Gyűjtemény: 

               2014-ban elvégeztettük az időszaki kiállításba került műtárgyak tisztíttatását: 

                 - Sándor István emlékkiállítás,  

                 - „Hazatérnek…” 1914 – 2014,  

                 - A hagyományos népi tisztálkodás.  

                                                                   

               Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény: 

Papírdobozok, szignatúrák tisztítása. 

 

               Régészeti Gyűjtemény: 

A 2014. évi tervásatás (Solt – Tételhegy) során előkerült leletanyag egy részének a 

tisztítása, konzerválása megtörtént. 

 

 

 

3) Digitalizálás, virtuális hozzáférhetőség, kutathatóság: 

 

a) A digitalizálás helyzete 2014. év végén, az intézmény digitalizálási stratégiájának 

szöveges bemutatása  

 

Mutatók  

2013. év 

végéig 

digitalizált 

tételszám 

 

2014-re 

tervezett 

digitalizálás 

tételszáma 

2014. évi 

digitalizálás 

tételszáma 

A 2014. év 

végéig 

digitalizált 

állományból 

honlapon 

hozzáférhető 

Digitalizált objektumok 

összesen (db) 

17 634 11 060 44 525 61 

 - ebből műtárgy (db) 10 526 7600 21 457 55 

 - írott dokumentum (oldal) 9370 1155 21 338 30 

 - audiovizuális (db, ill. perc) 3487 fotó 

1260 perc 

4000 fotó 2858 fotó 40 fotó 

Gyűjteményekre, 

kiállításokra alapozott 

múzeumpedagógiai 

letölthető segédanyagok (db)  

54 

 

www.terfor

malok.blog

spot.hu 

5 13 

 

1 

 

Gyűjteményi Osztály 

2013 végétől a Gyűjteményi Osztályon 7 fő kezdett el dolgozni a MaNDA program 

keretében. A cél az volt, hogy a múzeum történetéhez és gyűjteményeihez tartozó jelentős 

tárgyak és dokumentumok digitalizálásra kerüljenek. 2014 áprilisáig dolgoztak, majd júliustól 

kezdve három fő újra munkába állt. 

 

http://www.terformalok.blogspot.hu/
http://www.terformalok.blogspot.hu/
http://www.terformalok.blogspot.hu/
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Képzőművészeti Gyűjtemény: 

A MaNDA program keretében továbbra is Tóth Menyhért adattárba sorolt grafikáinak 

szkennelését és MaNDA programba való feltöltését folytattuk. A munkafolyamat esetünkben 

így néz ki:  

1. TM grafikák scannelése (A4 méretig) 300 dpi-ben,  

2. a scannelt grafikák méretének csökkentése 200 dpi-re,  

3. a lapok kötegelése füzetenként vagy mappánként,  

4. lead kép szerkesztése,  

5. feltöltés MaNDA felületre,  

6. a munkafolyamatok vezetése Excell táblázatban.  

Egy év alatt így 9242 db művet sikerült beszkennelni és a MaNDA archívumba felvinni. 

 

 Néprajzi – Történeti Gyűjtemény: 

 A digitalizálási programban 2014-ben az alábbi munkák elvégzésére került sor: 

 1.Leltárkönyvek digitalizálása: 

     -Történeti adattári leltárkönyv   189 tétel 

     -Történeti tárgyi leltárkönyv 1611 tétel 

     -Történeti tárgyi leltárkönyv 195 tétel 

     -Történeti dokumentációs leltárkönyv I-II. 6966 tétel 

     -Néprajzi adatári leltárkönyv  795 tétel  

 2.Múzeumtörténeti adattár anyagának digitalizálása 

     -Múzeumtörténeti adattári leltárkönyv  585 tétel  

    A Múzeumtörténeti Adattár anyagából a MaNDA honlapjára feltöltött képek száma: 432 db 

Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény: 

A gyűjtemény leltárkönyveiből 2467 tétel került digitalizálásra, Excel programba. 

 

Régészeti Gyűjtemény: 

A második régészeti leltárkönyv digitalizálása, valamint a leírókartonokon lévő tárgyfotók 

egy részének a szkennelése történt meg. Sor került a digitalizált anyagok feltöltésére a 

MaNDA archívumba. 

 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

A youtube.com  – on megosztott kisfilmek a Szórakaténusz gyűjteményéről és programjairól 

– 4 film. 

A játékgyűjtemény feldolgozásával párhuzamosan – gyűjteményi katalógusok, tárgykartonok, 

számítógépes nyilvántartás – készülnek a digitális képfelvételek. Az intézmény célja virtuális 

kiállítások rendezése a gyűjtemény műtárgyainak bemutatása mellett. A digitalizálási stratégia 

szerint a gyűjtemény nagy részének bemutatását kell ilyen módon megvalósítani, hogy 

biztosítsuk az országos gyűjtemény megismertetését minden érdeklődő, látogató, valamint a 

sokféle szakközönség számára. 

A külső kiállításokra kölcsönzött tárgyak digitalizálása megtörtént. (Pálfiné Ispánovics 

Krisztina) 

A kőépítő gyűjtemény rendezése során audiovizuális anyag készítése. (Pálfiné Ispánovics 

Krisztina, Homokiné bíbor Anna) 

A műtárgyakról készült digitális felvételeiből készülnek a műhelyprogramokat kísérő 

segédanyagok, megközelítőleg 2300 felvétel. (Homokiné Bíbor Anna, Pálfiné Ispánovics 

Krisztina, Burka Beáta) 

A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely átfogó, nagyszabású képes archívummal 

rendelkezik az itt folyó múzeumpedagógiai tevékenységről. A felvételek archívumban 

találhatóak meg, valamint a szakmai bemutatóprogramok alapját képezik. 
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2013-2014-ben ez a szakmai munka kiegészítésre került a Magyar Naiv Művészek 

Gyűjteménye kiállítási anyagának feldolgozásával. 

Az intézmény részt vesz a MANDA digitális programban, nyilvántartásban. Ennek keretében 

a Rodolfó (Gács Rezső) kártyagyűjtemény, Rodolfó könyvgyűjteménye, valamint Rodolfó 

bűvészkellékei kerültek az internetes adatbázisba. Összesen 1595 műtárgyról van szó, melyek 

digitalizálása is megtörtént. (Tuza Gábor és Kalmár Ágnes közreműködésével, szakmai 

felügyeletével) 

 

Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye 

Az intézmény részt vesz a MANDA digitális programban, nyilvántartásban. Ennek keretében 

1351 műtárgy megtalálható a MANDA adatbázisban. Ennek keretében azonos számú műtárgy 

digitalizációja is megtörtént. 

A MANDA munkálatai a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely intézményben folynak. 

(Kalmár Ágnes szakmai felügyeletével) 

A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely átfogó, nagyszabású képes archívummal 

rendelkezik az itt folyó múzeumpedagógiai tevékenységről. A felvételek archívumban 

találhatóak meg, valamint a szakmai bemutatóprogramok alapját képezik. 

2013-2014-ben ez a szakmai munka kiegészítésre került a Magyar Naiv Művészek 

Gyűjteménye kiállítási anyagának feldolgozásával. 

 

„Cifrapalota” Kiállítóhely 

Tovább folytattuk a fotó és a szöveges múzeumpedagógiai és közművelődési anyag digitális 

tárolását.  

A múzeumpedagógiai foglalkozásokon elkészült alkotások digitalizálása. 

Múzeumpedagógiai segédanyagoknak letölthető változatai készültek. 

 

b) Kutatószolgálat 

 

Mutató 2013. tény 2014. terv 2014. tény 

Kutatók száma 196 167  221 

Kutatási alkalmak száma  213 140 235 

 

 

c) Múzeumi könyvtár 

 

KKJM 

Mutató 2013. tény 2014. terv 2014. tény 

Szaktájékoztatások száma (személyes, 

tel., e-mail stb.) 

571 630 514 

Könyvtárhasználók száma 156 270 146 

Könyvtárhasználatok száma 2219 320 2268 

Helyben használt könyvek, folyóiratok 

száma 

8045 9332 7675 

Kölcsönzött könyvek száma 4104 5500 3854 

 

 

 

4) Tudományos kutatás: 

 

Szöveges ismertetés és értékelés mellett a következő számszerűsített adatok feltüntetése 
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Tudományos munka mutatói 2013. tény 2014. terv 2014. tény 

Tudományos munkatársak száma (fő) 18 18 21 

Tudományos fokozattal rendelkező munkatársak 

száma (fő) 

1 2 3 

Tárgyévben megszerzett tudományos fokozatok 

száma (db) 

0 1 0 

Kutatónapot igénybe vehető tudományos 

munkatársak száma (fő) 

13  13  6 

A tudományos munkatársak számára 

engedélyezett kutatónapok száma    

118 180 102 

A múzeum által kiadott önálló tudományos-

muzeológiai kiadványok száma (monográfia, 

tanulmánykötet, folyóirat, kiállítási- és 

gyűjteményi katalógus, évkönyv) (db) (magyar | 

idegen nyelven) 

4  6 1 6 / 0 

A munkatársak által írt, saját múzeumi 

kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, 

közlemények, cikkek száma (db) (magyar | idegen 

nyelven) 

2 2 14  10 /0 

A munkatársak által írt egyéb tudományos 

kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, 

közlemények, cikkek száma (db) (magyar | idegen 

nyelven)  

8 1 23 2 21 /0 

A munkatársak által tartott tudományos 

előadások, összeállított poszterek száma (db) 

(itthon | külföldön) 

26 4 23 3 42 /5 

A múzeum által megjelentetett ismeretterjesztő, 

pedagógiai kiadványok száma (db) (magyar | 

idegen nyelven) 

3  5 1 6 / 0 

A munkatársak által saját múzeumi vagy egyéb 

kiadványban megjelentetett ismeretterjesztő 

írások (magyar | idegen nyelven) 

6  6 1 22 /1 

Kiállítási forgatókönyvek száma (állandó| 

időszaki) (db) 

6 17 3 12 2 /30 

Megvalósult kiállítások száma (állandó| időszaki) 

(db) 

4 30 2 16 1 /35 

Hazai tudományos programokban való részvétel 

(programok száma | résztvevő munkatársak 

száma) 

13 22 23 12 25 /11 

Nemzetközi tudományos programokban való 

részvétel (programok száma | résztvevő 

munkatársak száma) 

6 3 5 2 3 / 3 

Felsőoktatásban oktatóként résztvevő 

munkatársak száma (fő) | megtartott órák száma 

(óra, 1 óra = 45 perc) 

3 6 2 8 3 /13 

Felnőttképzésben oktatóként résztvevő 

munkatársak száma (fő) | megtartott órák száma 

(óra, 1 óra = 45 perc) 

4 52 1 28 5 /38 
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a) A 2014. évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak bemutatása (célok, 

feladatok, eredmények bemutatása) 

 

A) Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

Kiállítási forgatókönyvek készítése 

Magyar játéktörténet kutatása 

Gyűjteményi anyag feldolgozása 

Új múzeumpedagógiai tevékenységi formák kidolgozása 

Szakmai-módszertani továbbképzés 

A múzeumpedagógiai tevékenység egyes témaköreinek kultúrtörténeti kutatása és vizsgálata, 

bemutatóprogramok készítése, valamint előadása. 

 

Kiállítások: 

A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely Ők is voltak gyerekek időszaki kiállítása az NKA 

és a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál támogatásával jött létre, 2014. március 16-án nyílt meg. 

Pályázati felelős, szervező és rendező: Kalmár Ágnes 

A Szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumban, a Szórakaténusz anyagából megrendezett Régi idők 

játékai kiállítás február 26-augusztus 31. tartott nyitva. A tárgyakat válogatta, a kiállítást 

megtervezte és megnyitotta: Kalmár Ágnes 

 

 

Felsőoktatásban: 

Felsőoktatási intézmények hallgatói számára kézművesség tanítása, módszertani ismeretek 

átadása. 

12 alkalom, 80 fő, 3 munkatárs 

Résztvevők: a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kara Erasmus programjának 

hallgatói, a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kara óvópedagógus alapszakának 

hallgatói, ELTE –s hallgatók 

Tartották: Belvaracz Ibolya, Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna 

 

Felnőttképzésben: 

Pedagógusoknak kézművesség tanítása, módszertani ismeretek átadása.  

8 alkalom, 136 fő, 3 munkatárs 

Résztvevők: Határon túli magyar pedagógusok (a Csillagszemű tábor résztvevői), gyakorló 

óvónők csoportja. 

Tartották: Belvaracz Ibolya, Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna (3 fő) 

 

Kalmár Ágnes 

Kiállítási forgatókönyvek: 

Ők is voltak gyerekek… 

Gyermekportrék jeles főurakról és a hírös város neves személyiségeiről. 

Időszakos kiállítás programokkal a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben 

2014. március 16 – 2014. december 30. 

 

Régi gyermekkori fényképek a hírös város neves személyiségeiről. Kutatás a Bács-Kiskun 

Megyei Levéltárban. 

 

Régi idők játékai 
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Külső időszaki kiállítás a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumban, 2014. február 26-2014. 

augusztus 31. 

 

Kiadványok: 

A Magyar Posta alkalmi bélyeg-kisív tervet készített a Játékmúzeum gyűjteményének 

darabjaiból EUROPA 2015 Régi játékok címmel egy európai bélyeg szépségverseny 

alkalmából. A képeket válogatása és a feliratokat elkészítése 

 

Ők is voltak gyerekek időszaki kiállítás ismeretterjesztő kiadványa. 

 

Szakmai tudományos előadások: 

A gyermekjátékok, mint az életmód tükrei 

2014. július 2. XLII. Országos Honismereti Akadémia, Kecskemét 

 

Játék és valóság a Nagy Háború éveiben 

2014. október 3. Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület Háború, hátország, emlékezet 

konferenciája alkalmával 

 

Konferenciákon való részvétel: 

Játék - élmény – tudás című játéktörténeti konferencia. Hetedhét Játékmúzeum. 

Székesfehérvár, október 17. 

 

MÚZEUM@DIGIT. Múzeumi Digitalizálási Konferencia. A Magyar Nemzeti Múzeum 

Országos Muzeológiai és Módszertani Központja. MNM, Budapest, november 5-6. 

 

Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó – Ludwig Múzeum, Budapest, szeptember 29. 

 

Muzeológia+Múzeumpedagógia=Múzeum (muzeológia), Cifrapalota – 2014. március 3. 

 

Muzeológia+Múzeumpedagógia=Múzeum (múzeumpedagógia), Szórakaténusz – 2014. 

április 7. 

 

Váczi Mária 

Szakmai módszertani konferenciák összeállítása és szervezése: 

Muzeológia + Múzeumpedagógia = Múzeum, Cifrapalota, március 3. 

Muzeológia + Múzeumpedagógia = Múzeum (múzeumpedagógia), Szórakaténusz 

Játékmúzeum és Műhely, április 7. 

  

Belvaracz Ibolya, Homokiné Bíbor Anna, Burka Beáta 

Részvétel konferenciákon: 

MOKK Projektzáró konferencia Felsőbb osztályba léphet címmel – Szentendre, február 20. 

(Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna) 

 

Muzeológia+Múzeumpedagógia=Múzeum(muzeológia) 

Helyszín: Cifrapalota – 2014. március 3. 

(Belvaracz Ibolya, Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna) 

 

Muzeológia+Múzeumpedagógia=Múzeum (múzeumpedagógia) 

Helyszín: Szórakaténusz – 2014. április 7. 

(Belvaracz Ibolya, Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna) 
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Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó – Ludwig Múzeum, Budapest, szeptember 29. (Burka 

Beáta, Homokiné Bibor Anna) 

  

Játék - élmény – tudás című játéktörténeti konferencia – Hetedhét Játékmúzeum. 

Székesfehérvár, október 17. (Belvaracz Ibolya, Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna, Kalmár 

Ágnes) 

 

VI. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia Szerethető múzeum címmel – Eger (Burka 

Beáta, Homokiné Bibor Anna), szeptember 29-30. 

 

Továbbképzésen való részvételek: 

Mire jó a múzeum? – Budapest Néprajzi Múzeum – 30 órás akkreditált képzés, március 28-

29. és április 11-12. (Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna) 

 

Konferencián tartott előadások: 

Játék - élmény – tudás című játéktörténeti konferencia - Múzeumpedagógia a 

Szórakaténuszban című előadás. Székesfehérvár, október 17. 

(Belvaracz Ibolya)ű 

 

Felsőoktatásban: 1 alkalom, 29 fő. Résztvevők: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai 

Kara óvópedagógus alapszakának hallgatói. Tartotta: Homokiné Bibor Anna 

 

B) „Cifrapalota” Kiállítóhely  

 

 Szabóné Bognár Anikó 

 Kutatási témák: 

 Magyarország az első világháborúban 

 Cél: kiállítás előkészítése 

 feladat: Magyarország az első világháborúban, Mindennapok a fronton, Egészségügyi 

ellátás, Doberdó, Hit a fronton egységek kidolgozása 

 eredmény: Hazatérnek…1914-2014 c. kiállítás 

  

 A magyar kard, magyar szablyavívás története 

 cél,feladat: kiállítás előkészítése 

 eredmény: kiállítás előkészítése 2015. évre 

  

 Kenyérsütés hagyományai, pékségek Kecskeméten 

 feladat: anyaggyűjtés, néprajzi tanulmány elkészítése 

 eredmény: tanulmány 

  

 Néprajzi sajátosságok a Zarándokút Bács-Kiskun megyei szakaszán 

 feladat: anyaggyűjtés, néprajzi tanulmány elkészítése 

 eredmény: tanulmány 

 

Projektvezetői feladatok: 

Hazatérnek… Kiállítás, konferencia, katalógus, konferenciakötet, programsorozat. 

 

Kiállítási forgatókönyvek: 

Csataképek a szabadságharcból 
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Hazatérnek…1914-2014. Kiállítási forgatókönyv, Dr. Tombáczné dr. Végh Katalinnal 

 

Publikációk: 

Szabóné Bognár Anikó – dr. Tombáczné dr. Végh Katalin: Hazatérnek…1914-2014. A 

magyar katona. Album az első világháborúról. Megjelenés alatt. 

 

Szabóné Bognár Anikó: Kulturális örökség a Duna mentén. in.:Örökségünk, értékeink a 

magyar zarándokút dél-alföldi szakasza mentén. szerk: dr. Tombáczné dr. Végh Katalin – 

Rosta Szabolcs, 8-15. p 

 

Szabóné Bognár Anikó: Ahogy édösanyám sütötte. A házikenyér-sütés Kecskeméten. in.: 

Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott 

tanulmányok. szerk.: Kothencz Kelemen 806-815 p. 

 

Pályázatok: 

Kubinyi Ágoston Program 2014. „Cifrapalota, zöld az ablaka…” Nyertes pályázat 

Hazatérnek… kiállításhoz pályázatok: 

 Első világháborús Centenáriumi Emlékbizottság – nyertes pályázat 

 Városi Támogatási Program – nyertes pályázat 

 NKA, miniszteri keret – nyertes pályázat 

 

Előadások: 

Mindennapok és hit a fronton, előadás a Harmadik Kor Egyetemén, 2014. december 1. 

Az aradi vértanuk – előadás,  Hunyadivárosi Közösségi Ház, 2014. október 6. 

Kiállítási terv az első világháború centenáriumára. Rotary Kub, április 24. 

 

Konferencia előadások:  

Szabóné Bognár Anikó: Múzeumpedagógia, közművelődés – ahogy mi csináljuk. 

Dobó Istvántól Darth Vederig – szakmai tanácskozás 2014. április 2. -3.  

 

Tárgy, lélek, ember. Avagy muzeológia – módszertan – értékközvetítés. Dr. Tombáczné dr. 

Végh Katalinnal. Megtizedelt évek. A Magyar Nemzeti Levéltár Bács Kiskun Megyei 

Levéltára és a Kecskeméti Katona József Múzeum konferencia-napjai az I. világháború első 

centenáriumi évében. Kecskemét, 2014. október 20-21. 

 

Konferencia részvétel: 

Felsőbb osztályba léphet –"Múzeumok Mindenkinek" Program záró-konferenciája, 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 2014. 02.20. 

 

Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport 

2014.éviInterdiszciplináris Konferenciája, Szekszárd, 2014. 10. 2-3. 

 

Tudományos nemzetközi konferencia szervezése: 

„Megtizedelt évek.” A Magyar Nemzeti Levéltár Bács Kiskun Megyei Levéltára és a 

Kecskeméti Katona József Múzeum konferencia-napjai az I. világháború első centenáriumi 

évében. Kecskemét, 2014. október 20-21. 

 

Merinu Éva 

Előadások: 
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2014. május 5. Az ősembertől a honfoglaló magyarokig – Múzeumpedagógiai információs 

nap. Mi történt Samuval? Múzeumpedagógia 3-tól 12 éveseknek. Kecskemét, Cifrapalota. 

2014. június 2. Múzeumpedagógiai évzáró Múzeumi a ’la carte ― Ahol mindenki számít, 

előadás,Kecskemét, Cifrapalota 

2014. október 10. Tanárok Éjszakája – Múzeumpedagógiai módszerek a „Hazatérnek…” 

1914 – 2014 valamint a Nagyurak és vezérek kiállításokba 

2014. november 6. Vetítettképes előadás tartása: Játék, tanulás – móka és kacagás a 

Cifrapalotában címmel, Országos Múzeumpedagógiai Konferencia, Eszterházy Károly 

Főiskola, Eger 

 

 Konferenciákon, műhelygyakorlatokon való részvétel  

febr. 20. Felsőbb osztályba léphet' – Múzeumok Mindenkinek Projekt Zárókonferencia, 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre   

márc. 3. Muzeológia + Múzeumpedagógia = MÚZEUM – szakmai továbbképzés, Cifrapalota, 

Kecskemét 

ápr. 7. Muzeológia + Múzeumpedagógia = MÚZEUM II. – szakmai továbbképzés, 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, Kecskemét 

szept. 25. Mappakészítés – Szakmai továbbképzés, Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, 

Kecskemét 

szept. 29. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó, Ludwig Múzeum, Budapest 

okt. 16. Szomszédolás – MOKK rendezvény, Móra Ferenc Múzeum,Szeged  

okt. 20-21. Megtizedelt évek I. világháborús konferencia, Cifrapalota, Kecskemét 

nov. 6-7. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia, Eszterházy Károly Főiskola, Eger  

nov. 27. Szomszédolás – MOKK rendezvény, Damjanich János Múzeum, Szolnok  

dec 1. A mozaik – szakmai továbbképzés, Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, Kecskemét 

 

Múzeumpedagógiai kiadvány: 

Avar kincsek nyomában. Múzeumpedagógiai munkafüzet 7-12 évesek számára (Merinu Éva – 

Wicker Erika) 

 

Bencsik Orsolya 

Előadások: 

2014. május 5. Az ősembertől a honfoglaló magyarokig – Múzeumpedagógiai információs 

nap. Kecskemét, Cifrapalota, Ős-flash és Őskori kommunikáció.  

Drámapedagógia az ősember kiállításban. Módszertani bemutató és játék.  

2014. június 2. Múzeumpedagógiai évzáró. Kecskemét, Cifrapalota. Vizuális kultúra és a 

fiatalság. Szakmai módszertani összefoglaló. 

 

Konferenciákon, műhelygyakorlatokon való részvétel  

febr. 20. Felsőbb osztályba léphet' – Múzeumok Mindenkinek Projekt Zárókonferencia, 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre   

márc. 3. Muzeológia + Múzeumpedagógia = MÚZEUM – szakmai továbbképzés, 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, Kecskemét 

szept. 25. Mappakészítés – Szakmai továbbképzés, Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, 

Kecskemét 

okt. 16. MOKK rendezvény, Móra Ferenc Múzeum, Szeged 

dec 1. A mozaik – szakmai továbbképzés, Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, 

Kecskemét 

 

Múzeumpedagógiai kiadvány: 
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Kép-mese társasjáték a „Hazatérnek…1914-2014” és az Így…most már lőhetnek, köszönöm 

című kiállításokhoz. (Bencsik Orsolya) 

 

C) Gyűjteményi Osztály 

 

Képzőművészeti Gyűjtemény: 

 

ifj. Gyergyádesz László 

-Vidéki muzeológusként a kutatási tervem csapásiránya 2014-ben is erőteljesen kötődött a 

képzőművészeti gyűjteményhez, az intézményem kiállítási programjához, ill. az ahhoz 

kapcsolódó, tervezett kiadványokhoz (Tóth Menyhért, zsidó magyar festészet). 

-Kiegészítő kutatások Mednyánszky László I. világháborús tevékenységével kapcsolatosan 

(konferencia és kiállítás).  

-Több mint két évtizede folyamatosan foglalkozom a kortárs magyar 

zománcművészettel, melyet az idén sem hagytam abba (Fabók Gyula, Ravasz  

Erzsébet, 40 éves zománcműhely Kecskeméten), melyről ezúttal is 2 alkalommal publikáltam 

a Magyar Iparművészetben, sőt gyűjtési tevékenység is kapcsolódott hozzá (hagyatéki és 

kortárs szinten is).  

-Kecskemét építészeti örökségével is folyamatosan foglalkozom, így egy megjelent 

tanulmány mellett konferencián is adtam róla elő. 

Publikációk: 

1. Tóth Menyhért. Kismonográfia. Kecskeméti Katona József Múzeum, Kecskemét, 2014 

2. Kecskemét és a magyar zsidó képzőművészet a 20. század első felében. Kecskeméti 

Katona József Múzeum, 2014. április 10–július 27. Könyvkatalógus. Kecskemét, 2014 

(angolul is) 

3. „Így! Most már lőhetnek… köszönöm!” – Mednyánszky László, Farkas István és Nagy 

István az I. világháborúban. Cifrapalota, Kecskemét, 2014. július 31–december 31. 

Kiállításvezető, képeslap melléklettel. Kecskeméti Katona József Múzeum és a Print 2000 

Nyomda Kft. közös kiadványa, Kecskemét, 2014 (angolul is) 

4. „És minden itt van egy helyen”. Előszó. In: Kecskemét Arcai III. A Kecskeméti 

Képzőművészek Közösségének képző- és iparművészeti pályázata. Katalógus. Kecskeméti 

Kulturális és Konferencia Központ, 2014. március 14–április 2. Szerk.: Balanyi Károly. 

Kecskemét, 2014. pp. 3–4. 

5.  „Tüzet viszek…” A Tűzzománcművészek Magyar Társasága. In: Atelier, 2014/1. p. 

29. 

6.  „Eltűnt. / Kezében tábla volt és fény a homlokán.” A magyar báb- és zománcművészet 

nagymesteréről, Báron Lászlóról. In: Atelier, 2014/1. p. 31 

7.  „Csak Kecskemét példáját kell utánozni.” – Márkus Géza: Cifrapalota. In: Magyar 

Iparművészet, 2014/4. pp. 27–32. 

8. Ómagyar Mária-siralom – Ravasz Erzsébet (1937–1991) zománcművészeti életműve. 

In: Magyar Iparművészet, 2014/6. pp. 32–37. 

9. A kortárs magyar zománcművészet fővárosa – Negyvenéves a kecskeméti Nemzetközi 

Zománcművészeti Alkotótelep. In: Magyar Iparművészet, 2014/8. pp. 9–14. 

10. Kortársak a kemencéből – Kecskeméten. Gyarapodó zománcművészeti gyűjtemény a 

kecskeméti Katona József Múzeumban. In: Magyar Múzeumok, online magazin (2014. 

augusztus 26.) 

 

Tóth Menyhért c. kötetét több alkalommal is bemutatták: 
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1. 2014. február 21-én „A teljesség. Ez az én legnagyobb álmom.” c. Tóth Menyhért 

kiállítás megnyitójával egybekötve a kalocsai Városi Galériában (Bemutatta dr. Bánszky Pál, 

Magyar Örökség díjas művészettörténész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja.) 

2. 2014. március 7-én „A miskei Anteus” finisszázsa keretében (Meghívott vendégek 

voltak: dr. Bánszky Pál művészettörténész, dr. Füzi László irodalomtörténész, Gaál József 

festő, grafikus, ifj. Gyergyádesz László művészettörténész és Pintér Lajos költő) 

3. 2014. április 23-án a Magyar Művészeti Akadémia Kecske utcai székhelyén (A 

közönséget Juhász Judit, az MMA Koordinációs Főosztályának vezetője köszöntötte, a 

háznagyi teendőket pedig Szemadám György Munkácsy-díjas festőművész, az MMA 

képzőművészeti tagozatának vezetője látta el. Elsőként dr. Bánszky Pál művészettörténész 

beszélt, majd a kötetet Földi Péter Kossuth-díjas festőművész mutatta be.) 

4. 2014. május 15 körül a Kossuth Rádió reggeli adásában fél 9 tájban (Ifj. Gyergyádesz 

László művészettörténésszel beszélgetett róla Antall István.) 

5. 2014. május 18-án, Múzeumi Világnap alkalmából a kecskeméti Cifrapalotában (A 

kötetet bemutatta dr. Nagy Márta bizantinológus, a Debreceni Egyetem ny. docense.) 

 

Előadások konferenciákon:  

1. Kecskeméthez kötődő magyar zsidó festőművészek (Holokauszt Emléknap 2014 – 

Megemlékezés és konferencia, Kecskemét, Tudomány és Technika Háza, 2014. április 28.) 

2. A Tűzzománcművészek Magyar Társasága jövőképe, kapcsolódása a Nemzetközi 

Zománcművészeti Alkotóműhelyhez (A Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelepek 40. 

évfordulójához kapcsolódó nemzetközi konferencia meghívott hazai és külföldi előadókkal – 

„A zománc mint ipari nyersanyag, s mint művészeti alapanyag” Kecskeméti Kortárs 

Művészeti Műhelyek – Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely, Kecskemét, 2014. 

július 18.) 

3. Kecskemét – Kiskunfélegyháza – Kiskunhalas. A városháza-ikonográfia és a 

századfordulós-szecessziós építészet („Kiskunsági évezredek” régészeti, geoarcheológiai, 

történeti és műemlékvédelmi konferencia, Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum, 2014. október 

16.) 

4.  „Így! Most már lőhetnek… köszönöm!” – Mednyánszky László az I. világháborúban 

(„Megtizedelt évek” c. tudományos és szakma-népszerűsítő konferencia az I. világháború első 

centenáriumi évében a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára és a 

Kecskeméti Katona József Múzeum közös szervezésében. Kecskeméti Katona József 

Múzeum Cifrapalota Kiállítóhelye, 2014. október 21.) 

 

Virág Ágnes: 

Fogalmi integráció módszertanának alkalmazása a művészettörténetben  

         (nemzetközi diskurzus): 

- Képi tanulás és megértés kutatással kapcsolatos programokhoz való  

  kapcsolódás, információgyűjtés. Képi elemzések – metafora, metonímia és fogalmi 

integráció módszerének alkalmazása. 

- Olvasmányok: dr. Charles Forceville (Pictorial Metaphor in Advertising),  

Ray Gibbs, Charles Forceville (Multimodal Metaphor), Rosario Caballero (Re-Viewing 

Space: Figurative Language in Architects' Assessment of Built Space), Zoltán Kövecses 

(Metaphor in Culture),  Mark Turner, Gilles Fauconnier (The Way We Think: Conceptual 

Blending and the Mind's Hidden Complexities) 

        Adat- és anyaggyűjtés (kelet-közép európai vonatkozás): 

- Építészeti térelemeket ábrázoló magyar képzőművészeti anyag gyűjtése,  

csoportosítása korpuszelemzéshez. A vizsgált képzőművészeti anyag a rendszerváltás után 

készült. 
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- Szarajevói anyag gyűjtése és feldolgozása a korábban említett tárgyakkal  

való összehasonlító elemzésekhez. Interjúk készítése kortárs művészekkel. (előzmény: 

zágrábi, szabadkai anyaggyűjtés)  

         Életmű feldolgozás (lokális vonatkozás): 

         Kalmár Pál szobrász életművének előkészítése, rendszerezése és bemutatása.  

         Az életmű feldolgozása folyamatban van, aminek eredményeképpen egy  

         digitális katalógus készül 2015-ben. A gyűjtés során a Képzőművészeti  

         Gyűjtemény adattárába kerültek a szobrász előkészítő rajzai, alkotásainak  

         szerzeményezése folyamatban van. 

         Publikációk   

1. Recenzió. Megjelent: Alkalmazott Nyelvészet, 2014/1-2.sz. Téma: The Power of the 

Image: Emotion, Expression, Explanation, szerk. Benedek András és Nyíri Kristóf, In: Visual 

Learning Vol.4., Peter Lang, Frankfurt Am Main, 2014, 306. (magyar nyelven)  

2. A szárazföldhöz kapcsolódó metaforák és metonímiák a magyar nyelvben 

(Esettanulmány: Boguslaw Bierwiaczonek 'Panta rei – on aquatic and marine concepts and 

words in English' című tanulmányához) (megjelenés alatt) 

 

Néprajzi – Történeti Gyűjtemény: 

         

Bereznai Zsuzsanna 

  - Bárth János 70. születésnapi kötetébe a tanulmány befejezése: 

   Schőn Máriával:  A hét napjai a hajósi sváb néphagyományban 

 Megjelent: 

 - Kothencz Kelemen (szerk.): Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe  

 lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok. Baja, 2014. 701–720. 

 - Életmód és munkakultúra Hajóson ,Honismeret 2014/5. 33–35. Budapest 

 Megjelenés alatt: 

                         - Népi táplálkozási szokások Székelyszentkirályon  

                         - A kecskeméti Kircz család élete a XX. század elején 

 (Kircz Fülöp zsidó vállalkozó családja)  

                         - Egy kecskeméti polgári háztartás a XX. század elején 

 (Kircz Fülöpné Kohn Teréz háztartása 1900–1920) Cumania 27. kötetbe -   

                          - Életmód és munkakultúra Hajóson -  előadás tartása a 

honismereti akadémián, Kecskemét, 2014. július 2. 

                          - A hajósi sváb parasztság története 1938–1953 munkacímű 

könyv:  

                          Volksbund, katonáskodás a magyar hadseregben, önkéntes 

belépés és  

  kényszerbesorozás a Waffen SS-be, a falu élete a háború idején,    

  hadifogság,tolonctábor, hortobágyi kitelepítés, önkéntes kitelepülés  

  Németországba, kitelepítés a környékbeli falvakba, kitelepítés  

  Németországba, szovjetunióbeli kényszermunkatábor, telepesek, felvidéki 

  magyarok és dunántúli svábok betelepítése 

  Néprajzi és levéltári gyűjtőmunka, határidő: áthúzódó (3 év) 

1) Eddig 82 hangfelvétel készült el hajósi adatközlőkkel, melyek leírása 

folyamatosan történik.   

                                        Szerzőtárs: Schőn Mária 

2) Az első fejezet megírása: A Volksbund a hajósi sváb parasztság  

körében. 
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Székelyné Kőrösi Ilona:  

                        Tudományos témakutatás 

A 2014. évi munkaterv és kutatási terv alapján elsőbbséget élveztek az abban 

megjelölt kutatási témák. Az új-és legújabb kor területén kiemelt szerepet 

kapott  Sándor István kecskeméti polgármester polgármesteri és országgyűlési 

képviselői munkájának tudományos feltárása, valamint az első világháború 

helytörténeti vonatkozásai (Kecskemét és környéke, a hátország.) Áthúzódó 

kutatások: Szilády Károly conceptjei, reformkori főügyészi iratok, 20. századi 

iskolatörténet.  

                       Tudományos konferenciák, előadások 

                        - Helytörténet, hagyományőrzés, identitás a 21. században – kecskeméti példák  

                        c. előadás a Kulturális értékeink a Kárpát-medencében 1. Az identitás  

                        megnyilvánulási formái a 21. század kezdetén című nemzetközi konferencián,  

                        Kishegyes (Szerbia), 2014. febr.21-22.  

- Család és munka Bellosics Bálint Kis Ethnographia című munkájában,  

előadás a Mentalitás és kulturális örökség című, Nemzetközi 

Nemzetiségkutató  Néprajzi Konferencián, Baja, 2014. július 17-18. 

- Táj-történelem – ember a Duna-Tisza közén. Előadás a Tájak – korok –  

életmódok a Kárpát-medencében c. konferencián, XLII. Országos 

Honismereti Akadémia, Kecskemét, 2014. június 29-július 4. 

- A háborús esztendők kecskeméti polgármestere, Sándor István. Előadás a  

                         Háború, hátország, emlékezet c. konferencia  2014. október 3. Kecskemét,  

                         Városháza  

                         Megjelent írások 

                         - A FANTO Fotó Kecskeméten. Egy fényképész dinasztia emlékére. Írta és  

                         szerkesztette Székelyné Kőrösi Ilona. Kecskeméti Katona József Múzeum, 

                         Kecskemét, 2014.  

- Aranykorban és háborúban. Sándor István kecskeméti polgármester  

munkássága. Történeti Muzeológiai Szemle 13. Szerk. Ihász István - Pintér 

János. Magyar Múzeumi Történész Társulat, Bp. 2014. 37 - 63.  

                          - Bellosics Bálint és kortársai.  

                          Bellosics  Bálint tiszteletére. Szerk. Halász Albert. Lendva, 2014. 55-77.  

                          -Egy kecskeméti református diák végrendelete  a 18. században.  

                          Ötödfélszáz esztendők. Mozaikok a 450 éves kecskeméti református oktatás  

                          történetéből. Kecskemét, 2014. 135-136.  

                          - A harangok búcsúztatása.  Ötödfélszáz esztendők. Mozaikok a 450 éves  

                          kecskeméti református oktatás történetéből. Kecskemét, 2014. 70-71. 

                          - Sándor István, a városépítő és iskolapártoló református  polgármester  

                           Szőlőskert c. folyóirat 2014./2. 43-44.  

                          - Hommage a’ Bellosics Bálint – Halász Albert könyvének ismertetése, 

                           Honismeret 2014./2.77. 

                           - A Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület. Honismeret 2014/3. 59-60. 

                            - Az életmódkutatás tárgyi és írásos forrásai. Honismeret 2014/4. 55-56.  

                            - A vendégváró Kecskemét. Honismeret, 2014/5. 40-43. 

                            - Kecskemét és Felsőkomárnok kapcsolata az első világháború idején.  

                             Honismeret 2014/6. 60-62. 

                             - Kecskemét és Felsőkomárnok az első világháború idején  –– a témáról  

                             több alkalommal kisebb közlemény (Mamutt hírlevél, Felvidék.ma 2014.  

                             január 8., Kecskemét MJV Hírlevele, kecskemet.hu stb.) 

                             - Nyolcvan éve zajlott az első Hírös Hét (kecskemet.hu) 
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                             - Mollináry hadiemlékek kiállítása (kecskemet.hu) 

                             - Belépési nyilatkozat – filmsorozat a tsz-szervezésről  

                               (Duna TV, 2014. szakértő) 

 

         Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény 

         Mészáros Ágnes: 

                           -Néprajzi gyűjtés Kovács Sándor füves ember utódjánál, interjúk kazettáról  

               való legépelése (42 oldal). Terveztem Kovács Sándor sarkadi születésű, 16 

éves korától Kecskeméten működött füves ember életének és munkásságának 

tanulmányban való feldolgozását, amely félig elkészült, hiányzik még a 

receptjeinek táblázatokba foglalása, a betegeinek szociográfiai jellegű 

elemzése.  

                           -Dr. Honti Géza kiállítása emlékezete kiállításhoz forgatókönyv írása.                                                                        

 

         Régészeti Gyűjtemény 

         Somogyvári Ágnes 

                        2014-ben a Castrum Tétel kutatási programhoz kapcsolódva a feladatom az  

volt, hogy az elmúlt évek ásatási anyagának bronzkori részét feldolgozzam,  

valamint a mikroregionális kutatások jegyében a Solti sík területén ismertté 

vált bronzkori lelőhelyeket összegyűjtsem, a tételhegyi anyagot 

feldolgozzam, illetve az eddig ismertté vált lelőhelyek anyagát feldolgozásra 

előkészítsem. Ez a munka egyúttal az Archaeologia Cumanica 3., 

településtörténeti kutatásokkal fpglakozó kötete őskori részének az 

előkészítése is volt.   

                          Feldolgozás 

       - Kiskunfélegyháza határában előkerült bronzkori hamvasztásos temetkezés  

  leletanyagának feldolgozása 

                          -Hajós – Hildi palackozó területén előkerült középső bronzkori telep 

                          Anyagának feldolgozása 

                          -Solt-Tételhegy bronzkori leletanyagának feldolgozása 

                          -Kiskunfélegyháza – Páka, Dósa-tanya halomsíros anyagának feldolgozása – 

                          áthúzódó 

                           -Móra Ferenc bronzkori temetőásatása Szabadszálláson – áthúzódó 

                           -Anyaggyűjtés Nemesnádudvar – Szúnyogosi dűlő lelőhely bronzkori 

                           öntőminta- leletének feldolgozásához - áthúzódó 

                          Leadott kéziratok: 

   -Középső bronzkori temetkezések Kiskunfélegyháza határában (Cumania 27) 

                           -Középső bronzkori településrészlet Hajós – Hilden (Halasi Múzeum 4.) 

                           Megjelent publikációk: 

- Bronzkori telepjelenségek és erődítésnyomok Solt – Tételen   

In: Somogyvári Ágnes– Szentpéteri József–V. Székely György (szerk.): 

Településtörténeti kutatások. SoltTételhegy, Kiskunfélegyháza, Amler-

bánya. Archaeologia Cumanica 3. Kecskemét, 2014.63-84. 

                         Kötetszerkesztés: 

               Archaeologia Cumanica 3.  

                         Tudományos előadások 

                          -A Kecskeméti Katona József Múzeum szakmai továbbképzési programja  

                          keretében előadás: Régészeti kutatások roncsolásmentes és hagyományos 

                          módon néhány Bács-Kiskun megyei lelőhelyen - március 

               -Beszámoló a solti bronzkori kutatásról a Magyar Régészeti és  
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                         Művészettörténeti Társulat májusi ülésén, Budapesten  

                          - Előadás A sokoldalú Móra című emlékülésen Móra Ferenc régészeti  

                          feltárása Szabadszálláson címmel (Kiskunfélegyháza, szeptember) 

- Előadás a Kiskunsági évezredek c. konferencián A halomsíros kultúra  

temetője Kiskunfélegyháza – Pákán (Kiskunfélegyháza, október) 

- Előadás A bronzkorkutatás helyzete Magyarországon c. konferencián Solt 

– Tételhegy bronzkori települése címmel (Budapest, december) 

                         Székely György 

                       Feldolgozás (kutatott témák) 

- A Solt–Tételhegyen előkerült numizmatikai anyag értékelése c. tanulmány  

kiadásra előkészítése (júl.) 

- Tatárjárás és numizmatika (Egy történelmi katasztrófa pénzforgalmi 

 aspektusai) tanulmány kiadásra előkészítése (júl.) 

               - A kiskunmajsa–alsóbodoglári 15. századi kincslelet éremanyaga (máj. –  

                          jún.) 

                - 16. századi pénzlelet Solt határából (nov. – dec.) 

                - Későrómai éremlelet Szalkszentmártonból (márc. – ápr.)  

                       Kötetszerkesztés: 

            - Archaeologia Cumanica 3. (aug. – szept.) 

             - Carmen miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei (szept. – okt.) 

                      Leadott kéziratok: 

             - A kiskunmajsa–alsóbodoglári 15. századi kincslelet éremanyaga  

                      Megjelent publikációk: 

- A Solt–Tételhegyen előkerült numizmatikai anyag értékelése.  

In: Somogyvári Ágnes–Szentpéteri József–V. Székely György (szerk.): 

Településtörténeti kutatások. SoltTételhegy, Kiskunfélegyháza, Amler-bánya. 

Archaeologia Cumanica 3. Kecskemét, 2014. 245–261. 

- Tatárjárás és numizmatika (Egy történelmi katasztrófa pénzforgalmi  

aspektusai). In: „Carmen miserabile” A tatárjárás magyarországi emlékei. 

Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Szerk. 

Rosta Szabolcs – V. Székely György. Kecskemét, 2014. 331-344. 

Tudományos előadások 

- Beszámoló a solt-tételhegyi pénzek értékeléséről (Magyar Régészeti és  

Művészettörténeti Társulat, Budapest, 2014. máj. 14.) 

 

E) Igazgatói Operatív Csoport  

 

Rosta Szabolcs 

Kutatási témák: 

 Bugac – Pétermonostora, Árpád-kori kolostor 

 Kiskunfélegyháza – Templomhalom 

 Bács-Kiskun megye középkori templomos lelőhely-kataszter, (Phd. disszertáció) 

 

Publikációk: 

 Solt-tételhegy középkori temploma – Archeologica Cumanica 3. 

 Pétermonostor pusztulása – Tatárjárás kötet – Szerkesztési munkák 

 

Konferenciák: 

 Kiskunság kutatása – Kiskunfélegyháza 

 Bencés konferencia – Visegrád 



 23 

  

Kiállítások:  

 „Kolostorok kincse” – Szeged, Kiskunfélegyháza 

 „Egyszer volt az ősember…” 

 

Dr. Tombáczné dr. Végh Katalin 

 

Kutatási témák:   

Elsüllyedt falu …a Tiszán innen  

Magyar jogi népszokások  

Az első világháború. A magyar katona. 

1945. A szovjet megszállás 

 

Publikációk:  

Szabóné Bognár Anikó – Dr. Tombáczné dr. Végh Katalin 

Módszertani tanulmány: Búza – kenyér - ÉLET. Egy kiállítás módszertana 

Várható megjelenés: Cumania 27, 2015. 

 

Szabóné Bognár Anikó – Dr. Tombáczné dr. Végh Katalin  

Hazatérnek 1914-2014. A magyar katona 

Várható megjelenés. 2015. március 

 

Szabóné Bognár Anikó – Dr. Tombáczné dr. Végh Katalin  

Megtizedelt évek c. konferenciakötet 

Várható megjelenés: 2015. március 31. 

 

Dr. Tombáczné dr. Végh Katalin – Rosta Szabolcs 

Örökségünk, értékeink a magyar zarándokút dél-alföldi szakasza mentén. szerk:  

 

Kiállítások:  

Hazatérnek… Nemzetközi vándorkiállítás az I. világháború emlékére 

„Egyszer volt az ősember…” – időszaki kiállítás  

Búza-kenyér –ÉLET c vándorkiállítás Baján és Kiskunhalason. 

 

Pályázatok: 

Kubinyi Ágoston Program 2014. „Cifrapalota, zöld az ablaka…” Nyertes pályázat 

ALFA 2013. Nagyurak és vezérek… c. állandó kiállítás. Kivitelezés, ügyvitel. 

Hazatérnek… kiállításhoz pályázatok: 

 Első világháborús Centenáriumi Emlékbizottság – nyertes pályázat 

 Városi Támogatási Program – nyertes pályázat 

 NKA, miniszteri keret – nyertes pályázat 

 

Projektvezetői feladatok: 

Hazatérnek… Kiállítás, konferencia, katalógus, konferenciakötet, programsorozat. 

 

Előadások: 

Az első világháború emlékezete Kecskeméten. Rotary Klub 

 

Konferencia előadások:  
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Hagyomány?–Trend! Múzeum?–Szórakozás! Kiállítás?–Formabontás! Vidéki kiállítás a 

néprajz népszerűsítéséért. Dobó Istvántól Darth Vederig – szakmai tanácskozás 2014. április 

2. -3.  

 

Tárgy, lélek, ember. Avagy muzeológia – módszertan – értékközvetítés. Szabóné Bognár 

Anikóval. Megtizedelt évek. A Magyar Nemzeti Levéltár Bács Kiskun Megyei Levéltára és 

a Kecskeméti Katona József Múzeum konferencia-napjai az I. világháború első centenáriumi 

évében. Kecskemét, 2014. október 20-21. 

 

Konferencia részvétel: 

Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport 

2014.éviInterdiszciplináris Konferenciája, Szekszárd, 2014. 10. 2-3. 

 

Kiállítási forgatókönyv:  

Hazatérnek 1914-2014… c. vándorkiállítás 

 

Tudományos nemzetközi konferencia szervezése: 

„Megtizedelt évek.” A Magyar Nemzeti Levéltár Bács Kiskun Megyei Levéltára és a 

Kecskeméti Katona József Múzeum konferencia-napjai az I. világháború első centenáriumi 

évében. Kecskemét, 2014. október 20-21. 

 

Múzeumi jogi és szervezési, irányítási feladatok: 

- Kulcskezelési szabályzat, informatikai szabályzat, pályázati szabályzat, 

közalkalmazotti szabályzat, iratkezelési szabályzat, PR-marketing szabályzat 

elkészítése. 

- SZMSZ módosítás. 

- Munkaköri leírások módosítása, elkészítése. 

- Közalkalmazotti pályázatok 

- Jogalkalmazás egyéb területei (megbízási, vállalkozási szerződések, együttműködési 

megállapodások, munkajog, jogszabályok véleményezése, vagyonkezelés, stb.) 

- Módszertani feladatellátás segítése. 

- Kapcsolattartás és közös ügyintézés (KLIK, fenntartó, civil szféra, közgyűjteményi és 

közművelődési intézmények, stb.) 

- Szakmai projektek koordinációja. 

- Intézményi alapdokumentumok (munkaterv, beszámoló, stb.) 

- Értekezletek előkészítése. 

 

 

F) Régészeti Beruházási csoport 

 

Wicker Erika 

Megjelent publikációk: 

WICKER Erika 

2014a Halmostól (Bács)Almásig. Bácsország. Vajdasági Honismereti Szemle. 

Szabadka. 2014/2 (69.sz.) 98-104. 

WICKER Erika 

2014b Nagyurak és vezérek. Híres avar leletek a Kiskunságból. 48 p. 

Kecskemét 

WICKER Erika – PÁNYA István 
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2014 Árpád- és középkori templomos falvak az egykori Bács-Bodrog 

vármegye felső harmadában. Bácsország. Vajdasági Honismereti 

Szemle. Szabadka. 2014/1. (68. sz.). 25-34. 

Leadott kéziratok: 

- MúltKor Történelmi Portál számára: Nagyurak és vezérek. Híres avar leletek a 

Kiskunságból. A Kecskeméti Katona József Múzeum régészeti állandó kiállítása. 5 

old. 

- Bácsország számára: Nagyurak és vezérek. Híres avar leletek a Kiskunságból .A 

Kecskeméti Katona József Múzeum régészeti állandó kiállítása. 5 old. 

- Cumania számára: Árpád-kori állattartás emlékei az M5-ös autópálya  

Kiskunfélegyháza - Északi csomópontjánál 

 

Készülőben: 

Cumania számára: Nagyurak és vezérek. Híres avar leletek a Kiskunságból. A 

Kecskeméti Katona József Múzeum régészeti állandó kiállítása. Tartalmi és technikai 

ismertetés. 

Kiállításrendezés: 

- Nagyurak és vezérek. Híres avar leletek a Kiskunságból. A Kecskeméti Katona József 

Múzeum régészeti állandó kiállításának teljes előkészítése, megszervezése, rendezése 

(forgatókönyv véglegesítése, tárgyválogatás, tárgykölcsönzések lebonyolítása, 

másolatokkal kapcsolatos teljes munka lebonyolítása, stb.) 

- A Beszélő köntös nyomában. Részvétel a tervezett kiállítás előkészítő munkáiban 

Idegen nyelvű kiállításvezetők  

a Nagyurak és vezérek. Híres avar leletek a Kiskunságból c. kiállításhoz 

- Német: Fordítás, szerkesztés, tördelés 

- Angol: Szerkesztés, tördelés 

Egyéb szakanyagok  

a Nagyurak és vezérek. Híres avar leletek a Kiskunságból c. kiállításhoz 

- Plakátok tervezése, szerkesztése, kivitelezése 

- Képes szóróanyag tervezése, szerkesztése, kivitelezése, német nyelvű fordítása, 

folyamatos készítése 

Előadások, egyetemi oktatásban részvétel, tárlatvezetések 

 a Nagyurak és vezérek. Híres avar leletek a Kiskunságból c. kiállítással kapcsolatban 

- Előadás: Harmadik Kor Egyeteme, Kecskemét, 250-300 fő 

- Anyagismeret: ELTE/BTK Régészettudományi Intézet hallgatóinak 

- Tárlatvezetések: kb. 10 alkalommal (köztük mongol és török professzoroknak, más 

múzeumbeli kollégáknak, stb.) 

Nemzetközi kutatásokban ill. azok szervezésében részvétel: 

- A kunbábonyi lelet gránátberakásainak vizsgálata. Projektcím: Weltweites Zellwerk – 

Umbrüche in der kulturellen Bedeutung frühmittelalterlichen Edelsteinschmucks vor 

dem Hintergrund von Wirtschaftsgeschichte sowie Ideen- und Technologietransfer. 

(Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Forschungsinstitut für Archäologie, Mainz) 

- A kunbábonyi lelet legszebb tárgyainak roncsolásmentes X-RFA (röntgen 

fluoreszcenciás analízis) vizsgálata és digitális mikroszkópos, három dimenziós 

dokumentációja (Geisteswissenschaftliches Zentrum, Geschichte und Kultur 

Ostmitteleuropas e.V., Leipzig; Römisch-Germanische Komission des Deutschen 

Archäologischen Instituts, Frankfurt a. M.)  

Egyéb szakmunkák szervezése ill. lebonyolításában részvétel: 

A Magyarország legszebb régészeti leleteit bemutató album fotóihoz tárgyak 

válogatása, a munka szervezése 
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Cumania szerkesztése: 

 Első szerkesztői korrektúrázás kezdése 

OTKA-pályázat előkészítése: 

Avar temetők Bács-Kiskun megyében c., négy kötetesre tervezett kiadványsorozattal 

kapcsolatos OTKA-pályázat előkészítése, szervezése 

 

Pánya István 

- Magyar Országos Levéltár – térképeket és egyéb szakadatokat gyűjtöttem a MOL 

anyagából. 

- Megyei Levéltárak: Megyei úrbéri és településtérképtár kialakítása, térképek tömeges 

georeferálása megtörtént. Mintegy 1400 db térképet sikerült begyűjteni. 

- I. világháborús kiállítás, Cifrapalota, 2014. nyár. Részt vettem a digitális vetítés 

kidolgozásában 

- Kiskunfélegyháza – Templomhalom ásatás – térinformatikai munkálatok. 

- Kiskunfélegyháza – részvétel a régészeti-tájtörténeti konferencián 

 

G) Restaurátorműhely 

 

Mala Enikő 

Bugac - Felsőmonostor leletanyagából 

- aranyfóliás üveggyöngy 17 db. 

- kásagyöngy 370 db. 

- vas eszközök 52 db. 

- bronz tárgyak 46 db. 

Solt - Révbérpuszta 

- kerámia anyag mosás,savazás, válogatás, ragasztás, kiegészítés 18 db. 

- Üveg töredékek tisztítása. 

Bácsalmás-szennyvíztelep 

- kerámia anyagának mosás, válogatás, ragasztás, kiegészítés 3db. 

Kunszentmiklós- Mediterrán cserépgyár  

- kerámia anyagának mosás, ragasztás, kiegészítés 4db. 

Néprajz 

- Kerámia tárgyak tisztítása. 

- Kiállításra menő tárgyak tisztítása  

Képzőművészeti gyűjtemény  

- kondíciós felmérések az év folyamán több alkalommal. 

Kiállítások rendezésében való részvételek 

- Búza, Kenyér kiállítás 

- Új állandó kiállítás ( Nagyurak és Vezérek) 

- Kurultaj 

- I. Világháborús ( Hazatértek) emlékkiállítás 

Módszertani műhelygyakorlat Mozaik címmel. 

Múzeumok őszi fesztiválja ( nyitott műhelygyakorlat diákoknak. 

 

Boros Ilona 

1. Bugac - Felső monostor 2013-as évi leletanyagának a restaurálása:   

- Ezüstpénzek restaurálása 10%-os citromsavval, EDT E-vel, desztillált vízzel való tisztítás, 

konzerválása paraloidB72-vel. Összesen: 300db. 

- Ezüst gyűrűk, díszek. Ö: 13db. 

-Bronz pénzek restaurálása 10%-os EDT E-vel, NAOH-val, és desztillál vízzel való tisztítás,  
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konzerválása paraloidB72-vel. Ö: 225db. 

- Bronzdíszek, mérlegkar és tálka, fibula, stb. Ö: 50db.  

- Aranyozott bronz díszek, vertek, lemezek. Ö: 35db. 

- Ólom díszek, súlyok, plombák, puskagolyók restaurálása 10%-os ecetsavval, desztillált 

vízzel 

 való tisztítása, konzerválása csersavval és paraloidB72-vel. Ö: 182db. 

Leletek összesen: 805 db. 

 2.Bugac - Felső monostor 2002-es évi leletanyag rest. : 

Az út K-i oldalán lévő kerámia tisztítása, savazása, mosása, válogatása ragasztása. 

 Összesen: 4 csomag. 

Fémek restaurálása: koporsóvasalások, koporsószögek, fémdarabok, foszforsavas, csersavas, 

NAOH.-os kezelés, majd száradás után paraloidB72-vel való konzerválása. Összesen: 15db. 

Újkori sírban üvegpaszta gyöngyök tisztítása, mosása. Összesen: 13 db. 

Ezüstfülbevalók, gyűrűk, karikák, pitykegombok, pénzek tisztítása, ragasztása (3db.), EDTE-

vel, citromsavval, NAOH-val, desztillált vízzel, és konzerválása paraloidB72-vel. Összesen: 8 

db. 

Leletek összesen: 36 db. 

3. Fülöpjakab – Templom halom 2013. évi leletanyag rest. : 

- Bronz díszek tisztítása (EDTE, Na-oH, desztillált víz, paraloidB72,) összesen:18 db. 

- Ezüstpénzek tisztítása (EDTE, Na-oH, desztillált víz, paraloidB72, ) össz.:6 db. 

- Aranyozott bronz figura (Na-oH, deszt. víz, paraloidb72, ) 1 db.  

- Vascsat tiszt. (foszforsav, Na-oH, deszt. víz, csersav,  paraloidB72,) 1 db. 

- ólom darabok tiszt. (10%-os ecet sav, Na-oH, deszt. víz, paraloidB72, ) össz.:3 db. 

Leletek összesen: 29 db. 

4. Solt – Révbér puszta 2013. évi leletanyag rest. : 

- Csonteszköz tiszt. (zsíralkohol-szulfát, deszt. víz) 2 db. 

- Vaskés, szeg, és vas darabkák tiszt. (foszforsav, Na-oH, deszt. víz, csersav, paraloidB72,) 

 össz.: 37 db.  

- Bronz pénz tiszt. (EDTE, Na-oH, deszt. víz, paraloidB72,) össz.: 5 db. 

- Bronz díszek tiszt. (   -II-  ) össz.: 16 db. 

- Ezüstpénz tiszt. (  -II-  ) össz.: 7 db. 

- Ólom díszek tiszt. (10%-os ecet sav, Na-oH, dezst. víz, ) össz.: 11 db. 

Leletek összesen: 78 db. 

5. Terepbejárások 2014. évi: 

Harta - Mikla embercsont (koponya és vázcsont) mosása. 

Kő, kerámia savazása, mosása. 2 csomag. 

Harta – Szüle középkori br. tárgy és verőtő. Ö. : 2db. 

Kunszállás kerámia savazása, tisztítása. 1 láda. 

Mélykút állatcsont, kerámia tisztítása. 

Tataháza állatcsont, kerámia tiszt. 

Dunaszentbenedek őrlő kövek, kerámia tiszt. 

Bácsalmás állatcsont, kerámia tiszt.  Ö. : 1 láda. 

Városföld kerámia tiszt. 

Katymár (2013.) embercsontok koponya és vázcsontok. 

Kő és kerámia tiszt. 

Madaras kő, kerámia tiszt. 

Kecel kerámia tiszt. Ö. : 1 láda. 

Kmét. – Talfája (2012.) 3. lelőhely. csontok mosása. Ö. : 1 láda. 

Leletanyag:  

Harta – Szüle középkori br. tárgy és verőtő rest.2db. 
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Dunaszentbenedek br. szíjvég, csat rest. 2db. 

Lajosmizse aranyozott ezüst hajtű rest. 1db. 

Nemesnádudvar ezüstözött pénz rest. 5 db, 1db. br. pipatető, br. pénz 5 db. 

Sükösd ezüstpénz rest. 1 db. 

Kunbaracs avar fülbevaló rest. 1 db. 

Szank ezüstpénz rest. 22db. 

Solt – révbér puszta br. pénz rest. 6db, ezüstpénz 9 db, ólom textilplomba 1db, 

kés vég nyél 1 db.   

Leletanyag restaurálása összesen: 57 db. 

 

Összes lelet anyag restaurálása: 1005 db. 

 

Hő kötés: 

 Régészeti dokumentáció 48 db. 

Spirálozás 12 db. 

 

Néprajzi osztály: 

Sándor István kiállításra fémtárgyak restaurálása (hadimozsár törővel, I. világháborús 

kulacsok,   gyertyatartók,  lábasok, bögrék, tésztasütők, cukorkás dobozok stb.) összesen: 

47db.   

1db. bőr irattárca tisztítása, konzerválása. 

4db. baba tisztítása. 

I. világháborús plakát HÍRDETMÉNY (1915.) papírrestaurálása 8db. 

Egy darab Sándor István fotó keretének a javítása. 

A kiállítás rendezésén való részvétel. 

Fantó képek: fotózásához való előkészület (képkeretből való kiszedése és visszahelyezése.) 

13db. 

Miszory Franciska Mária hagyatékának a restaurálása. Egy biedermeier szalongarnitúra, 

(kanapé, fotelok, asztal. Észak - német szecessziós ebédlő garnitúrához tartozó bőrszék (6 

db.) . 

Továbbiakban Író asztalok, asztalkák, szekrények fa részeinek a fertőtlenítése (xilamonnal, 

alkoholos evexel,) és bútorápolós kezelés. 

A textil részeken portalanítás, molyirtás. Összesen:21 db. 

A képek tisztítása, konzerválása keretekkel együtt. Össz. : 15 db. 

Laminálás: 121db. 

 

Kiállítás rendezésben való részvétel: 

Nagyurak és vezérek kiállításon való részvétel. Avar arany leletek varrása tablóra. 

I.világháborús kiállításra papír, bőr és fém anyagok restaurálás, valamint a kiállításon való 

részvétel. 

Papír: Behívási parancs 2db. 

Katonák a háborúnak vége! 1db. 

Térkép 1db, és egy másolat 2db. 

Halotti értesítő 1 db. 

A kiállításon lévő papír dokumentumok paszparturázása, be kertezése, kis füzetek készítése 

8db,   

családi képes naptár 2db, és a háborús ABC 2db, Kecskemét hősi halottai 2db, könyvkötése. 

(össz.: 6 db.) 

 Bőr: 1db, nyereg és felszerelése tisztítása, konzerválása. 

2 db, lőszertáska tisztítása, konzerválása, egyik megvarrása. 
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Fém: Gyalogsági ásók, csákány, sisakok, jelvények, jégmászó, csajka, lőszerhüvelyek 

stb.(18db.) restaurálása. 

Kecskemét és a magyar zsidó képzőművészet a 20. század első felében, című kiállításon való 

részvétel. 

Farkas István kiállítás rendezésén való részvétel, 18 db. szén rajz lefixálása és keretezése 

 Kiállításokra menő és visszaérkező műtárgyak (képek, szobrok, textilek.) állapotfelmérése,  

kondíciós lapok kitöltése. 

A kiállított porcelán és üveg műtárgyakon lévő ragasztó anyag eltávolítása 12db. (Kada kiáll. 

után.) 

 

A gyűjteményben lévő textilanyag molytalanítása.  

 

Laminálás: 82 db. 

 

Szórakaténusz Játékmúzeum:  

Szóraka tanoda: foglalkozáshoz A/1-es triplex lemezek felvágása 10,5x15,3cm-re, és A/4-es 

fénymásoló papír félbevágása. 

Módszertani műhelygyakorlaton mappa készítése és az erre való előkészület, papíranyagok 

kivágása, és festése. 

Laminálás: 12 db. 

 

Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye:  

Az összes felírat és szöveg cseréje újra, habkartonra ragasztása és körbevágása.  

 

Orvos-és Gyógyszertörténeti gyűjtemény: 

Dr. Honti Gézára emlékezünk című kamara kiállításra 1db. könyv másolatának a bekötése. 

 

Múzeumok őszi fesztiválja: Tárgydoktor rendel, papír és fémrestaurálás bemutatása a rest. 

műhelybe látogatóknak, (4 alkalommal). 

 

 A 2014-es évi megelőző műtárgyvédelem a múzeumokban, állományvédelmi felmérése. 

 

 

A) A tudományos munkatársak kutatónapjával kapcsolatos munkáltatói intézkedések 

bemutatása (a kutatónapban részesülő tudományos munkatársak és az engedélyezett 

kutatónapok száma, az engedélyezés szempontjai, a kutatónapokhoz kapcsolódó 

egyéni tudományos teljesítmények bemutatása) 

 

A kutatónapok szabályozását a hatályos szervezeti és működési szabályzat tartalmazza: 

„5.5. Egyéni kutatás engedélyezése 

5.5.1. Az egyéni kutatás engedélyezése nem automatikus. Az Igazgatói Tanács 

javaslatára – szükség esetén, az időveszteség elkerülése érdekében utólagos 

egyetértésével- a Múzeumigazgató engedélyezi a kérelmező által előzetesen benyújtott, 

időbeli ütemezéssel elkészített, a kutatás szükségességét indokoló kutatási tématerv 

alapján.  

5.5.2. Az egyéni kutatás az intézmény munkatervéhez illeszkedő vagy az intézmény 

érdekeit is szolgáló tudományos fokozatszerzés érdekében folytatott egyéni kutatás. 

5.5.3. Az igénybe vevő munkatárs köteles a jelzett kutatásra kapott időpont lejárta 

utáni egy hónapon belül részletes jelentést tenni a kutatásairól. Az elvégzett kutatási 



 30 

tevékenységről az Igazgatói Tanács felé ellenőrizhető és mérhető formában kell jelentést 

készíteni.” 

 

Igénybe vette: 

Képzőművészeti Gyűjtemény: 

Gyergyádesz László összesen 6 kutatónapot vett igénybe. A felhasznált kutatónapok 

eredményeként két kismonográfia, hét tanulmány és egy kiállításvezető  született meg, 

valamint négy konferencián került sor előadásra. 

     Néprajzi – Történeti Gyűjtemény: 

Bereznai Zsuzsanna 34 kutatónapot vett igénybe. A felhasznált kutatónapok 

hozzájárultak két tanulmány, három előadás (ebből kettő megjelent), több tanulmány 

lektori véleményének, valamint egy tervezett könyv első fejezetének megírásához. 

Székelyné Kőrösi Ilona 36 kutatónapot vett igénybe. A felhasznált kutatónapok 

hozzájárultak hat tanulmány, négy előadás, szócikkek és egy könyv elkészítéséhez. 

     Régészeti Gyűjtemény: 

Somogyvári Ágnes 15 kutatónapot vett igénybe. A felhasznált kutatónapok 

hozzájárultak három tanulmány, és öt előadás elkészítéséhez, valamint egy 

tanulmánykötet szerkesztéséhez. 

Székely György 4 kutatónapot vett igénybe. A felhasznált kutatónapok hozzájárultak 

három tanulmány és egy előadás elkészítéséhez, valamint két kötet szerkesztéséhez. 

     Igazgatói Operatív Csoport 

dr. Kriston Vízi József: Kutatónapok száma: 7. Két tanulmány született 

eredményeként. 

 

 

 

B) Kiadott, eladott és raktáron lévő saját múzeumi kiadványok száma, a remittenda 

kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv teljesülése: 

 

2014. évi nyitó készlet: 33352 db 

2014. évi értékesítés:      631 db 

2014. évi záró készlet:  34707 db 

 

Bot Erika közreműködésével Hajagos Csaba és Veszely Ferenc képes  kiadvány 

ajánlót készítettek, amelyet december elején elektronikus úton juttattak el oktatási, 

közművelődési intézményeknek  és társ-közgyűjteményeknek, magánszemélyeknek. 

 

 

 

C) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai 

 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

Kapcsolatok ápolása hagyományosan a Kárpát-medencei társintézményekkel, 

elsősorban Szlovákiával, Lengyelországgal, Romániával és Szerbiával. 

Kapcsolat felvétele a kolozsvári székhelyű Napsugár szerkesztőségével. 

Közös rendezésű vándorkiállítás kezdeményezése sepsiszentgyörgyi szakemberekkel. 

(Kalmár Ágnes) 

 

 Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye 

Kapcsolat a Kárpát-medence társintézményeivel. 
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Igazgatói Operatív Csoport 

Dr. Tombáczné dr. Végh Katalin 

Együttműködés a Museo della Grande Guerra és a Kobariski múzeummal az I. vh. 

emlékére rendezett kiállítás kapcsán. 

 

Rosta Szabolcs 

Az IPA 3 Serbian-Hungarian Cross Border – EDICT pályázat keretében Muzej 

Vojvodina/Vajdasági Múzeummal közös pályázat kapcsán együttműködés, régészeti 

feltárás, kiállítás, szakmai konzultációk. 

 

 

5) Kiállítási tevékenység 

 

a) Nyitva tartás: 251-300 nap/év. (az ünnepi nyitva tartás jellemzői) 

  

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye 

Nyitva tartás: 251 nap/év. 

Vasárnap és hétfőn – személyi feltételek hiányában – zárva tartott az 

intézmény. Az állami és nemzeti ünnepeken a kiállításokat láthatták az 

érdeklődők. Az intézmény az egyházi ünnepeken zárva tart. 

Húsvét hétfőn szabadtéri rendezvényt szerveztünk.  

 

„Cifrapalota” Kiállítóhely 

300 nap/év. Keddtől vasárnapig nyitva. Az állami és nemzeti ünnepeken a 

kiállításokat láthatták az érdeklődők. Az intézmény az egyházi ünnepeken 

zárva tart. 

. 

 

b) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő 

új kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök 

  

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye 

Külső kiállításokkal, valamint közvetlenül a gyűjteményhez fűződő tematikus 

hétvégi és egyéb kapcsolódó kulturális programokkal emeltük a kiállítások és a 

gyűjtemény népszerűségét. 

A kiállításokat rendszeresen kísérik muzeológusok igény szerinti tájékoztatást 

nyújtva. Idegen nyelvű tárlatvezetések tartása a magyar nyelvűek mellett. 

Fokozott kapcsolattartás a közönséggel a facebook közösségi portálon. 

A látogatószám növekedéséhez hozzájárult, hogy a Szórakaténusz 

Játékmúzeum és Műhely, valamint a vele egy udvarban lévő Magyar Naiv 

Művészek Gyűjteménye közös, kedvezőbb áron megvásárolható belépővel 

látogatható. 

A Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye egész évben, a Szórakaténusz 

Játékmúzeum és Műhellyel megegyező módon tart nyitva. 

 

„Cifrapalota” Kiállítóhely 
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Szállodákkal való kapcsolattartás: látogatói kuponok elfogadása. 

Együttműködés LIBRI könyvesbolttal: belépőjegy mellé kedvezménykupon 

kiadása és főtéri reklámlehetőség a könyvesbolt kirakatában. Bevezettük a 

speciális kedvezményt biztosító, ún. „visszatérő jegyet”. 

 

 

          Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény 

                     A Gyűjteménynek készítettem Facebook oldalt, aminek jelenleg 106 kedvelője  

                     van, begépeltem a kiállításvezetőt, és képeket raktam fel az állandó és az  

                     időszakos kiállításokról 

 

c) Látogatószám növelésének tervezett stratégiája 

 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye 

Az intézmények látogatószáma jelentősen nőtt 2014-ben. 

A tematikus időszaki kiállítások népszerűsége az előre várt módon alakult. 

A kiállításokat kísérő múzeumi foglalkozások iránti érdeklődés egész évben 

folyamatos volt. 

 

„Cifrapalota” Kiállítóhely 

Kilépünk a Múzeumból: külső helyszíneken mutatkozunk be, ezáltal is 

népszerűsítjük kiállításainkat. Múzeumok éjszakáján honfoglalás kori 

bemutatót tartottak partnereink a főtéren, az Árpád népe c. kiállításhoz 

kapcsolódóan. A Belvárosi családi napon munkatársaink a főtéren a 

szecessziós mintákat feldolgozóhoz kézműves foglalkozást tartottak, az Őszi 

Fesztivál keretein belül pedig utazó múzeumként tartottunk előadásokat felnőtt 

és gyermek korosztályoknak az első világháborúval kapcsolatban. 

Együttműködést folytattuk az iskolákkal. Az iskolákat fenntartó Klebelsberg 

Központtal a KKJM együttműködési szerződést kötött a Cifrapalota 

programjainak népszerűsítésére.  

Időszaki kiállításaink hirdetése egyre szélesebb körben, egyre több helyen, 

minél látogatottabb helyeken történik. Hazatérnek… című kiállításunk az 

országos sajtóban is nagy nyilvánosságot kapott.  

 

  Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény 

- Az állandó kiállításhoz kapcsolódó 6 múzeumpedagógiai foglalkozással a  

 múzeumba látogató általános iskolások létszámát növeltük. 

 -  Mint minden évben, 2014-ben a Múzeumok Éjszakája volt a legkiemelkedőbb   

eseményünk, amelyen időszakos kiállítás, gasztronómiai programok, és Horváth 

Lászlóné 2 előadása 1310 látogatót vonzott ide. 

                                                  

d) Az épületen belüli információs eszközök 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

Hirdetőtábla, plakátok, szórólapok a munkatársak és a látogatók részére. 

Braille feliratok és kiállításvezető. 

Az időszaki kiállítások, valamint a tematikus műhelyfoglalkozások alkalmával 

használatba kerülnek a rendelkezésre álló audiovizuális berendezések. 

 

„Cifrapalota” kiállítóhely 
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Időszaki kiállításokba beépített informatikai, multimédiás eszközök. 

 

e) Múzeumi bolt, büfé, kávézó 

 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

Múzeumi bolt üzemeltetése. Korábbi helye a kiállítótér javára megszűnt. A 

kiadványok bemutatására tároló állványrendszer került beszerzésre és 

felszerelésre. (Pálfiné Ispánovics Krisztina) 

A bolt végleges helyének kialakítása a következő állandó kiállítás feladata. 

 

Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye 

Kiadványok árusítása a pénztárnál. (Varga Anikó) 

 

„Cifrapalota” kiállítóhely 

Kiadvány és emléktárgy árusítása a pénztárnál. 

 

f) Az akadálymentesítés helyzete  

 

A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely és a Cifrapalota földszintje 

kerekesszékkel megközelíthetőek. Folyamatos pályázatfigyelés az emeletek 

akadálymentesítése érdekében. 

 

g) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban 

 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

Műhelyfoglalkozásokon fogyatékkal élő csoportok fogadása heti 

rendszerességgel. 

Braille feliratok és kiállításvezető. 

Látássérültek számára kiállítás-vezető kiadvánnyal rendelkezik az intézmény. 

A játékműhelyben van indukciós hurok, így alkalmas arra, hogy hallássérültek 

számára szervezzünk programokat, jeltolmács segítsége nélkül. 

 

h) Kiállítások:  

 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

 

Állandó kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): 

Kiállítás címe 2013. tény 2014. terv 2014. tény 

Játékok: titkok, csodák, örömök 8.546 9.000 13.398 

 

Új és áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját 

épületben): 

Kiállítás címe 2013. tény 2014. terv 2014. tény 

Főúri gyermekportrék. 2014. 

március 16 - december 31. 

- 10.000 14.800 

Magyar népmesék. Kecskemétfilm 

Kft. kiállítása. 2014. február 28-ig 

 

416 300 560 
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Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások keretében megvalósult 

kiállítások látogatószámmal (külső helyszínen): 

Kiállítás címe, bemutatás 

helyszíne 

2013. tény 2014. terv 2014. tény 

Régi idők játékai. 2014. február 

26-augusztus 31. Szécsény, 

Kubinyi Ferenc Múzeum 

- 3.000 9.508 

 

Magyar Naiv Művészeti Gyűjtemény 

 

Állandó kiállítások felsorolása előirányzott látogatószámmal (saját épületben): 

Kiállítás címe 2013. tény 2014. terv 2014. tény 

A modern művészet forrásvidékén 2.154 3.500 5.200 

 

 

 „Cifrapalota” Kiállítóhely/Gyűjteményi Osztály/ Igazgatói Operatív Csoport 

 

Állandó kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): 

Kiállítás címe 2013. tény 2014. terv 2014. tény 

Képzőművészeti állandó kiállítás 19.120 20.000 12.000 

ebből 5.341 fő 

Múzeumok 

éjszakáján 

Muraközy emlékszoba 

 

19.120 20.000 8.000 

ebből 5.341 fő 

Múzeumok 

éjszakáján 

Nagyurak és vezérek 2014 

júliusától 

- - 5.151 fő 

 

Új és áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját 

épületben): 

Kiállítás címe 2013. tény 2014. terv 2014. tény 

A tér változatai – a tér 

síkábrázolása II. (A Magyar Víz-

festők Társasága csoportos 

kiállítása, 1. em., január 11–

február 23.) 

 1.000 914 

AKNAY és az IKON (Aknay 

János „ikonos” műveinek és az 

előképként szolgáló XVIII. 

századi ikonok együttes tárlata, 

díszterem, január 11–március 30.) 

 1.500 2.620 

Aranykorban és háborúban  5.000 8.839 

(ebből 5.341 fő 

Múzeumok 

éjszakáján) 

Csataképek a szabadságharcból  1.000 1.014 

 

Kecskemét és a magyar zsidó 

 7.000 8.749 

(ebből 5.341 fő 
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képzőművészet a 20. század első 

felében (díszterem, április 11–

július 27.) 

Múzeumok 

éjszakáján) 

Hazatérnek…1914-2014  10.000 10.979 

Műhely Művészeti Egyesület 

kiállítása: Téli Tárlat (november 

28–december 21.) 

  1.125 

„Így! Most már lőhetnek 

…köszönöm!” – Mednyánszky 

László, Farkas István és Nagy 

István az I. világháborúban (1. 

em., július 31-től) 

 

 4000 4500 

 

Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósuló kiállítások 

látogatószámmal (saját épületben): 

Kiállítás címe 2013. tény 2014. terv 2014. tény 

Egyszer volt az ősember  9.000 12.716 

(ebből 5.341 fő 

Múzeumok 

éjszakáján) 

Árpád népe –Gyula népe   8.021 

(ebből 5.341 fő 

Múzeumok 

éjszakáján) 

Négy év vérben és vasban   1.120 

70 lélegzetvételnyi csend   610 

 

Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások keretében 

megvalósuló kiállítások látogatószámmal (külső helyszínen): 

Kiállítás címe 2013. tény 2014. terv 2014. tény 

Búza kenyér élet – Baja - 1.500 735 

Búza kenyér élet – Kiskunhalas - 1.500 1.085 

                                          

 

   Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény 

 

     Állandó kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): 

Kiállítás címe 2013. tény 2014. terv 2014. tény 

Két évszázad orvos- és 

gyógyszerészettörténeti emlékei 

Bács-Kiskun megyében 

2150 2200 1680 

 

     Új és áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben):                                     

Kiállítás címe 2013. tény 2014. terv 2014. tény 

Dr. Honti Géza emlékezete   1600 

A pipacstól a rózsasziromig  

(Kecskemét környéki vad- és 

termesztett gyógynövények) 

  1310 
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Gyűjteményi Osztály 

Új és áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (külső 

helyszínen): 

Kalmár Pál szobrász életmű 

kiállítása (egykori Dán Kulturális 

Intézetben, Kecskemét, Zimay u. 

4., július 25–november 7.) 

 

 400 480 fő  

 

 

Kurultáj  

Bugac, 2014 augusztus 

  5000 fő  

 

 

 

Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások keretében 

megvalósuló kiállítások látogatószámmal (külső helyszínen): 

Kiállítás címe 2013. tény 2014. terv 2014. tény 

Kecskemét, Népi Iparművészeti 

Gyűjtemény („A miskei Anteus” – 

Emlékkiállítás Tóth Menyhért 

alkotásaiból, január 10–március 

8.)  

  609 

Kalocsa, Városi Galéria („Az 

életet festem” – Tóth Menyhért 

korai és középső alkotói korszaka, 

január 17–február 16.)  

  428 

Kalocsa, Városi Galéria („A 

teljesség. Ez az én legnagyobb 

álmom.” – Tóth Menyhért 

hatvanas és hetvenes években 

született alkotásai, február 21–

március 23.)  

  513 

Kecskeméti Kulturális és 

Konferencia Központ (Farkas 

István Franciaországban készült 

szénrajzai. Válogatás a 

Kecskeméti Katona József 

Múzeum Képzőművészeti 

Gyűjteményéből, október 1–31.) 

 

  2550 

 

Budapest, Klebelsberg Kultúrkúria 

(Számvetés. Szakrális-, 

keresztény-, vallásos és egyházi 

művészet, illetve keresztény 

ikonográfia a kortárs magyar 

művészetben. Válogatás a 

Kecskeméti Katona József 

Múzeum képzőművészeti 

gyűjteményéből, szeptember 17–

október 9  

  2000 
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Budapest, Erdős Renée Ház 

Muzeális Gyűjtemény és 

Kiállítóterem (Kecskemét és a 

magyar zsidó képzőművészet a 20. 

század első felében. Válogatás 

Kecskeméti Katona József 

Múzeum Képzőművészeti 

Gyűjteményéből, október 21–

november 20.) 

  421 

Pécsi Galéria (A tékozló fiú. 

Keresztény ikonográfia a kortárs 

magyar művészetben. Válogatás a 

Kecskeméti Katona József 

Múzeum képzőművészeti 

gyűjteményéből, november 29 – 

2015. január 18.) 

 

  500 

 

Győr, Zsinagóga, Vasilescu 

Gyűjtemény (Megőrzött kulturális 

emlékeink a holokauszt után. A 

magyar zsidó képzőművészet a 20. 

század első felében. Válogatás 

Kecskeméti Katona József 

Múzeum Képzőművészeti 

Gyűjteményéből, december 14 – 

2015. február 28.) 

 

  500 

 

 

 

 

 

i) Látogatottság:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Az adatokat kérjük a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) 

Korm. rendelet alapján nyilvántartani. 

 

 

 

6) Közművelődési tevékenység 

 

Mutatók 2013. tény 2014. terv 2014. tény 

Mutatók 2013. tény 2014. terv 2014. tény 

Összes látogatószám 40 286 42 200  61 402 

ebből: teljes árat fizető 

látogató 

5486 8 100 8204 

kedvezményes 

árat fizető 

8343 9 700 11 825 

ingyenes 26457 24 400 41 373 

Diák látogatók 20 194 22 700 22 171 

Ebből külföldi látogatók 

(becsült százalék) 

1%-5,6% 2%-5% 2-5% 
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Tárlatvezetések száma (alkalom) 228 200 299 

Ebből szakvezetések száma 

(alkalom) 

118 96 110 

Ebből tanulmánytári/látványtári 

vezetések száma (alkalom) | 

látogatószám (fő) 

     

Ebből szolgáltatással 

(rendezvényekkel) egybekötött 

vezetések száma (alkalom) 

125 110 126 

Ebből idegen nyelvű vezetések 

száma (alkalom) 

8 8 16 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 

száma (alkalom) | látogatószám (fő) 

367 8400 375 8620 7311 

Diákok részére tartott egyéb 

rendezvények száma (alkalom) | 

látogatószám (fő) 

93 4538 123 3850 2983 

 

Egyéb közművelődési rendezvények 

száma (alkalom)| látogatószám (fő) 

232 12 704 186 10 920 20510 

 

 

 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

Közművelődési rendezvények, múzeumpedagógiai programok 

Összesen: 458 alkalom, 14466 fő 

  

Múzeumpedagógiai foglalkozások: 206 alkalom, 3809 fő 

Diákok részére tartott egyéb rendezvények száma: 90 alkalom, 1628 fő 

Egyéb közművelődési rendezvények: 162 alkalom 9029 fő 

 

1. 

Óvodás, iskolás és felnőtt csoportok számára előre egyeztetett időpont szerint 

múzeumpedagógiai vagy játékkészítő kézműves foglalkozások tartása. 

197 alkalom, 3910 fő 

 

Rendszeresen érkező csoportok: 

Résztvevők: KEGYMI - Autista tagozat, KEGYMI – beszédjavító osztály, Juhar Utcai 

Óvoda, Svéd iskola, Mercedes iskola, Magyar Ilona Általános Iskola, Béke Általános 

Iskola, Piarista Általános Iskola, Arany János Általános Iskola, Tóth László Általános 

Iskola, Hosszú Utcai Óvoda, Táncsics Mihály Kollégium, Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola, Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola. 

Tartották: Belvaracz Ibolya, Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna 

 

Egy alkalomra érkező csoportok. 

Résztvevők: kecskeméti és más magyarországi településekről, néhány esetben 

külföldről érkező óvodás, iskolás és felnőtt csoportok.  (iskolai kirándulások, táborok, 

Csiperós csoportok) 

Belvaracz Ibolya, Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna, esetenként külsős kézművesek 

 

2. 
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A nagyközönség számára meghirdetett programok, foglalkozások: 
Szombatonként valamint iskolai szünidőben meghirdetett játékkészítő kézműves 

foglalkozások 

Aprók Tánca szombat délutánonként - 16 alkalom – felelős: Belvaracz Ibolya 

Társasjátéknap havonta egy alkalommal szombati napokon - 12 alkalom – felelős – 

Homokiné Bibor Anna 

Szóraka Tanoda - 6 alkalom – felelős: Burka Beáta 

20. Sárkányeresztő Találkozó és Húsvéti Játéknap – felelős: Homokiné Bibor Anna 

Gyerneknap – felelős: Belvaracz Ibolya 

Múzeumok Éjszakája – felelős: Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna  

Múzeumok Őszi Fesztiválja – 3 féle program, 4 alkalom – Belvaracz Ibolya 

Tartották: Belvaracz Ibolya, Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna, esetenként külsős 

kézművesek 

 

3. 

Az intézmény képviselete külső helyszínen 

Pakson előadás és kézműves foglalkozás - 1 alkalom 50 fő résztvevő. 

Tartották: Belvaracz Ibolya, Burka Beáta 

Kézműves foglalkozás tartása hátrányos helyzetű gyermekek számára a Czollner Téri 

Általános Iskolában – 1 alkalom 150 fő 

Tartották: Belvaracz Ibolya, Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna, 

 

4. 

Egyéb programok, rendezvények az intézményben 

Múzeumi Baráti Kör rendezvényei – 17 alkalom – 807 fő – felelős: Belvaracz Ibolya 

Topogtató – 28 alkalom – 354 fő 

Hosszú Utcai Óvoda (ballagás, versmondó verseny, néptánc foglalkozás) – 3 alkalom, 

146 fő 

Waldorf Iskola – iskolanyitogató – 4 alkalom, 229 fő 

Bon-bon matiné – a Kodály Zoltán Zeneművészeti Fesztivál, valamint a Népzenei 

Találkozó keretében. Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ programja a 

Szórakaténusz körtermében– 2 alkalom, 161 fő – felelős: Kalmár Ágnes 

Séta a családokért program résztvevőinek fogadása, vendéglátás, kiállítás 

megtekintése – 1 alkalom – felelős: Kalmár Ágnes 

Karácsonyi műsor a Református Gimnázium végzős diákjainak előadásában – 1 

alkalom, 16 fő 

Kapcsolódás a Pure Fashion programhoz - középiskolások és középsúlyos fogyatékkal 

élő gyermekek közös programja kézműves foglalkozással, múzeumlátogatással - 2 

alkalom 

Kapcsolódás hétvégi foglalkozásainkkal a Város Napja és a Szeretlek Magyarország 

rendezvényekhez. 

A Főúri gyermekportrék kiállításhoz 4 db műtárgymásolat készült, valamint régi 

játéktáblák figurái. (Kalmár Ágnes) 

A Főúri gyermekportrék kiállítást kísérő rendezvények: 

Látogatás a Bács-Kiskun Megyei levéltárban Péterné Fehér Mária főlevéltáros 

vezetésével – Kecskemét hírességei, gyermekkori dokumentumok témában, 2014. 

március 24. (Kalmár Ágnes) 

Barokk gyermekhangverseny. A Kecskeméti Művészetoktatási Intézmények M. 

Bodon Pál Zeneiskola diákjainak közreműködésével. 2014. március 28. (Kalmár 

Ágnes) 
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Városnéző túra. Kada Elek és Sándor István egykori polgármesterek ifjúkori életének 

színterei Székelyné Kőrösi Ilona történész vezetésével. (Kalmár Ágnes) 

Csongrádi Béla foglalkozással egybefűzött látogatása fiatal bűvészekkel a Rodolfó 

gyűjteményben. 2014. július 1. (Tuza Gábor) 

A hátrányos helyzetűeket (kiemelten a  romákat), valamint a  fogyatékkal élőket 

célzó, a  társadalmi együttélést és a felzárkózást elősegítő programok és a programok 

résztvevőinek száma 

40 alkalom, 428 fő 

Autista csoportok, logopédiai csoportok, értelmi fogyatékosok. 

 

5. 

Múzeumpedagógiai foglalkozások tervezése, a meglévők folyamatos frissítése, a 

kiállításban használható múzeumpedagógiai kellékek, a megértést segítő játékok 

tervezése, elkészítése. 

Játékok: titkok, csodák, örömök – Szórakaténusz - állandó kiállításához 

Ők is voltak gyerekek – Szórakaténusz - időszaki kiállításához 

A modern művészet forrásvidékén – Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye - állandó 

kiállításához 

Belvaracz Ibolya, Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna 

  

Egyéb közművelődési feladatok: 

Hétvégi ügyeleti rendszerben való részvétel (minden munkatárs), foglalkozások 

megtartásával. Belvaracz Ibolya, Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna 

 

Műhely dekorálása. 

Műhelyraktár rendjének fenntartása. 

Műhelyfoglalkozásokhoz alapanyagok beszerzése, előkészítése. 

A műhely programjainak megtervezése, megszervezése. (hétvégi és szünidei 

foglalkozások, nagyrendezvények, csoportok, külső helyszínek) 

A műhely költségvetésének megtervezése, engedélyeztetése, elszámolása. 

Belvaracz Ibolya, Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna 

 

Tapasztalatcsere: Múzeumpedagógusok fogadása Kaposvárról, Budapestről, 

Hódmezővásárhelyről, Salgótarjánból - 2 nap, 4 fő 

Homokiné Bibor Anna 

 

 TIOP pályázat - fenntartási idő feladatainak ellátása. 

Homokiné Bibor Anna 

 

Statisztikai adatok vezetése, feldolgozása. 

Pálfiné Ispánovics Krisztina, Homokiné Bibor Anna 

 

Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők száma 

A Szórakaténuszban: 3 alkalom, 41 fő résztvevő. 

Múzeumok Éjszakája - 2014. június 21. 

Tanárok Éjszakája - 2014. október 10. 

Szerbiai Nagykövetség képviselői – 2014. november 6. 

Tartották: Belvaracz Ibolya, Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna 

 

Módszertani szolgáltatások: 
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a) Szaktanácsadások száma (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, 

gyűjteménykezelési, digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati 

tevékenység körében) 

3 alkalom, 17 fő 

Téma két alkalommal: Digitális nyilvántartó rendszer kezelése (2014. szeptember 19. 

és 2014. november 21.) 

Szervezte: Burka Beáta 

Tartotta: Tuza Gábor 

Részt vett: Belvaracz Ibolya, Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna 

Tanácsadás Székesfehérvárról érkező múzeumpedagógus számára. 

Belvaracz Ibolya, Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna 

 

b) Módszertani műhelygyakorlatok száma (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, 

gyűjteménykezelési, digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati 

tevékenység körében) 

4alkalom,109fő 

 

Mozaik világ 

Helyszín: Szórakaténusz – 2014. december 1. 

Szervezte: Burka Beáta 

Részt vett: Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna 

 

Papírmappa készítés  

Helyszín: Szórakaténusz – 2014. szeptember 25. 

Szervezte: Burka Beáta 

Részt vett: Belvaracz Ibolya, Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna, Kalmár Ágnes 

A Kecskeméti Katona József Múzeum Szakmai Módszertani koordinátori feladatainak 

ellátása.  

Váczi Mária, Burka Beáta 

 

Egyéb, oktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodások: 

Iskolai közösségi szolgálat kapcsán köznevelési intézményekkel kötött 

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

a múzeumban eltöltött órák száma: 

3 db megállapodás 

8 diák, 55 óra 

 (Szórakaténusz minden munkatársa)  

 

Katona József Gimnáziumban a Szórakaténuszról és az intézményben végezhető 

közösségi szolgálat lehetőségeiről vetítéses előadás. 

(Belvaracz Ibolya) 

 

Az állandó kiállítás feliratainak összeírása, újrakészítése. (Kalmár Ágnes) 

  Angol nyelvű tájékoztató elkészítése. (Diákmunka) 

5. Múzeumpedagógiai foglalkozások tervezése, a meglévők folyamatos frissítése, a 

kiállításban használható múzeumpedagógiai kellékek, a megértést segítő játékok 

tervezése, elkészítése. 

A modern művészet forrásvidékén – Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye - állandó 

kiállításához 

(Belvaracz Ibolya, Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna) 
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Múzeumpedagógiai programok: 

Bencsik Orsolya: 

-A szoknya hossza – Divattörténeti áttekintés és a nemi szerepek változásának 

vizsgálata az I. világháború alatt  

Feladat: anyaggyűjtés és előadás összeállítása 

Eredmény: múzeumpedagógiai előadás 

-Karácsony-sok(k)- A karácsonyi amerikai tömegfilmek vizsgálata a műfaji sémák 

által meghatározott narratíva tükrében 

Feladat: anyaggyűjtés és előadás összeállítása 

Eredmény: múzeumpedagógiai előadás 

Online és nyomtatott feladatlapok az Egyszer volt…az ősember című kiállításhoz (2db) 

 

Merinu Éva: 

 -Ízletes hadiételek 

Feladat: anyaggyűjtés és előadás összeállítása 

Eredmény: múzeumpedagógiai előadás 

 -Szent Mihály napi népszokások, Kecskemét környéki pásztorok élete 

Feladat: anyaggyűjtés és előadás összeállítása 

Eredmény: múzeumpedagógiai előadás 

-Szüreti népszokások 

Feladat: anyaggyűjtés és előadás összeállítása 

Eredmény: múzeumpedagógiai előadás 

 -Dömötör napi népszokások, vásározási hagyományok 

Feladat: anyaggyűjtés és előadás összeállítása 

Eredmény: múzeumpedagógiai előadás 

 -Szent Márton legenda, Szent Márton napi népszokások 

Feladat: anyaggyűjtés és előadás összeállítása 

Eredmény: múzeumpedagógiai előadás 

 

A 2014 évi múzeumpedagógiai programjainkkal igyekeztünk valamennyi korosztály 

igényeit kielégíteni.   Az óvodás, az általános iskolás korosztály valamint a 

tanítóképzős hallgatók számára az idei évben 8 kiállításhoz 32 féle múzeumpedagógiai 

foglalkozást és múzeumi órát terveztünk. (Merinu Éva) 

 

A Szegedről érkezett Egyszer volt… az ősember kiállításhoz a játékos tárlatvezetést 

követően 9 féle foglalkozásból választhattak az érdeklődők:  

- Ősállat formázása agyagból 

- Barlangrajz-festés kézzel-lábbal  

- Mamutagyar-nyakláncmedál öntése gipszből 

- Frédi – Béni autó készítése WC-papír gurigából 

- Bőrkarkötő készítése csomózással 

- „Mi történt Samuval? – nyomozós játék 

- A Kardfogú nyomában – társasjáték 

- Jelenetek az őskorból – szituációs játék prehisztorikus dobókockák 

segítségével 

- Módszertani óra tanítóképzős hallgatóknak 

Csataképek a szabadságharcból kiállítás választható foglalkozásai: 

- Huszárfigura és pártás lány készítése WC-papír gurigából 
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- Módszertani óra tanítóképzősőknek 

Aranykorban és háborúban kiállítás választható foglalkozásai: 

- Öltöztethető papírbaba készítése 

- Kecskebáb varrása 

- Papírkecske készítése 

Árpád népe ― Gyula népe kiállítás választható foglalkozásai: 

- Tarsolylemez vagy hajfonat-korong domborítása 

- Jurta makett készítése 

- Oroszlán készítése különböző technikákkal 

- A honfoglalás kora – társasjáték 

- Nemez memóriajáték és kirakó  

Kecskemét és a magyar zsidó képzőművészet a 20. század első felében kiállítás 

választható foglalkozásai: 

- Falus Elek szőnyegszövő műhelyében –  A kézi szövőkeret kipróbálása 

- Élet a zsidó polgári lakásban – Egy zsidó asszony, Kircz Olga 

háztartásvezetése, naplójának nyomán – szituációs játékkal egybekötve.  

- Vendégségben egy zsidó családnál – Hogyan tudják a gyerekek kifejezni, 

megjeleníteni és értelmezni a zsidó vallást, életmódot, néphagyományt egy 

általuk létrehozott festményen. 

- Kóser – nem kóser. Zsidó néphagyományok – táplálkozás, ünnepek, 

háztartásvezetés. A téma kiindulópontja a kiállítás egyik festménye. Ámos 

Imre: Rabbi kakassal. A foglalkozás végén pászka-kóstoló.                                       

A Nagyurak és vezérek – Avar kori leletek a Kiskunságból kiállításhoz féle 

foglalkozásból lehetett választani: 

- Aranyveretes díszkard készítése 

- Griffes övveret-másolatának kiöntése gipszből 

- Régészek nyomában – Sírrajz készítése 

- A kunbábonyi nagyúr koponyájának mintázása agyagból 

- Avar kincsek nyomában – múzeumpedagógiai feladatlap kitöltése 

„Hazatérnek…1914-2014”kiállításhoz kapcsolódó foglalkozások és órák: 

- Időutazás a Nagy háború korába – katonai sisak és vöröskeresztes karszalag 

készítése 

- Élet a háború idején – múzeumi óra, majd zeppelin makett készítése 

- Ízletes hadiételek – múzeumi óra hadtápkóstolóval 

- Módszertani óra tanítóképzősöknek 

 

A diákok számára tartott egyéb rendezvények közé soroltam be a Múzeumok Őszi 

Fesztiválja keretében, az Utazó Múzeummal megvalósított programokat, melyek 

elsősorban a múzeum gyűjteményi anyagára épült. Pl. az Őszi jeles napokhoz fűződő 

kiajánlott foglalkozásaink: a Szent Mihály napi, a Dömötör napi, a szüreti és a Szent 

Márton napi népszokások. A múzeum kiállításaira épülő, és azt népszerűsítő 

foglalkozásaink voltak a Háború gyermekszemmel és Az avar kincsek nyomában 

„utazó foglalkozásaink”. 

 

Az egyéb (elsősorban gyermekeknek szóló) közművelődési rendezvények szervezése, 

előkészítése és lebonyolítása:  

A kiállítás megnyitók alkalmával tartott kézműves foglalkozások pl. a Csataképek a 

szabadságharcról. A hétvégeken egy-egy kiállításhoz kapcsolódó családi napjaink, 

ahol a felnőttek szakmai tárlatvezetésen, a gyermekek pedig kézműves 

foglalkozásokon vehettek részt. Az idén 7 ilyen hétvégénk volt: Ősember családi nap 2 
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alkalom, Sándor István családi nap, Honfoglalás, Holokauszt, I. világháborús és a 

karácsonyi nap. 

Az országos rendezvények sorába is bekapcsolódtunk, pl. a Régészet napja. A 

rendezvény 1 és fél napján iskolai csoportokat fogadtunk, szombat délután pedig a 

családokat vártuk kézműves foglalkozásainkra. A Múzeumok Éjszakáján olyan nagy 

volt a túljelentkezés, hogy ha akartunk volna, sem tudtunk volna több gyermeket 

fogadni. Évek óta résztvevői vagyunk a Kulturális Örökség Napjainak és a Múzeumok 

Őszi Fesztiváljának, ahol természetesen mindig gondolunk a kisebbekre kézműves 

tevékenységeinkkel.  

Múzeumpedagógiai kínálatunkat és programjainkat igyekszünk minél több 

alkalommal népszerűsíteni erre idén 3 esetben került sor: májusban az Ősembertől a 

honfoglaló magyarokig információs napon, júniusban a Múzeumpedagógiai évzárón 

és októberben a Tanárok Éjszakáján.  

De természetesen igyekszünk bármilyen felkérésnek eleget tenni, pl. idén május 17-én 

fogadtuk a Kvalitás Levelezős Verseny Országos Döntőjének résztvevőit az Egyszer 

volt…az ősember kiállításban (184 fő), vagy kézműves foglalkozásainkkal 

kivonultunk a főtérre a Magyarország szeretlek rendezvény napján (179 fő). De 

szívesen részt veszünk a Csiperó Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó 

programjában is, és tartunk kézműves foglalkozásokat a határon túlról érkező 

gyermekeknek is (148 fő). 

 

Oktatási intézményekkel kötött együttműködési szerződések iskolai közösségi 

szolgálat témakörében: 

 

Az iskolai közösségi szolgálatban résztvevő diákok elsősorban a közművelődési 

munkában tudnak részt venni: műhelyfoglalkozások anyagainak előkészítésében, 

rendezésében. A gyűjteményi munkában adattárazási feladatokat látnak el. 

Az alábbi iskolákkal kötöttünk együttműködési megállapodást. 

 

Iskola neve Szerződés típusa Szerződés 
aláírásának 
dátuma  
 

Szerződés 
érvényesség
i ideje 

Ügyintéző, kapcsolattartó 

Kada Elek 
Közgazdasági 
Szakközépiskolája
:  
 

Együttműködési 
megállapodás az 
iskolai közösségi 
szolgálat 
lebonyolításáról 

2013. 
október 7.  

2013/2014-
es tanév 

Bencsik Orsolya 
kulturális 
programszervező/tárlatvezet
ő 
Kecskeméti Katona József 
Múzeum „Cifrapalota” 
Kiállítóhelye 

Kecskeméti 
Református 
Gimnázium 

Együttműködési 
megállapodás az 
iskolai közösségi 
szolgálat 
lebonyolításáról 

2013. 
szeptembe
r 1. 

2013. 
szeptember 
1. – 2014. 
szeptember 
1. 

Bencsik Orsolya 
kulturális 
programszervező/tárlatvezet
ő 
Kecskeméti Katona József 
Múzeum „Cifrapalota” 
Kiállítóhelye 

Eszterházy Károly 
Főiskola  
Eger 

Együttműködési 
megállapodás 
gyakorlati képzési 
feladatok 

2013. 
október 1. 

Határozatlan 
idejű 

Merinu Éva 
Múzeumpedagógus 
Kecskeméti Katona József 
Múzeum / Cifrapalota 
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ellátására 

Kecskeméti 
Belvárosi Zrínyi 
Ilona Általános 
Iskola II. Rákóczi 
Ferenc Általános 
Iskolája 

Együttműködési 
megállapodás 
múzeumpedagógia
i szolgáltatások 
igénybevételére 

2013. 
november. 
1.  

Határozatlan 
idejű 

Merinu Éva 
Múzeumpedagógus 
Kecskeméti Katona József 
Múzeum / Cifrapalota 

Kandó Kálmán 
Szakközépiskola 
Kondor Béla 
Művészeti Szak 

Együttműködési 
megállapodás az 
iskolai közösségi 
szolgálatról 

2013. 
november 
20.  

2013/2014-
es tanév 

Virág Ágnes 
muzeológus 
Kecskeméti Katona József 
Múzeum/ Képzőművészeti 
Gyűjtemény 

Katedra 
Középiskola 

Együttműködési 
megállapodás az 
iskolai közösségi 
szolgálatról 

2014  Határozatlan 
idejű 

Virág Ágnes 
muzeológus 
Kecskeméti Katona József 
Múzeum/ Képzőművészeti 
Gyűjtemény 

Bolyai János 
Gimnázium 

Együttműködési 
megállapodás az 
iskolai közösségi 
szolgálatról 

2014  Határozatlan 
idejű 

Virág Ágnes 
muzeológus 
Kecskeméti Katona József 
Múzeum/ Képzőművészeti 
Gyűjtemény 

ÁFEOSZ Együttműködési 
megállapodás az 
iskolai közösségi 
szolgálatról 

2014 2014/2015 Szórakaténusz 

Kada Elek 
Közgazdasági 
Szakközépiskola 

Együttműködési 
megállapodás az 
iskolai közösségi 
szolgálatról 

2014 2014/2015 Szórakaténusz 

 

 

 

Egyéb, oktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodások: 

 

2014-ben együttműködési megállapodást kötöttünk a Klebersberg Intézményfenntartó 

Központ Kecskeméti Tankerületével. 

A KLIK vállalt kötelezettségei és jogai:  

Vállalja a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz 

nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet 5. § (3) bek. 

bc) alpontja alapján, hogy részt vesz a KKJM múzeumpedagógia és közönségkapcsolati 

tevékenység körében rendezett módszertani műhelygyakorlatok tematikájának 

egyeztetésében. 

Vállalja, hogy a KKJM oktatási intézményeket érintő programjaira – különösen kiállítások, 

múzeumpedagógiai foglalkozások, családi napok, Tanárok Éjszakája – felhívja a 

pedagógusok figyelmét oly módon, hogy azok KKJM által átadott szóróanyagát megküldi a 

kecskeméti oktatási intézmények és a megyei tankerületi igazgatóságok részére. 

Vállalja, hogy lehetőség szerint népszerűsíti a KKJM állandó és időszaki kiállításaiban 

tartható tanórák lehetőségét. 
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Vállalja, hogy Értekezleteire meghívja a KKJM képviselőjét, aki tájékoztatást ad az előző 

időszak KKJM és az oktatási intézmények közötti kapcsolatról valamint az aktuális és 

tervezett ajánlott programokról, rendezvényekről, kiállításokról, megnyitókról. 

 

A KKJM vállalt kötelezettségei és jogai: 

Vállalja a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz 

nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet 5. § (3) bek. 

bc) alpontja alapján, hogy egyezteti a KLIK-kel a múzeumpedagógia és közönségkapcsolati 

tevékenység körében rendezett módszertani műhelygyakorlatainak tematikáját. 

Biztosítja, hogy digitális formában rendszeresen szóróanyagot juttat el a KLIK jelen 

szerződésben megnevezett kapcsolattartójához. 

Vállalja, hogy képviselője meghívása esetén részt vesz a KLIK által rendezett értekezleteken, 

ahol tájékoztatással él az oktatási intézmények és a KKJM közötti kapcsolatról valamint az 

aktuális és tervezett ajánlott programokról, rendezvényekről, kiállításokról, megnyitókról. 

Vállalja, hogy reprezentatív tereit lehetőség szerint biztosítja a KLIK rendezvényei, 

értekezletei megrendezésére, mely alkalmakkor előzetes egyeztetés alapján tárlatvezetést is 

biztosít. 

 

a) Az intézmény 2014-re tervezett közművelődési tevékenységének és PR stratégiájának 

teljesülése (Új célcsoportok megszólításának stratégiája, a megvalósítás módja, 

eszközei, személyi feltételeinek biztosítása /gyakornokok, önkéntesek, stb./, 

költségvetésen kívüli finanszírozási lehetőségek bevonása /pl.: TÁMOP, szponzorok, 

együttműködések/). 

 

A) A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM MARKETING TERVE, PR-

STARTÉGIÁJA 

2014. évi cselekvési terv valamint ajánlás Marketing és PR- szabályzat kibocsájtásához  

Felelős: dr. Kriston Vízi József 

 

A/1. Kecskeméti Katona József Múzeum 

I. Helyzetelemzés  
1.1.A fenntartó váltással együtt megváltozott és potenciálisan felértékelődött a KKJM 

pozíciója Kecskemét kulturális-közgyűjteményi életében. Ezt rendszeresen és több 

szinten kommunikálni kell, mert e nélkül a rétegzett - érdeklődő és a még 

megérintetlen - közönség nehezen tájékozódik, nem magától értetődően választja a 

muzeális (tag) intézmények nyújtotta programokat.  Ugyanez igen érvényes a 

vélemény-formálásban mértékadó és orientáló volt és jelenlegi fenntartói apparátus és 

a média szereplőire egyaránt. 

1.2.Belső kommunikáció: alapvető az intézményi (operatív, szakági és egyéni) érdekek 

konszenzusos kialakítása, stabilizálása, elfogadtatása és normarenddé válása 

szempontjából. Eszközeit és működési formáit az SZMSZ átfogóan tartalmazza, arról 

rendelkezik (5.8.2. és 7.1.1.-7.3.3.) . Mindennek alapja a 2013-ban elfogadott és 

érvénybe lépett Küldetési Nyilatkozat (KNy), amely iránytűje a további munkatársi 

jogosítványoknak, az azokkal való felelős élés, valamint a munkatársi együttélés 

módozatainak.  

1.3.Külső kommunikáció: felhatalmazott szereplőiről, képviselőiről s mozgásterükről és 

kompetenciájukról átfogóan az SzMSz 5.8.1. –ban felsorolt szakaszok rendelkeznek. 

Elengedhetetlen a bármilyen szintű nyilatkozó maximális lojalitása képviselt múzeumi 

egysége és az egész múzeumi szervezet érdekében. Ennek hiányában az Igazgató 

felfüggesztheti vagy visszavonhatja a nyilatkozás és hivatalos közszereplés jogát. 
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2.0. Az intézmény és osztályainak közönségkapcsolati/kommunikációs tevékenységét az 

igazgató-helyettes irányítja az ezzel megbízott munkatárs szervezésében. Az osztályok és 

munkacsoportok vezetői és/vagy megbízottjai az éves terv elkészítése egy-egy kiállítás, 

kiemelkedő program tervezése során önállóan vagy az ezzel megbízott igazgatósági 

munkatárs bevonásával pr- és kommunikációs tervet készítenek, amelyet a marketing-

munkára tekintettel együtt kezelnek.  

2.1. A Kecskeméti Katona József Múzeumnak és osztályainak, illetve 

szakmacsoportjainak kizárólag egy közös honlap-törzse van muzeum.kecskemet.hu weblap-

címen.  A megfelelő, korszerű és különféle elektronikus  média-felületeken egyaránt 

praktikusan kezelhető főoldalról nyílnak a KKJM és hozzá tartozó tagintézmények és 

gyűjtemények honlap-egységei. Ennek üzemeltetési felelőse: webmester. Az ún. 

partnerintézmények logóinak és/vagy működésük tartalmát jelző ún. utaló linkek 

szerepeltetése az egyezmények másolatával tudomásulvételre a KKJM e-archívumába 

kerülnek elhelyezésre. Felülvizsgálatuk szükség szerint, de legalább a naptári év fordulója 

előtt megtörténik, amelyről az érintett felelős munkatárs, intézményvezető és a webmester 

ellenjegyzésével emlékeztető készül. Az Igazgatóság egységes képi-grafikai arculattal és 

közös logóval rendelkező megjelenést, Arculati Kézikönyvet dolgoztat ki 2014 végétől 

kezdődően. Addig folynak a már most megoldható egységesítési munkák, illetve e törekvés 

minél szélesebb körű népszerűsítése és kommunikálása.  E cél hatékony, célszerű és határidős 

megvalósítására az Igazgatóság munkaközösséget hoz létre a múzeumi kultúraközvetítés 

feladatát ellátó munkatárs vezetésével.  

2.2. A központi intézmény (KKJM Igazgatóság) közösségi oldalt üzemeltet a nevét viselő 

cím alatt: https://www.facebook.com/kecskemetimuzeum?fref=ts. Kezelője: múzeumi 

kultúraközvetítő munkatárs.       A hozzáférés és kezelés jogosultságával a webmester és az 

Igazgatóág további megbízottjai rendelkeznek. További önálló facebook oldalt üzemeltet: 

Cifrapalota Kiállítóhely, Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely. – Meggondolandó: hogy 

legyen-e tovább még Naiv Művészeti Gyűjtemény és a Kecskeméti Orvos- és 

Gyógyszerészettörténeti Gyűjteménynek is?! – Mindkét intézményegység jelentős 

gyűjteményeinek népszerűsítése érdekében további fb-oldalt hozhat létre, hasonlóképpen a 

kiemelkedő jelentőségű események, projektek hírelése céljával. Mindezt az érintett 

intézmény- illetve gyűjteményi osztály vezetője az indítás előtt 10 nappal köteles bejelenteni 

a felelős tartalom-szolgáltató munkatárs megnevezésével, valamint az érvényesség (tervezett 

élethossz) megjelölésével az Igazgatóságnak. Az itt elhelyezésre kerülő képek és az azon 

szereplők (tárgyak, személyek) jogi tisztázottságáról a tartalom kezelője köteles gondoskodni; 

szükség esetén azt igazolni. Más, a nyilvánosságot megtévesztő, az Intézmény nevét, logóját 

használó közösségi oldal létrehozását, működtetését az Igazgatóság jelen szabályzat érvénybe 

lépésétől megtiltja, az ellen fellép.  Tervezett életbe lépés: 2014. április 30-tól. 

 

II.  A  MÚZEUMI JELENLÉT FORMÁI 

1. Személyes megjelenés: „arcok” és kapcsolatok 

 Múzeumigazgató az első negyed év végén, a fenntartó képviselőjével együtt, a 

szakmai nyilvánosság és a média munkatársai számára éves programismertető 

sajtótájékoztatót tart. A kommunikációs munkatárs feladata ennek előkészítése és 

levezénylése, az ezt követő további média-szereplések (rádió és televíziós interjúk) és 

megjelenések szervezése, valamint esemény-követés, elemzés. 

 A havonta egy alkalommal (hó első hétfője), ill. szüksége szerint megtartott vezetői és 

operatív értekezleteket követően az Igazgatóság rövid sajtó-összefoglalót, közleményt 

bocsát ki a kiemelten kezelt fenntartói-partneri és szakmai levelező listán, amelyet a 

preferált média-szereplőknek eljuttat.  

https://www.facebook.com/kecskemetimuzeum?fref=ts
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 Az Igazgatóság az érintettekkel végiggondolja az „alvó” Cumania Alapítvány újra-

élesztésének lehetőségeit és feltételeit (március-április).  A Szórakaténusz Alapítvány 

Kuratóriuma új titkárt választ (március 25.). 

 Kecskeméti Múzeum Baráti Kör vagy Múzeumi Klub, mint civil társaság 

megalakítása és folyamatos működtetése. 

 2014 áprilisában együttműködési megállapodás előkészítésére és aláírására kerül sor a 

Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, a KKJM és a KLIK vezetői között a 

különböző intézeti alap-, szak- és továbbképzésben részt vevők, oktatóik, valamint az 

érintett múzeumi szakterületek munkatársainak szervezett együttműködése érdekében. 

Ez kiterjed egy közös múzeum- és oktatás kommunikációs platform és minta-projekt 

kidolgozására és beindítására, legkésőbb a 2015/16-os tanévben. A Művészeti Intézet 

szakcsoportjaival egy-egy nagy kiállítás, program, középtávú esemény-sorozat 

népszerűsítése és feldolgozása érdekében mini téma-filmek, audiovizuális 

„konzervek”, valamint pr-anyagként küldhető, minőségi házi-spotok készülnek. Ezzel 

a múzeum-kép és küldetésvállalás, valamint az ebben partner képző- intézmény 

eddigi, saját kapcsolati hálójukat jelentősen bővíteni tudja. Továbbá partneri 

együttműködés kialakítása az ún. TudósHáz egységgel.  

 Intézményeink mindegyike részese a Mozaik Múzeumtúra országos akciónak. Ennek 

népszerűsítése érdekében a gesztorral és helyi képviselőivel akciókat szervezünk: „Adj 

arcot a múzeumnak!” elnevezéssel. Kecskeméten, s környékén működő emblematikus 

személyiségek, a humán kultúrán kívüli szférában működők bemutatásával igyekszünk 

több és újabb látogatói kört beinvitálni. 

 A Rotary Club Kecskemét közösségének 2014/2015. évi elnöki ciklusában egy, a 

múzeum közösségi feladat ellátásának javítását szolgáló projekttel (pl. 

akadálymentesítés, közösségi tér bővítés) jelentkeznénk a Club nemzetközi ún. 

Matching Grant kezelő alapnál (Rotary Foundation). 

 Kapcsolatfelvétel és hosszú távú együttműködés kialakítása a County Press 

Rendezvényszervező Kft-vel, a Hírös Mag Egyesüléssel és a Garabó Nonprofit Kft-

vel, valamint a MÁV Zrt. Szegedi Üzletigazgatóságával, ill. annak Kecskeméti 

Csomóponti vezetésével. 

 

2. Kommunikációs médiumok 

a/. Az egységesülő arculatot tükrözik 

- a KKJM és tagintézményeit és kiemelkedő gyűjteményeit bemutató, nagy 

példányszámban nyomtatott, közös (saját) gyűjtő tasakban elhelyezett információs 

leporellók, képes nyomtatott „kutyanyelvek” magyar, valamint külön német, angol, 

orosz nyelvű mutációval. 

- Kihelyezésük: a muzeális intézményeken kívül partner intézményekben,  a városházi 

Tourinform irodában, szállodákban, vendéglátóhelyeken, oktatási és egészségügyi 

intézményekben, valamint különböző nyilvános hivatali és ügyintézési helyeken. A 

közeli Zöldfa Vendéglő által felajánlott helyiség-részben „Múzeumi Kínáló – 

Kulturális Étlap” sarkot működtet; alkalmanként ott kerülhet sor sajtóbeszélgetésre. 

További frekventált alkalmak, amelyek során önkéntes középiskolás fiatalok, valamint 

a Rotary Club hálózat utánpótlását jelentő Rotaract közösség fiataljai bevonásával 

ingyenes szóró anyagokkal és közönség-barát áron kínált kiadványainkkal 

kitelepülünk:  

 Húsvéti Sárkányeresztő Fesztivál, április 20-21. 

 Öttusa Világkupa, április 30. – május 4.  

 Magyar Kard Napja, május 3. 

 Múzeumi Világnap, május 18.  



 49 

 Városi Gyermeknap, május 25. 

 Magyar Régészet Napja, május 30 - 31. 

 Belvárosi Fesztivál, június  7- 9. 

 Múzeumok Éjszakája, június 21. 

 80. Hírös Hét Fesztivál, június 23 - 29. 

 Honismereti Akadémia, július 1-5. 

 XIII. Európa Jövője Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Találkozó, július 6-13. 

 Kecskeméti Nyár, Kodály  Művészeti Fesztivál, július 14-augusztus 1. 

 Hírös Vágta, augusztus 23-24. 

 Múzeumok Őszi Fesztiválja, október 1. -26. 

 Város Napja, október 2. 

 Ősz a Fő téren, október 18-26. 

 Téli Fesztivál, november 29 – december 31. 

b/. 

- Forrás biztosítás esetén 2014. augusztus végétől közös arculattal kerülnének 

kihelyezésre a Múzeum - Iskola partnerségben részt vevő helyi és térségi/járási 

oktatási intézményekben. –  

- Ezen kiadványokkal, valamint „A múzeum összehoz”  - munkacímű – szlogennel és 

az öt múzeumi intézmény színes épületképével ellátott plakát-kampányt indítunk, 

először  a MAHÍR City Poster bevonásával május 18-án, a Múzeumi Világnap 

alkalmából. „Múzeumi Világnap – Múzeumi Vasárnap”  címmel rendkívüli nyitva 

tartást hirdetünk. 

- Meglévő hirdetőtáblák, saját és bérelt felületek megújítása és aktualizálása, kölcsönös 

érdek alapján hirdető felület használata (barter), esetleg bérlés. A fenntartó 

ügyosztályainak segítségével új, kedvezményes helyek és lehetőségek feltárása 

(Katona József park, Vasút-kert, Szabadság tér: Tér a térben; Rákóczi út,  Deák tér, 

Petőfi Sándor és Kaszap utca). 

 

 c/. Az esztendő prioritásai, amelyekhez komplex közönség-kapcsolati, média- és marketing 

tevékenység kapcsolódik, amelyeket az adott tagintézmény (osztály és/vagy gyűjtemény) 

kurátorai szerveznek és fognak össze munkacsoportjaikkal: 

- Egyszer volt az ősember… - Szabóné Bognár Anikó 

- Ők is voltak gyerekek. . . – Kalmár Ágnes 

- Aranykorban és háborúban – Székelyné Kőrösi Ilona 

- Avar fejedelmi kincsek (Alfa pályázat) – Wicker Erika 

- Kecskemét és a magyar zsidó képzőművészet a 20. században – Gyergyádesz László 

- Hazatérnek… Az első világháború emlékezete – Szabóné Bognár Anikó és Dr. 

Tombáczné Dr. Végh Katalin 

d/. Az éves sajtómegjelenés termését a könyvtáros vagy e feladattal megbízott munkatárs 

követi a témában érintett munkatársak segítségével, gyűjti és rendszerezi folyamatosan; majd 

december 15-ig arról egy elektronikus mappát állít össze és archiválja azt (1 pld-t az 

intézményi Könyvtár, 1 példányt pedig a Titkárság őriz meg.) Az audiovizuális 

dokumentációt külön mappába menti, valamint annak linkjeit is külön fájlban helyezi el. 

3. Az új arculatot tükröző ajándék- és kereskedelmi célú emléktárgyak 

(műtárgymásolatok, nyomatok, mintalapok, ívek, kitűzők, pólók stb.) gazdasági és 

keresleti szempontú kiválasztása, készíttetése és forgalomba helyezése, a meglévő 

készletek állapotának és piacképességi áttekintése, árképzés, valamint pr-érték 

tekintetében az Igazgatóság munkacsoportot hoz létre, amely május 5-ig javaslatot 

tesz. 



 50 

 

III. Egy beindított kommunikációs progamterv bemutatása: 

a KKJM Cifrapalota Kiállítóhely állandó kiállításának pályázati előkészítése  

1. Látogatói célcsoportok: 

Diákok 

Hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk az iskolákkal és óvodákkal, sok gyermekcsoportot 

fogadunk a Cifrapalota épületében. Minden kiállítás előtt felhívjuk a pedagógusok figyelmét 

arra, hogy a kiállított anyagnak hol vannak kapcsolódási pontjai az oktatáshoz. Jelen esetben 

könnyű dolgunk van, mert a program kiválóan illeszkedik az oktatási rendszerbe, és 

különösen a művészettörténet órákhoz kapcsolható a koncepció.  

A diákcsoportokat minden esetben múzeumpedagógus kíséri a kiállításban, játékos 

tárlatvezetéssel mutatja be annak legfontosabb elemeit. 

Különböző korú gyermekek számára különböző programok összeállítását tervezzük. A 

múzeumpedagógiai programhoz kapcsolódó, választható kézműves foglalkozások: 

- múzeumpedagógiai füzetek készülnek a kiállítás részegységei mellé,  

- rajzpályázatot hirdetünk gyermekeknek, két korosztályban (4-6 éves, 7-11 éves) a 

témában. 

Óvodás és alsó tagozatos korosztály: 

- Szecessziós képeslap készítése krumpli nyomdával és papírdúc nyomdával 

- A díszterem névadó madarának, a pávának a kiszínezése 

- Fajáték készítése/kifestése (Grabowieczky Leon játékmásolatából) 

Felső tagozatos és középiskolás tanulók számára: 

- Szecessziós város makett készítése papírkartonok és összegyűjtött, újra hasznosított 

alapanyagok felhasználásával csoportmunkában 

- Szecessziós dísztárgyak készítése agyagból, majd kiégetése után díszítése temperával, 

majd lakkozás (2 alkalom) 

Főiskolásoknak: 

- Múzeumpedagógiai módszerek alkalmazása a témában. Múzeumi módszertani óra 

Tanítóképzős főiskolai hallgatók számára. 

Pedagógusok 

- Pedagógusok számára témanapot tervezünk. Várjuk a város és a környező települések 

pedagógusait. A kiállítást rendező muzeológusok a témanapon tartandó előadásokon 

fölvázolják a téma hátterét, és utalnak az oktatásban való felhasználásra, a 

múzeumpedagógus kollégák pedig a konkrét múzeumpedagógiai tervekkel ismertetik meg 

az érdeklődő tanítókat, tanárokat. Reményeink szerint a témanapon részt vevő 

pedagógusok hamarosan osztályaikkal térnek vissza. 

Családok 

- Az osztályok látogatása után gyakran előfordul, hogy hétvégén a gyerekek a szüleikkel 

térnek vissza egy-egy kiállítást megnézni. Emellett azonban szervezett formában is várjuk 

a családokat, családi nap keretében. A családi napok hagyománya már több kiállításunk 

sikeréhez hozzájárult. Ilyenkor a felnőttek és a gyerekek egy épületben, de igény szerint 

külön is elfoglalhatják magukat. Amíg a szülők a kiállítással ismerkednek, addig a 

gyerekek múzeumpedagógus által tartott foglalkozáson vehetnek részt. Meghirdetünk 

kifejezetten gyerekek számára (játékos) tárlatvezetést, amelyet szintén foglalkozás követ. 

 Családi hétvégék múzeumpedagógiai rendezvényei: 

- Családi rejtvény 

- 3D-s kirakó  

- Kecskeméti gasztronómia  

- Szólás-mondáspárosító kártyák 
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Felnőtt látogatóközönség 

- Nagy figyelmet fordítunk a gyerekekre, de rendkívül fontosak számunkra a felnőtt 

látogatók is. A már említett állandó múzeumbarát-kör mellett meg kívánjuk szólítani a 

környező települések lakosságát. E falvak hajdan Kecskemét részét képezték, a mai napig 

él a városhoz való kötődés erős szála. Segítségünkre a helyi polgármesteri hivatalok és az 

egyházak lesznek. 

- Helyi sajtó segítségével gyűjtési pályázatot hirdetünk a témához (szecesszió) kapcsolódó 

fotók gyűjtésére, mellyel nemcsak a tárgyak sorát gazdagíthatnánk a múzeumban, de 

bővíthetnénk fotótárunkat, adattárunkat és a kiállításra is felhívnánk a figyelmet.  

- Előadássorozat keretében szeretnénk a kiállítás megnyitása után a téma legérdekesebb és a 

közönség számára legizgalmasabb részeit bemutatni.  

- A kiállításra érkező látogatókat nyomozásra, keresgélésre és figyelmes szemlélődésre 

hívjuk: a jegyük mellé keresztrejtvényt kapnak. Amire ily módon felhívjuk a figyelmet, 

amit megkeresnek, aminek a nevét leírják, azt könnyebben meg is jegyzik a látogatók. 

- Néhány éve civil kezdeményezésként jelentek meg, de mára komoly közösségekké alakult 

helyi hagyományokat ápoló csoportok, a velük való folyamatos kapcsolattartás is élővé 

teszi a kiállítást.  

Külföldi látogatók 

- A külföldi látogatók keresik, és előszeretettel látogatják a színvonalas kiállításokat. 

Kiváló lehetőség a bemutatkozásra az a két téma, amelyek köré a kiállítás épül. A szecesszió, 

mint a turizmus egyik célpontja és az egyedülálló és világhírű aranyleletek köré komoly 

kulturális turizmus – tématurizmus kapcsolódik. Ebbe a programba való bekapcsolódás az 

egyik fő célunk. 

- Többnyelvű vezető segíti a nem magyar anyanyelvű vendégek ismerkedését a város és 

környékének múltjával, művészeti emlékeivel. 

 

REKLÁM – KOMMUNIKÁCIÓ 
A kiállítás köztudatba bevezetése már a megnyitása előtt elkezdődik. A kiállítás építés 

folyamatát végigkíséri a média, és rajta keresztül havi rendszerességgel kapnak a látogatók 

információt. A megnyitó előtt egy hónappal hetente feltett rejtvény-kérdésekkel tudjuk 

nyomozásra bírni a leendő látogatóinkat. 

A kiállítás potenciális látogatóinak megszólítása és a tárlat reklámozása érdekében kiemelt 

figyelmet fordítunk a következőkre: 

 Épület elé kihelyezett mobilzászlók. 

 Szórólapok Kecskeméten és a környező településeken. 

 Programküldés és bemutatók az iskolák felé.  

Folyamatos jelenlét a helyi sajtóban: Kecskeméti Tv, Gong Rádió, Petőfi Népe, internetes 

sajtó. 

A kiállítás megnyitása az országos sajtó érdeklődésére is számot tartó esemény lesz.  

A kommunikációs csatornák és megjelenési lehetőségek táblázatos formában: 

Nyomtatott sajtó 

Név Mit? Kontakt Időpont 

Petőfi népe negyed oldalas 

cikk fotóval 

Popovics Zsuzsa 

 

megnyitó előtti héten 

Petőfi népe beharangozó  Popovics Zsuzsa 

 

megnyitó előtti 

hónapban 2 

alkalommal 

Petőfi népe az első hónapok 

tapasztalatai 

 Popovics Zsuzsa 

 

a megnyitás után két 

hónappal: 

Kecskeméti megnyitó Osztró-Szász Angéla  
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lapok programjának 

ismertetése 

Online megjelenés 

Név Mit? Kontakt Időpont 

Port.hu Rövid 

bemutatás 

képpel 

kiallitas@port.hu megnyitó előtt. 

Kecskeméti Lapok 

(http://kecskemetilapok.hu/) 

Rövid 

bemutatás 

képpel 

titkarsag@kecskemetil

apok.hu 

megnyitó előtt 

Kecskemét város honlapja 

(kecskemet.hu) 

Rövid 

bemutatás 

képpel 

 megnyitó előtt 

museum.hu Rövid 

bemutatás 

képpel 

info@museum.hu megnyitó előtt 

Katona József Múzeum 

honlapja  

Részletes 

információk 

képek, játék 

 megnyitó előtti 

hónapban 

Cifrapalota facebook oldala Folyamatos 

tájékoztatás 

a kiállításról 

 megnyitó előtt, 

folyamatos 

 

TV/ Rádió 

Név Mit? Kontakt Időpont 

Gong rádió 20mp-es reklámspot Kövesvári Zsoltné 

 

egy héten át naponta 

háromszor 

KTV beharangozó a kiállításról, 

beszélgetés kulturális 

magazinműsorban 

Kozák Polett megnyitó előtt 

KTV felvétel a megnyitóról Kozák Polett  

Kossuth 

Rádió 

kulturális hírműsorban 

szereplés 

Bódi Mátyás június közepe 

 

Plakátok, szórólapok 

Név Mit? Kontakt Időpont 

Plakátok 

 

Plakátok: iskolák, 

kult. 

intézmények, 

szállodák,   

 . 

Szórólapok 1000 db szórólap 

(Cifrapalota, 

Könyvtár, 

Kult.Központ, 

Tourinform, 

egyéb forgalmas 

helyek) 

  

Molinó Molinó a 

Cifrapalota előtt 

 . 

http://kecskemetilapok.hu/
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Közönségszervezés 

Név Mit? Kontakt Időpont 

Oktatási 

intézményeknek 

meghívó küldése 

Meghívó, rövid 

bemutatás 

képpel 

saját adatbázis megnyitó előtt 

Múzeumpedagógiai 

napok 

gyerekeknek, 

pedagógusoknak 

kiállítás bemutatók 

Iskolák 

meghívása, 

szakvezetések 

 két nap 

megnyitó után 

 

 

 

 

Betervezett megvalósítási/megvalósíthatósági mutatók 

 A cél elérésének mennyiségi mutatója: A kiállítás várható látogatószáma évente 

20 000 fő. 

 A látogatók százalékos megoszlása: 60% diák, 30% felnőtt, 10% külföldi. 

 A honlap látogatottsága: 13 000 elérés 2016 végéig 

 

 

A/2) Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

A szűkös finanszírozási keret ellenére 2013-ban is megvalósult a PR stratégia, szem 

előtt tartva továbbra is, hogy „A hírnevet tudatosan menedzselni kell.” 

Fontosnak tartottuk, hogy tevékenységünkkel a tervben szereplő valamennyi 

célcsoportot megszólítsuk; de a Múzeumok Őszi Fesztiválja alatt szervezett 

rendezvényeinkre elsősorban a középiskolásokat hívtuk. (Ennél a programnál volt 

módunk PR költséget tervezni a pályázatnak köszönhetően.) 

 

A/3) „Cifrapalota” Kiállítóhely 

Intézményünk a középiskolás és fiatal felnőtt korosztály megszólítását, bevonását 

tűzte ki célul az elmúlt évben. 

A középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításában a 2014-ben is részt vettünk. 

Ehhez kapcsolódóan a Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolából, a Kecskeméti 

Református Gimnáziumból, a Katedra Középiskolából, valamint a Kandó Kálmán 

Szakközép Iskolából fogadtunk diákokat ebben az évben. 

 

Több módszertani órát, szaktanácsadást tartottunk, például az ELTE játék és szabadidő 

szervező-tanár szakos hallgatóit fogadtuk az 2014 áprilisában, melynek keretében az 

Egyszer volt… az Ősember című kiállítás múzeumpedagógiai programjaival 

ismertettük meg a hallgatókat.  

 

Tereink hasznosítását az udvar galambmentesítése nagymértékben elősegítette, a 

Múzeumok éjszakáján külön programhelyszínként szerepelt az udvar. Helyi kulturális 

intézményekkel (Katona József Színház, Kecskeméti Kulturális és Konferencia 

Központ) való együttműködésünk továbbra is folyamatos. (koncertek, előadások) 

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának vizuális 

kultúratudomány szakos hallgatóját, Palotai Magdolnát 2014.. őszétől foglalkoztatta 
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múzeumunk, s gyakornoki feladatok között középiskolásoknak szóló előadások 

kidolgozása szerepelt.  

Programjaink finanszírozásához több sikeres pályázat járult hozzá. A 2014-es 

Múzeumok Éjszakája rendezvény költségeihez a Nemzeti Kulturális Alap 

Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt pályázata segített hozzá, melyre a Magyar 

Naiv Művészek Kiállítóhelyével közösen jelentkeztünk. 

A rendezvény keretében lehetőségünk nyílt arra, hogy számos intézménnyel, például 

az Otthon Mozival, a Lajosmizsei jurta táborral, a Dióhéj Étteremmel is 

együttműködjünk. Emellett múzeumunk a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumok 

Őszi Fesztiválja pályázatára idén is jelentkezett és sikeres pályázat keretében 

valósíthatta meg őszi programjait.  

A civil szervezetekkel is ápoljuk kapcsolatainkat, így például a Kecskemét-Aomori 

Baráti Kör taggyűlésihez, programjaihoz is helyszínt biztosítottunk a 2014-es évben. 

 

A/4) Gyűjteményi Osztály 

   Képzőművészeti Gyűjtemény: 

Célközönség: középiskolások 

Módszer: 1) intézménylátogatás (diákok csoportos szervezésben jönnek a múzeumba 

egy adott programra),  

2) iskolai előadás (előadás egy adott témában múzeumi kiállításhoz, programhoz 

kapcsolódóan, 2014. A performansz története),  

3) diákmunka-közönségszolgálat 2014-ben 9 fő össz.: 159 óra (feladatkörök: 

digitalizálás, dokumentumok rögzítése, kiállítási előkészítés, népszerűsítés, 

közönségszolgálat a rendezvényeken), 

 4) gyakornokok fogadása (2 fő: érdeklődési területek: muzeológia, 

múzeumpedagógia) Virág Ágnes 

  Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény: 

 Új célcsoportok megszólítása: Az állandó kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai  

 foglalkozás tartása általános iskolásoknak.   

  A Múzeumok Éjszakáján 8 önkéntes segített a teremőri feladatok ellátásában, 

  gyógyteák kínálásában, gyógynövényes leves főzésében, osztásában, gyógynövényes  

  falatkák elkészítésében. 

  Évek óta szponzorálja a június 6-ai Patika-napi rendezvényeinket a Galenus Kiadó. 

Mészáros Ágnes 

 

A/5) Operatív Csoport  

Múzeumi kultúraközvetítés 

Elkészült az intézmény marketing és pr - tevékenységének  elemezése, valamint az 

ezen alapuló stratégia, az  új cselekvési terv/program, mint eőterjesztés. 

A KKJM elsők között csatlakozott a Magyar Régészet Napja(i) rendezvénysorozathoz. 

május 30-31. Ennek keretében a múzeumban, valamint terepen (Nyárlőrinc) 

ismerkedtek az érdeklődők a régész és restaurátor kutatók, munkatársak munkájával. E 

program már közös lebonyolításban zajlott új civil partnerünkkel, a Magyar 

Kerékpáros Szövetség Kecskeméti Szervezetével. Sz.: Kriston Vízi  

A KKJM először kapcsolódott önálló programszervezésekkel a Múzeumok Őszi 

Fesztiváljához. Partnerünk: KLIK,   Kecskeméti Nyugdíjas Szövetség, Városrészi 

Önkormányzatok.  Sz.: Kriston Vízi József 
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b) Közművelődési programok bevételei (belépőjegyek, foglalkozások díja stb.) 

Mutatók 2013. tény 2014. terv 2014. tény 

Jegyár-bevétel 4.252.955 4.525.000.- 7.723.175 

Egyéb közművelődési és múzeumpedagógiai 

programok bevétele 

1.356.980 2.992.000.- 2.894.448.-  

 

 

7) Pályázati tevékenység  

 

a) Pályázati projektek bemutatása, aktuális helyzete 

 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye 

Hazai pályázatok megnevezése Pályázott 

összeg 

Elnyert összeg 

(Ft-ban) 

Felelős 

Richter kőépítő mintalapok 

restaurálása 

NKA Közgyűjteményi Kollégium 

   738.000 Ft 500.000 Ft Kalmár Ágnes 

Schenk Mini emberke című 

könyv kiadása, NKA 

Könyvkiadás Kollégiuma 

1.500.000 Ft 700.000 Ft Kalmár Ágnes 

Naiv szoborgyűjtemény 

fertőtlenítése 

NKA Közgyűjteményi Kollégium 

   885.180 Ft 600.000 Ft Kalmár Ágnes 

Schenk Mini emberke időszaki 

kiállítás, NKA Közgyűjteményi 

Kollégium 

4.000.000 Ft nem nyert Kalmár Ágnes 

Naiv művészeti kerekasztal 

MŐF - MOKK 

   100.000 Ft nem nyert Kalmár Ágnes 

21. Sárkányeresztő Találkozó és 

Húsvéti Játéknap 2015.- (Tavaszi 

Fesztivál közös NKA-s 

pályázatába) 

 

755 000 Ft 600 000 Ft 

 

Homokiné Bibor 

Anna 

Fő-Úri –Muri programunk az Ők 

is voltak gyerekek című időszaki 

kiállításhoz kapcsolódó Múzeumi 

Éjszakára – NKA  

 

300 000 Ft 200 000 Ft 

 

Homokiné Bibor 

Anna 

Szóraka Tanoda 2014 – VTP 368 000 Ft 50 000 Ft 

 

Burka Beáta 

 

Nyári szünidei foglalkozások – 

VTP 

 

340 000 Ft Nem nyert Burka Beáta 

 

Aprók Tánca a Szórakaténuszban 

2014. második félév – NKA 

 

512 000 Ft 200 000 Ft Belvaracz Ibolya 

Múzeumok Őszi Fesztiválja – 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

120 000 Ft 80 000 Ft Belvaracz Ibolya 
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Aprók Tánca gyermektáncház a 

Szórakaténuszban 2014 – VTP 

 

322 000 Ft Nem nyert 

 

Belvaracz Ibolya 

 

Gyermeknap a Szórakaténuszban 

2014 – VTP 

 

197 000 Ft 50 000 Ft 

 

Belvaracz Ibolya 

 

 

 „Cifrapalota” Kiállítóhely 

Hazai pályázatok megnevezése Pályázott 

összeg 

Elnyert összeg 

(Ft-ban) 

Felelős 

 

Szentendrei Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum – Múzeumok Őszi 

Fesztiválja 

 

 

100 000 Ft 60 000 Ft Bencsik Orsolya 

NKA Közgyűjtemények 

Kollégiuma – Múzeumok 

Éjszakája a Kecskeméti Katona 

József Múzeum „Cifrapalota” 

Kiállítóhelyén és a Magyar Naiv 

Művészek Kiállítóhely Udvarán 

294 615 200 000 Ft Bencsik Orsolya 

Tuza Gábor 

Városi Támogatási Program 

(Hazatérnek) 

3.600.000.- 2.400.000,- Szabóné Bognár 

Anikó 

Dr. Tombáczné 

Dr. Végh Katalin  

Nemzeti Kulturális Alap 

Miniszteri keret (Hazatérnek…) 

miniszteri keret 5.000.000,- Szabóné Bognár 

Anikó 

Dr. Tombáczné 

Dr. Végh Katalin 

Első Világháborús Centenáriumi 

Emlékbizottság (Hazatérnek…) 

– Közép- és Kelet-európai 

Történelem és Társadalom 

Kutatásáért Közalapítvány – 

KKTTKE-CP-04 

2 500 000,- 5.000.000,- Szabóné Bognár 

Anikó 

Dr. Tombáczné 

Dr. Végh Katalin 

Kubinyi Ágoston Program a 

Pávás terem állandó kiállítási 

térré és közösségi térré 

alakítására, „Cifrapalota, zöld az 

ablaka” 

34.000 000,- 10. 160. 000 Szabóné Bognár 

Anikó 

Dr. Tombáczné 

Dr. Végh Katalin 

KMJV Nemzetiségi kerete a 

„Megtizedelt évek” c. 

konferenciára 

 100 000 ,- Dr. Tombáczné 

Dr. Végh Katalin 

 

Gyűjteményi Osztály 

Hazai pályázatok megnevezése Pályázott 

összeg 

Elnyert összeg 

(Ft-ban) 

Felelős 

NKA 1.217.500 Ft 800.000 Ft Gyergyádesz 
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Tóth Menyhért kismonográfia 

megjelentetésére születésének 110. 

évfordulóján 

László 

NKA 

Keresztény ikonográfia körébe 

tartozó kortárs művészeti alkotások 

vásárlására a KKJM Képzőműv. 

Gyűjt. számára 

1.800.000 Ft 600.000 Ft Gyergyádesz 

László 

Magyar Holokauszt Emlékév – 

Civil Alap (Miniszterelnökség) 

Kecskemét és a magyar zsidó 

képzőművészet a 20. század első 

felében c. kiállításra és a 

kapcsolódó könyvkatalógusra 

(kb. 3,5 millió 

Ft) 

2.800.000 Ft Gyergyádesz 

László 

 Kecskemét MJV 

Önkormányzata, 

közös pályázat 

NKA 

Két kortárs keresztény művészeti 

alkotás megvásárlása a Kecskeméti 

Katona József Múzeum 

Képzőművészeti Gyűjteménye 

számára 

900.000 Ft 300.000 Ft Gyergyádesz 

László 

Miniszteri keret (NKA) 

A VII. Kortárs Keresztény 

Ikonográfiai Biennále 

megrendezésére 

2.570.000 Ft 2.500.000 Ft Gyergyádesz 

László 

NKA 3560/00131 

Tóth Menyhért hagyatékából 10 

rajz restaurálására a 

Képzőművészeti Gyűjtemény 

számára 

517 200 Ft 200.000 Ft Virág Ágnes 

NKA 3505/02708 A 

Képzőművészeti Gyűjtemény 

grafikai állományának szakszerű 

elhelyezésére, korszerű tárolók és 

mérők megvásárlására 

701 632 Ft 400.000 Ft Virág Ágnes 

NKA 3560/00204 45 db Tóth 

Menyhért főiskolai rajz 

restaurálására 

2.000.000. 1.000.000 Ft Virág Ágnes 

NKA 3506/183 Kalmár Pál 

retrospektív kiállításának 

megrendezésére 

1.700.000.- 1.000.000 Ft Virág Ágnes 

NKA Archaeologia Cumanica 3. 

kötetének a megjelentetése 

 

1.000.000 450.000 

 

Somogyvári 

Ágnes 

Kecskeméti Tavaszi Fesztivál 

Sándor István kiállítás 

900.000 700.000 

 

Székelyné Kőrösi 

Ilona 

Holokauszt Emlékév 2014 

Fanto-kötet 

 

Emléktáblák 

 

1.800.000 

 

 

1.900.000 

1.800.000 

 

 

1.900.000 

Székelyné Kőrösi 

Ilona 

 

Székelyné Kőrösi 

Ilona 
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NKA  Székelyszentkirály népi 

táplálkozása 

 

450.000 400.000 

 

Bereznai 

Zsuzsanna 

 

Egyéb, nem hazai forrásokra 

épülő pályázatok megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert összeg 

(Ft-ban) 

Felelős 

Magyarország-Szerbia IPA 

Határon Átnyúló Együttműködési 

Program 

HUSRB/1203/212/259 –  

EDICT 

Közös kulturális örökség, mint 

a Milánói Ediktum 

következménye, turisztikai 

eseményeken történő 

megvalósulása 

29 737 180 

(102542 Euro 

290 Ft/€ 

árfolyamon 

átszámítva) 

29 737 180 Rosta Szabolcs 

Ferenczi 

Krisztina 

 

 

8) Kommunikációs tevékenység 

 

Mutatók 2013. 

tény 

2014. terv 2014. tény 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 129 66 149 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések 

nélkül) 

162 130 156 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések 

nélkül) 

164  178 180 

E-sajtó  552 480 518 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól 

függetlenül, becsült érték) 

1 -  

- 

 

 

9) A megyei hatókörű városi múzeumok számára megítélt állami támogatás szakmai 

felhasználása 

A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott 

támogatások részletes szabályairól szóló 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet 6. § (2) 

bekezdése alapján az 5. § (3) bekezdésében szereplő támogatásrész felhasználására 

vonatkozó szakmai beszámoló és a felhasználással kapcsolatos tapasztalatok. 

 

Lásd. 2. számú mellékletet. 

Az állományvédelmi bejáras tapasztalatai azt mutatják, hogy a megye mintegy 54 

állományvédelmileg felügyelt intézménye nem képes kellő figyelmet és anyagi forrást 

fordítani a műtárgyvédelemre. Ez a kép ugyan változatos, viszont általános tapasztalat, 

hogy egyes intézmények a preventív műtárgyvédelemre - mely anyagilag nem jelentene 

nagy terhet- sajnos nem tud  kellő hangsúlyt fektetni. Költséges műtárgyvédelmi 

berendezésekkel kevés kivételtől eltekintve nem rendelkeznek. Restaurátor csak néhány 

helyen van alkalmazva, többnyire a gyűjteménykezelők gondoskodnak az állományról. A 

nedves, penészes falak, a tarolási hely szűkössége, a fényvédelem hiánya stb. szinte 

mindenhol általános állapot. A megyei múzeum szakemberei igyekeznek segíteni a 

kollégák munkáját szaktanácsokkal és pályázati lehetőségek információival. Az a 
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tapasztalatunk, hogy e módszertani feladatnak nagy szerepe van, az intézmények érdekét 

és a műtárgyállomány állagának szinten tartását, védelmét biztosítja. 

Az állományvédelmi felmérés éves összesítőjét a 3. sz.  melléklet tartalmazza.  

 

III. Munkatervben nem szereplő többletfeladatok teljesítése 

 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye 

 

MANDA programban való részvétel: 2 személy a Szórakaténusz Játékmúzeum és 

Műhelyben, 1 személy a Magyar Naiv Művészek Gyűjteményében. (Kalmár Ágnes). 

A Magyar Művészeti Akadémia két filmet készített a Szórakaténusz Játékmúzeum és 

Műhelyben, valamint a Magyar Naiv Művészek Gyűjteményében dr. Bánszky Pál 

művészettörténésszel, illetve Kerényi József építésszel. Közreműködés a filmek 

elkészítésében, technikai teendők ellátása. 

Népi iparművészeti tárgyak zsűrizése. Játékok. 2014. október 7. Hagyományok Háza, 

Budapest. (Kalmár Ágnes) 

A „Szórakaténusz” Európai Játékközpont Alapítvány titkári, ügyviteli feladatainak 

ellátása. (Váczi Mária) 

 

„Cifrapalota” Kiállítóhely 

Bencsik Orsolya 

Éva és a sátán- A Fekete hattyú című film elemzése 

Feladat: kultúratudományi szempontú filmelemzés 

Eredmény: tanulmány – megjelenés alatt 

 

Gyűjteményi Osztály 

Képzőművészeti Gyűjtemény: 

         ifj. Gyergyádesz László megnyitó beszédei külső helyszíneken: 

1. Kalocsa, Városi Galéria („Az életet festem” – Tóth Menyhért korai és középső alkotói 

korszaka, január 17. 

2. „Tüzet viszek…” – Tűzzománcművészek Magyar Társaságának országos csoportos 

kiállítása, Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum, 2014. január 23. 

3. Balanyi Károly Ferenczy Noémi-díjas grafikus- és zománcművész kiállítása, 

kiskunfélegyházi „Hattyúház” (Petőfi Sándor Városi Könyvtár), 2014. február 7. 

4. Ravasz Erzsébet grafikus- és zománcművész emlékkiállítása, Budapest, MUSEION 

No. 1, 2014. március 6. 

5. Balanyi Károly Ferenczy Noémi-díjas grafikus- és zománcművész kiállítása, Bács-

Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székház, Kecskemét, 2014. március 12. 

6. Kecskemét Arcai III. A Kecskeméti Képzőművészek Közösségének képző- és 

iparművészeti pályázati kiállítása, Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ, 

2014. március 14. 

7. Bulla Márta iparművész, POLARITÁS című kiállítása, Eger, Bródy Sándor Könyvtár 

Galériája, 2014. május 8. 

8. Az örök útkereső – Blaise Simon művészeti kalandozásai, Kiskunhalasi Közösségek 

Háza, 2014. augusztus 8. 

9. „Isten tenyerén” c. csoportos képzőművészeti kiállítás a Kecskemét Széchenyivárosi 

Szentcsalád Plébánia és Közösségi Ház alapításának 20 éves évfordulója tiszteletére, 

Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ, 2014. augusztus 22. 
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10. Számvetés – Szakrális-, keresztény-, vallásos és egyházi művészet, illetve keresztény 

ikonográfia a kortárs magyar művészetben. Válogatás a Kecskeméti Katona József 

Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből, Budapest, Klebelsberg Kultúrkúria, 2014. 

szeptember 17. (Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkárral) 

11. Nyitott templomok éjszakája, „Isten tenyerén II.” – kecskeméti művészek (Balanyi 

Károly, Gyalai Béla, Horváth Judit, Hollósy Katalin, Kalmárné Horóczi Margit és 

Szabó Pál) csoportos képzőművészeti kiállítása, Kiskunfélegyháza, Szent István-

templom, 2014. szeptember 20. 

12. Kecskemét és a magyar zsidó képzőművészet a 20. század első felében. Válogatás 

Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményéből, Budapest, 

Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem, 2014. október 21. 

13. Holnapszervíz. A szentendrei Vajda Lajos Stúdió csoportos kiállítása, Kecskeméti 

Kulturális és Konferencia Központ, 2014. november 27. 

14. A tékozló fiú. Keresztény ikonográfia a kortárs magyar művészetben. Válogatás a 

Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből, Pécsi Galéria, 

2014. november 29. 

15. Megőrzött kulturális emlékeink a holokauszt után. A magyar zsidó képzőművészet a 

20. század első felében. Válogatás Kecskeméti Katona József Múzeum 

Képzőművészeti Gyűjteményéből, Győr, Zsinagóga, Vasilescu Gyűjtemény, 2014. 

december 14. 

    Ismeretterjesztő előadásai: 

- ROCK OF AGES, avagy miért tépett le Margaret Thatcher egy Iron Maiden 

plakátot? Metal- és rock klasszikusok a 80-as évekből: Rendhagyó zene- és 

művészettörténeti óra rock DJ stílusban. Előadás a Retró Buli keretében (Kecskemét, 

Zimay u.4., az egykori Dán Intézet, 2014. november 7. 

- December 8-án, 10–13 óra között, két részre osztott előadást a Városháza 

közgyűlési termében. A Harmadik Kor Egyeteme sorozatban – a Pécsi 

Tudományegyetem Kultúraközvetítési és Közösségfejlesztési Intézeti Tanszék 

felkérésére – a kecskeméti főtér századfordulós-szecessziós építészetéről és a 

Kecskeméti Képtár különlegességeiről beszélt több száz nyugdíjas hallgató előtt. 

Néprajzi – TörténetiGyűjtemény: 

             Bereznai Zsuzsanna 

           A Kecskemét város néprajza című monográfiában elvállalt témakörök és feladatok: 

            1. Tradicionális és „modern népköltészet” (népdalok, népballadák, népmesék és vele  

                 rokon kisepikai műfajok; napjaink folklórja) 

                 Szakirodalom és levéltári források számbavétele 

                 Témavázlat kidolgozása 

                 Néprajzi gyűjtőmunka: közmondások és szólások (kb. 350), a műkedvelő írók és  

                 költők anyagának kéziratos formájú gyűjtése (kb. 1000 oldal) 

             2. Népi humor 

                 A témavázlat kidolgozása 

             3. Szervező-szerkesztő és szaktanácsadó 

             Tudomány-szervezés: 

              A Kecskemét néprajza monográfia tervezetének megírása és szerzői gárdájának 

megszervezése: szervező-szerkesztő feladat ellátása 

               a) a szervezőbizottság megalakulása 

               b) a monográfia koncepciójának kialakítása 

               c) a kialakított tematikának megfelelően a szerzői gárda megszervezése 

               d) a munkaközösség megalakulása – első értekezlet 

               e) az első határidős feladat (2015. január 5.): az egyes tanulmányok részletes  
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               tematikájának kialakítása és az 5 évre szóló munkaterv elkészítése 

              Lektorálások: 

              Tanulmányok: 

               - A Bárth János 70. születésnapja alkalmából kiadott tanulmánykötetbe: 

                    1.Silling István: Kriváj, a bácskai búcsú 

                     2. Liszka József: Aki a nőt, a bort, a dalt szereti… Adalékok a határtalan  

                         folklórhoz 

                     3. Verebélyi Kincső: A ház használatának értelmezési lehetőségei 

                     4. Szacsvay Éva: Néprajzi mozaikok Bethlen Balázs naplójából 

                     5. Szakál Veronika: Az idő járása és mindennapi élet a Székelyföldön 

                     6. Deme Ágnes: A paprika termesztése és feldolgozása Bogyiszlón 

                     7. Bognár Anikó: A házi kenyérsütés Kecskeméten 

8. Gyöngyössy Orsolya: A harangozói állás kálváriája Csongrád–Külsővárosban 

a XIX. század végén 

9. Bajáki Bernadett: Az erdőbirtoklás Erdélyben 

10. Kepéné Bihar Mária: A Kiskunfélegyháza környéki gazdálkodás belterjesebb 

ágazatai és a hozzájuk kapcsolódó paraszti tudás jelentősége a fóliás 

zöldségtermesztés kialakulásában 

11. Filep Antal: Cs. Sebestyén Károly életműve és Magyarország elsüllyedt 

Atlantisza 

12. Kisbán Eszter: „A Nemzet Gazdasszonyai” – gyorsjelentés 1861–1864 

13. Juhász Antal: Külterjes állattartás a XX. század elején a szegedi pusztán 

14. Csatári Bálint: Kecskemét város egykori tanyás övezeteinek dinamikus 

átalakulása 

15. Novák László Ferenc: Miért „mező” a város? Nagykőrös a nagy magyar 

Alföld egyik legsajátosabb városa 

16. Beszédes Valéria: A csantavéri kertes település 

17. Pastyik László: A töröktopolyai kegyhely kialakulása és élete 

18. Silling Léda: Árusok és termékek a zombori vásárban a XX. század elején 

19. Szakál Aurél: Szégyenkő és pellengér a Duna–Tisza közén 

20. Limbacher Gábor: A Balassák kékkői kegyhelye 

21. Bali János: Kisapostag külső kapcsolatrendszere a XX. században 

22. Barna Gábor: Kereszt- és harang-társulatok Kunszentmártonban 

23. Deáky Zita: A gyermek és a halál. Az elmúlás és a gyász a hagyományos 

szocializációs folyamatokban 

24. Benedek Csaba: Címerrel díszített tárgyak a Szolnok megyei múzeumok 

gyűjteményeiben 

25. Balázs KOVÁCS Sándor: A Duna összeköt. Népi kapcsolatok a Sárköz és a 

Duna bal partján lévő református falvak között 

26. Gráfik Imre: A megyei népművészeti monográfiák lehetőségei és 

tapasztalatai 

27. Gelencsér József:„Nagy tényező volt a szőlőmívelés”. A vincelléri 

jogviszony a Káli-medencében a polgári korban 

28. Fodor Ferenc: Az öntözés technológiai fejlődése a Duna–Tisza közi 

homokhátság délkeleti részének gazdaságaiban 

29. Kemecsi Lajos: A filoxéravész és a felföldi mezővárosok 

30. Kerekes Ibolya: Viri néni kalandjai. Mozaikok egy csíkbánkfalvi asszony 

életéből 

31. Kürti László: A lajosmizsei Tanyamúzeum 

32. Kósa László: Bárth János „tudományos dominiumai” 
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33. Kocsis Gyula: Úrbéri perek tanulságai 

34. Klamár Zoltán: Homokszépe – egy asztali bor és egy szőlőskert története 

35. Kinda István: Bányászok, mészégetők, betyárok Erdővidéken 

36. Mohay Tamás: Adatok a csíkszentgyörgy–bánkfalviak csíksomlyói 

búcsújárásához 

37. Örsi Julianna: A vidéki értelmiség mentalitása és magatartása a XVIII–XIX. 

századi Nagykunságon 

38. Nagy Janka Teodóra: Népi jogéletkutatás Erdélyben 1939–1948 között 

39. Pál-Antal Sándor: Illyésmező: egy havasi tanya útja a faluig 

40. Molnár Gergely: A vasút hatásai a település képére és a környezetre 

Kecskeméten 

41. Hála József: Alföldi adatok a „mennykövek”-ről 

42. Petercsák Tivadar: A magyarországi tizedesek, fertálymesterek feladatai a 

XVI–XXI.  

században  

43. Veres Gábor: A hagyományos építkezés emlékei a Bükk-hegység 

környezetében 

44. Máté György: Vasút adta lehetőségek. Batyuzás, csempészés, árudézsmálás 

és más esetek 

45. Schill Tamás: A szilidi Útmenti Boldogasszony kápolna. Adatok a dunapataji 

tanyai kápolnák történetéhez I. 

46. Zepeczaner Jenő: Székelyudvarhelyi vásárok 

47. Sárkány Mihály: Éltető turizmus – az elmolók esete 

48. Fehér Zoltán: „Lúd tojta, víz hozta” emberek a Duna mentén. Hat évtized 

migrációja a bátyai anyakönyvek tükrében (1770–1830) 

49. Székelyné Kőrösi Ilona: Asszonysors, cimboraság, kaláka… Egy 

székelyföldi hegyi szórványtelepülés közössége a kilencvenes években 

50. Simon András: Halas városi faiskolája és szőlőtelepe a XIX. század végén 

51. Szőcsné Gazda Enikő: Közkutak Csíkszentmártonban 

52. SZűcs Brigitta: A zöldág funkciói és értelmezési lehetőségei Alcsíkban 

53. Peti Lehel: Megélhetési stratégiák egy Kis-Küküllő menti településen 

54. SZabó Árpád Töhötöm: Egy Kis-Küküllő menti vásártartó hely: a bonyhai 

vásár 

55. Vajkai Zsófia:A kenyér történetének kutatása a Mezőgazdasági Múzeumban 

56. Lalatos Andor: Szűz Mária tiszteletéről 1951-ben, a Kalocsai 

Főegyházmegyében 

57. S. Laczkovits Emőke: Egy XIX. századi esztelneki látogatási napló 

tanulságai 

58. Bárth M. János: Névföldrajzi térképlapok a Székelyföldről 

59. Lukács László: Szent Vendel tiszteletéről a Székesfehérvári 

Egyházmegyében 

60. Bárth Dániel: Disciplina fidelium 

61. Kothencz Klemen: Vész a vejszénél. A vejszés rekesztő halászat 

63. Sági Norberta: Mintakertek Kecskeméten 1845-től a XX. század közepéig 

64. Voigt Vilmos: Egy bácskai falu – Hajós mentalitása 

65. Pozsony Ferenc: A háromszéki naptári szokások kutatástörténete 

                    - Végh Katalin – Bognár Anikó: A Búza–kenyér–ÉLET című időszaki kiállítás 

                     tervezete és forgatókönyve, Cumania 27 

                    -  Demeter József: Csingeráj. (Magyar–cigány–román együttélés Erdélyben).   

                     Dokumentum jellegű novellaregény  
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                     - Schőn Mária–Müller János: Hajósi sváb népdalok  

                     - Duna menti zarándokút:Bognár Anikó: Összegzés 

                     - Wicker Erika: Avar kincsek állandó kiállítás anyanyelvi lektorálása 

                       - Az I. világháborús kiállításhoz kapcsolódó album szövegének anyanyelvi  

                         lektorálása  

- Nagy Czirok László: A lótenyésztés múltja a Kiskunságon (folklorisztikai  

fejezetek) 

                    Recenziók: 

                        1. Kriston Vízi József (szerk.): Dél-dunántúli dolgozatok dr. Szőke Sándor 

                           emlékére (Honismeret) 

                         2. Kriston Vízi József: Kő, papír, olló (Ethnographia) 

                   Székelyné Kőrösi Ilona 

                 -   A Kecskemét Néprajzi Monográfia munkálataihoz előzetes tájékozódás,  

                      témaválasztás a szerkesztővel egyeztetve,  fejezetek vállalása: 

                          - A kézművesség szerepe a város életében 

                          -Élelmiszeripar (a XX. század elején induló élelmiszeripar: konzervgyárak  

                           baromfifeldolgozó vállalat)  

- Gyertyakészítés és mézeskalácsosság 

- Salétromfőzés 

-  Cipőkészítés, cipőgyártás (Schiffer cipőgyár)  

- Céhes takácsok 

- Szabók, szűrszabók, gubások, varróasszonyok 

- Úri szabók, varrónők, varrószalonok, textilkereskedések  

- A kézművesipari termékek értékesítése. A piacok és vásárok néprajza  

- A hagyományos mezőgazdasági termények és termékek kereskedelme  

- A város kereskedelme a XIX. század közepétől 

- Pénzforgalom és a pénz szerepe a helyi népéletben (társszerzővel) 

- Öltözködéskultúra  

                   - A FANTO Fotó Kecskeméten c. könyv megjelentetése  (Anyaggyűjtés, kutatás,  

                   scennelés, tanulmány írása, szerkesztés, kötet-és borítóterv, korrektúra, nyomdai 

                   ügyintézés, szponzoráció,  kiadás.) 

                 Merinu Éva 

                 - Témavázlat és munkaterv kidolgozása a Kecskemét város néprajza című  

                  monográfiához az alábbi témakörökben:  

- Közlekedés, szállítás 

- Fésűs mesterség 

- Kékfestés 

- Fafeldolgozás 

- Sármunka 

- Nádazó specialisták 

 

IGAZGATÓI OPERATÍV CSOPORT 

 

Hajagos Csaba (A munkaviszony kezdete 2014. október 23.) 

 

 Könyvtár 

 A fent nevezett dátummal megkezdődött a 2014. december 31. állapot szerint 

25316 db, leltári számmal ellátott könyvtári gyűjtemény rendszerezése. A tárgyév 

július havában, a könyvtár személyi állományban történt nyugdíjazás (Lobozár 

Judit) távozása után felhalmozódott operatív feladatok folyamatos elvégzése. A 
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jelenleg leltározatlan állomány címleltárkönyvbe való bevezetése folyamatban van, 

várható befejezése 2015. március 31.  

 A Kecskeméti Katona József Múzeum kiadványjegyzékének, színes intézményi 

kiajánlójának megszerkesztése, 2014. december hónapban. (Együttműködők: 

Kriston Vízi József; Weszely Ferenc)  

 Állományvédelmi munka 

 Az Nyomási Iskolatörténeti Múzeum raktárában végzett penészes, fertőzött, 

történeti érték nélküli dokumentumok, periodikák selejtezése. Állományvédelmi 

ajánlás készítése további elbírálásra.  

 Részvétel a „Hazatérnek…. 1914-2014.” c. 2014. évi első világháború történéseit 

feldolgozó kiállítás tárgyanyagát megörökítő album fotóanyagának kataszter szintű 

rendszerezésében  

 

 Intézményközi kapcsolatok kialakítása: 

 Együttműködési szerződés a KKJM és a Múlt-kor Alapítvány között. Az 

Alapítvány vállalja, hogy a Múzeum munkatársai által írt cikkeket közzéteszi 

hivatalos weboldalán (www.mult-kor.hu), a szerző valamint a Múzeum nevével, 

illetve a Múzeum weboldalára (és/vagy Facebook-oldalára) mutató linkkel ellátva. 

 Nemzeti Emlékezet Bizottsága, MTA BTK Vidéktörténeti Témacsoport 

 A Kecskeméti Katona József Múzeum és a Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei 

Levéltára közötti együttműködés előmozdítása a településkutatási projektek 

sikerességéhez  

 

 Kutatási terület: 

1. Politikai hatalomváltás és társadalmi tapasztalat, 1944−1945 − regionális 

vizsgálatok c. kutatási program. ,,A földtulajdon, mint politikai, társadalmi és 

gazdasági kérdés" c. alprogramjában a Duna-Tisza köze Tisza melletti 

,,középső" területére koncentrálva 

2. Pártállami stratégiák, vidéki életvilágok, társadalmi reakciók. A 

„szocializmus alapjainak lerakása” Magyarországon 

3. "Népi gondolatok − népi gondolkodók" a Duna-Tisza közén 

 

Kutatási témák: 

1. Bács-Kiskun megye 1944-1945 közötti földbirtok politikájának, a 

parasztság társadalmi helyzetének (demográfiai átalakulás, gazdasági 

helyzet, intézményhálózat) forrásgyűjtés és elemzés módszerével 

történő bemutatása, a KKJM Történeti−Néprajzi adattár jelzett 

témakörébe tartozó egységeinek vizsgálata  

Publikációk:  

1. Mi történt? Kerekasztal-beszélgetés Bíró Friderika és Für Lajos Búcsú 

a parasztságtól című kötetéről. In: Hitel, XVII. évfolyam, 11. szám.  

42-50. o.  

 Előadások: 

1. 2014. november 6. Rotary Club Három Gúnár Rendezvényház: A Szent 

Jobb kecskeméti országlása 1938. június 27.  

2. A Bethlen Gábor Alapítvány és a Mika Sándor Egyesület 2015-ben, a 

második világháborús magyar véráldozat emlékévében és Németh 

László halálának 40. évfordulója alkalmából rendezett kerekasztal 

2015. január 13-i alkalmával előadás a Kecskemét és közvetlen 

környékén történt kollektivizálásról. 
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Felsőfokú tanulmányok: 

 

1. Szegedi Tudományegyetem BTK Kulturális örökség tanulmányok 

levelező mester szak. Várható befejezés: 2016. február 

 

Kriston Vízi József (Közalkalmazotti jogviszony kezdete 2014. április 3.) 

Előadást tartott Egerben, a Közművelődési szakemberek országos konferenciáján 

(Darth Vadertől  Dobó Istvánig), április 1-2. 

valamint a Múzeumok Éjszakáján „A falvédők világa” címmel. 

A KKJM aktív részese volt a XIII. Európa Jövője Gyermek és Ifjúsági Találkozónak 

(július 6-13.); gondozta Orosz István grafikus és Pálffy László matematikus anyagát. 

Ez utóbbit Tér-Játékok címmel Nagykőrösön is bemutattuk (október 8-31.). R.: 

Kriston Vízi  

Kiállítást nyitott a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban „Vigyázat törékeny!, ill. Jé, 

ilyen nekem is volt!” (november 26.) 

 

Témák: Szűz Mária virágoskertje c. folyóirat első évfolyamainak folklór vonatkozásai 

(Kalocsa, Érseki Könyvtár) 

              Gömöry József (1917-2005) evangélikus lelkész és középiskolai tanár 

életútjához anyaggyűjtés, kötet lezárás 

 Kéziratok: „Évgyűrűk foglalatában. Balásy Gyula Népművészet Mestere (1912-1978) 

munkássága” Megjelenés alatt: WMMM Évkönyve, Szekszárd 

                   „Büntetés, kiközösítés a népi gyermekjátékokban.” 19.678 karakter a 

TSzE Népi Jogi Társaság Évkönyvébe 

                   „Preparált múlt”  13 válogatott tanulmány a Pont Kiadó számára (sajtó 

alatt) 

Megjelent: „Kő, papír, olló. Játékírások a 21. század elejéről.” Pont Kiadó, Budapest. 

112 p. 

 

Tudományos kutatásokban való részvétel: 

Több tématerületen részt vesz a Kecskemét Város Néprajzi Monográfiája 

munkacsoport munkájában (kommunikáció, katolikus népszokások, játék- és társasélet 

stb.) 

Előadás: 

A falvédők világa (NIM, Kecskemét, június 21.), 

a Tárkány-Szűcs Ernú Népi Jogi Társaság konferenciáján (október 2-3.) . 

Tagja a Horvay János Munkacsoportnak és a Tárkány-Szűcs Ernő Népi Jogi 

Kutatócsoportnak 

Oktatói munka: 

Óraadó, téma- és gyakorlatvezető az ELTE PPK Felnőttoktatási Tanszak Játék- és 

Szabadidő speciális kurzusán 

Előadó a TIT Tolna megyei és Bács-Kiskun megyei Szervezeténél 
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IV. Pénzügyi adatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 
2013. évi 

terv 

2013. évi 

tény 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele  95.103 133.022 

– ebből a belépőjegyekből származó bevétel    4.253 

– ebből régészeti bevétel  125.287 

– ebből múzeumi bolt bevétele   

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz  256.634 254.249 

         – ebből fenntartói támogatás 160.692 161.841 

– ebből központi költségvetési támogatás    

– ebből pályázati támogatás  95.942 92.408 

– pályázati támogatásból EU-támogatás  53.335 41.864 

Egyéb bevétel összesen     

Bevétel összesen  351.343  387.271 

Kiadás 

Személyi juttatás  125.259 118.681 

Járulékok  33.076 31. 045 

Dologi kiadás  192.525 112.393 

Egyéb kiadás   6.137 

Kiadás összesen  350.860 268.256 
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Rosta Szabolcs 

múzeumigazgató 

 

 

 

 

 

Kecskemét, 2015. február 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 
2014. évi 

terv 

2014. évi 

tény 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele  65.930 204.797 

– ebből a belépőjegyekből származó bevétel -    7.243 

– ebből régészeti bevétel   51.915      153.087 

– ebből múzeumi bolt bevétele - - 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz  141.768 224.450 

         – ebből fenntartói támogatás    25.172   81.227 

– ebből központi költségvetési támogatás  104.900 104.900 

– ebből pályázati támogatás -   24.571 

– pályázati támogatásból EU-támogatás  11.696   13.752 

Egyéb bevétel összesen  -   94.370 

Bevétel összesen  207.698 523.617 

Kiadás 

Személyi juttatás 113.369 148.528 

Járulékok   32.146    41.050 

Dologi kiadás   62.183 172.486 

Egyéb kiadás -   72.379 

Kiadás összesen  207.698 434.443 
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 1. sz melléklet  

 

Projektnév 

Projekt típusa 

Cég 

ERD esetén 

terepbejárás 

hossza (m) 

Szakfelügyelet 

esetén a 

szakfelügyeleti 

napok száma 

2014-ben 

elvégzett 

szakfelügyeleti 

napok száma 

Feltárás 

esetén a feltárt 

terület 

nagysága (m
2
) 

ERD Szf Ásatás 

445. sz. főút, Kmét É-i elkerülő az M5 

- 5. sz. - 441. sz. - 44. sz. főutak között  
x 

 

Duna Aszfalt 

Kft   
9 465 

445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő 

út továbbvezetése, M5 autópálya 5218 

j. út között 

x 
  

MNM-NÖK 1600 
   

445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő  x 
  

MNM-NÖK 4590 
   

445. sz. Kecskemét Északi Elkerülő 

Főút nyomvonalával érintett 9 

helyszínre vonatkozó nagyközép-

nyomású gázelosztó vezetékek I. ütem 

(8 helyszín) kiváltásának bontási és 

létesítési engedélyéhez kapcsolódó 

beruházás 

 
x 

 

SZ. ZS. 

Mélyépítő Bt.  
5 5 

 

51. sz. főút 114+652 - 138+634 km 

szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás 

burkolatmegerősítése és párhuzamos 

kerékpárút építése  

x 
 

ERD-hez 

kapcsolódó 

próbafeltárás 

(7 lelőhely) 

MNM-NÖK 6100 
  

1750 

52. sz. főút bevezető szakasza 

négysávos kapacitásbővítése 
x 

  
MNM-NÖK 

csak 

adatgyűjtés    

5312. jelű összekötő út, Bácsalmás - 

Országhatár között 
x 

  
MNM-NÖK 1200 

   

5312. út Bácsalmás - Országhatár 

burkolat megerősítése és ívkorrekció  
x 

 
Soltút Kft 

 
15 12 
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54. sz. főút kapacitásbővítése az M5 

autópálya és az 5. sz főút közötti 

szakaszon 

x 
  

MNM-NÖK 5660 
   

541-es számú út kiépítése (52. sz. út - 

Halasi út között) előzménytervek 

aktualizálása EVD és engedélyeztetési 

tervdokumentációnak elkészítése, 

engedélyeztetésének lebonyolítása 

CBA készítése 

x 
  

MNM-NÖK 
csak 

adatgyűjtés    

55. sz. főút Kelebia-Tataháza közötti 

szakasz 
x 

 

ERD-hez 

kapcsolódó 

próbafeltárás 

MNM-NÖK 
   

1250 

55. sz. főút 40+975-71+869 kmsz. 

közötti (Kelebia-Tataháza) szakasz 115 

KN tengelyterhelésre történő burkolat 

megerősítés és párhuzamos kerékpárút 

útberuházás  

  
x NIF Zrt 

   
9179 

55.sz.főút 71+869-98+480 kmsz. 

közötti (Tataháza-Baja) szakasz 115 

KN tengelyterhelésre történő burkolat 

megerősítés és párhuzamos kerékpárút 

útberuházás  

  
x NIF Zrt 

   
8146 

55. sz. főút 40+975-71+869 kmsz. 

közötti (Kelebia-Tataháza) szakasz 115 

KN tengelyterhelésre történő burkolat 

megerősítés és párhuzamos kerékpárút 

útberuházás  

 
x 

 

Duna Aszfalt 

Kft.   
17 4201 

55.sz.főút 71+869-98+480 kmsz. 

közötti (Tataháza-Baja) szakasz 115 

KN tengelyterhelésre történő burkolat 

megerősítés és párhuzamos kerékpárút 

útberuházás  

 
x 

 

Duna Aszfalt 

Kft.   
8 
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5506 jelű összekötő út 22+972-24+352 

és 24+513-24+561 km sz. szélesítés, 

megerősítés, határig kiépítés 
 

x 
 

Magyar Közút 

Nonprofit Zrt  
6 6 

 

Bácsalmás, szennyvízcsatorna hálózat 

létesítése  
x 

 

Szabadics 

Közmű- és 

Mélyépítő 

Zrt. És a 

Soltút Kft 

 
30 29 

 

Bácsalmás Szennyvíztelep 
  

x 
UTB-

Envirotec    
1143 

Bácsalmás szennyvíztisztító telep 

bővítése  
x 

 

UTB-

Envirotec  
5 5 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

épületében akadálymentesített 

kormányablak kialakítása 
 

x 
 

BKKM 

Kormányhiv.  
0,5 0,5 

 

Baja, Deák Ferenc utca 11-13 szám 

alatt kialakításra kerülő kormányablak 

létesítése 
 

x 
 

BKKM 

Kormányhiv.  
2 2 

 

Baja, Gépjármű javító műhely építése x 
  

MNM-NÖK 
csak 

adatgyűjtés    

Baja - Kamarás Duna, Sugovica 

magaspartfal megtámasztása 
x 

  
MNM-NÖK 

csak 

adatgyűjtés    

A Bajai Sugovica magasparti 

szakaszának megtámasztása, az épített 

és természeti környezet védelme 
 

x 
 

Baja Város 

Önkorm.  
5 0,5 

 

Baja és Vaskút tekepülések 

közigazgatási területein 

szennyvízelvezető csatornahálózatának 

kivitelezése  

 
x 

 

Alisca Bau 

Építőipari Zrt.  
56 45 

 

Borota kútfúrás 
 

x 
 

MOL Nyrt 
 

2 2 
 

Déli Áramlat x 
  

MNM-NÖK 
csak 

adatgyűjtés    
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Déli Áramlat x 
  

MNM-NÖK 27600 
   

Dávod község szennyvízhálózatának 

kiépítése  
x 

 

Dávod község 

önkorm.  
10 1 

 

Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a 

Kalocsai kistérségben, Dusnok helyi 

jellegű vízvédelmi rendszer fejlesztése 
 

x 
 

Aktív Ipari, 

Építőipari és 

Kereskedelmi 

Kft 

  
2 

 

Elővárosi vasútvonalak megállóhelyei 

megközelítésének fejlesztése, a 

ráhordás feltételeinek javítása: P+R és 

B+R parkolók, buszfordulók építése, I. 

ütem (Lajosmizse, Kunszentmiklós) 

x 
  

MNM-NÖK 
csak 

adatgyűjtés    

Elővárosi vasútvonalak megállóhelyei 

megközelítésének fejlesztése, a 

ráhordás feltételeinek javítása: P+R és 

B+R parkolók, buszfordulók építése, II. 

ütem (Felsőlajos) 

x 
  

MNM-NÖK 
csak 

adatgyűjtés    

Érsekcsanád község 

csatornahálózatának kiépítése (tavalyi 

szerződés) 
 

x 
 

Beton-Épker 

Kft  
12 10 

 

Érsekcsanád 0172/4 hrsz.  
 

x 
 

Gemenc Zrt. 
 

2 2 
 

Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a 

Kalocsai kistérségben, Fajsz helyi 

jellegű vízvédelmi rendszer fejlesztése 
 

x 
 

Aktív Ipari, 

Építőipari és 

Kereskedelmi 

Kft 

 
1 1 

 

Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító 

program - vízellátó vezetékek 
x 

  
MNM-NÖK 23324 

   

Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító 

program - vízműtelepek rekonstrukció 
x 

  
MNM-NÖK 28,75 ha 

   

Fülöpszállás község önálló vízellátó 

rendszer 
x 

  
MNM-NÖK 

csak 

adatgyűjtés    

Gara nagyközség szennyvíztelep 

kapacitásbővítése   
x 

STRABAG-

MML Kft    
604 
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Gara nagyközség szennyvíztelep 

kapacitásbővítése  
x 

 

STRABAG-

MML Kft  
10 5 

 

Géderlak község csapadékvíz 

elvezetésének fejlesztése  
x 

 
Koronaút Kft. 

 
3 3 

 

Hajós város helyi jelentőségű 

vízvédelmi rendszerének fejlesztése - 

csapadékvíz elvezetés 
 

x 
 

DONEKO Kft 
 

3 2 
 

Halmok az évszázadok sodrásában - 

Halmok, földvárak természetközeli 

állapotba való visszaállítása a Duna - 

Tisza közén 

 
x 

 

Kiskunsági 

Nemzeti Park  
161 40 

 

Hercegszántó város szennyvízcsatorna 

kiépítése  
x 

 
A-Híd Zrt. 

 
30 25 

 

Hercegszántó város szennyvíztelepének 

kapacitásbővítése (Erdő-földe)   
x A-Híd Zrt. 

 

negatív feltárás 

esetén 5 nap 

szakfelügyelet 

5 
 

Hercegszántó város szennyvíztelepének 

kapacitásbővítése (Erdő-földe)  
x 

 
A-Híd Zrt. 

 
40 35 

 

Jánoshalma, Bem utca 2474 hrsz-en 

szennyvízátemelő energia ellátása  
x 

 

EDF 

DÉMÁSZ  
1 1 

 

Jánoshalma szennyvíztisztító telep 

(0304/12 hrsz) energia ellátása  
x 

 

EDF 

DÉMÁSZ  
1 1 

 

Jánoshalma területén új 

szennyvízcsatorna hálózat építése és a 

meglévő szennyvízcsatorna hálózat 

rekonstrukciója 

 
x 

 

Swietelsky 

Magyarország 

Kft 
 

30 30 
 

Jánoshalma szennyvíztelep  
 

x 
 

STRABAG-

MML Kft  
10 10 

 

Jánoshalma és Mélykút települések 

ivóvízminőség javítása  
x 

 

HÉB 

Hungária 

Építő és 

Befektetési 

Kft 

 
7 3 
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Kadia Ó-Dunai tározó építése 
 

x 
 

Aktív Ipari, 

Építőipari és 

Kereskedelmi 

Kft 

 
3 3 

 

Kalocsa környéki ivóvízminőség javító 

projekt, Baráka hálózat 
x 

  
MNM-NÖK 

csak 

adatgyűjtés    

Kalocsa környéki ivóvízminőség javító 

projekt, Solt településen 
x 

  
MNM-NÖK 

csak 

adatgyűjtés    

Kalocsa környéki ivóvízminőség javító 

projekt  
x 

 

Duna Aszfalt 

Kft.  
60 15 

 

Kalocsa szíve (Kalocsa műemléki 

városközpont integrált turisztikai 

vonzerő fejlesztése) (Teljesítés dátuma 

változott) 

x 
  

MNM-NÖK 
csak 

adatgyűjtés    

Kalocsa Város helyi jelentőségű 

vízvédelmi rendszerének fejlesztése  
x 

 
Koronaút Kft. 

 
3 3 

 

Kecel szennyvízelvezetése III. ütem 
 

x 
 

Vizépszolg-

94 Kft  
14 14 

 

Kecskemét autóbusz telephely 

létesítése 
x 

  
MNM-NÖK 3 ha 

   

Kecskemét kistérség optikai hálózat 

kiépítése 
x 

  
MNM-NÖK 19110 

   

Kecskemét kistérségi optikai hálózat 

kiépítése  
x 

 
Folio-R Kft 

 
7 7 

 

Kecskemét, Nagykőrösi utca 20 alatt 

építendő ingatlan kivitelezéséhez 

kapcsolódó beruházás 
 

x 
 

Proton 

Ingatlanhaszn

osító Kft 
 

6 1 
 

Kecskemét, Szabadság tér és 

környezetének funkcióbővítő város 

rehabilitációja 

x 
  

MNM-NÖK 
csak 

adatgyűjtés    



 74 

"Kék-víz" Észak Bács-Kiskun Megyei 

Ivóvízminőség-javító program - 

Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák, 

Ellátó vezeték és Távvezeték építése  

x 
  

MNM-NÖK 59818 
   

"Kék-víz" Észak Bács-Kiskun Megyei 

Ivóvízminőség-javító program - 

víztornyok és vízmű-telepek  

x 
  

MNM-NÖK 0,06 ha 
   

"Kék-víz" Észak Bács-Kiskun Megyei  

Ivóvízminőség-javító-program - 

Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák, 

Ellátó vezeték és Távvezeték építése (I-

II. ütem) és a Víztornyok, vízmű-

telepek építése  

 
x 

 

Duna Aszfalt 

Kft.  
100 20 

 

Kecskemét város térségi kerékpárút 

hálózat fejlesztése keretében a 

Kecskemét - Városföld összekötő 

kerékpárút kiépítése 

 
x 

 

Duna Aszfalt 

Kft.     

Kecskemét - Városföld szennyvíz 

szennyvíz nyomóvezeték kiépítése  
x 

 

Swietelsky 

Magyarország 

Kft 
 

8 8 
 

Kerékpárút fejlesztés az 5. sz. főút 

nyomvonalán, Kecskemét - Városföld 

közötti szakasz 
 

x 
 

KMJV 

Önkormányza

ta 
 

24 24 
 

Kiskőrös Város 

szennyvízelvezetésének végleges 

megoldása 
 

x 
 

Duna Aszfalt 

Kft.  
10 10 

 

Kiskőrös városközpont rekonstrukciója 
 

x 
 

Aktív Ipari, 

Építőipari és 

Kereskedelmi 

Kft 

 
5 3 

 

Optikai körzethálózat kiépítése 

Kiskunfélegyháza és Kiskunmajsa 

kistérsége vonatkozásában 

x 
  

MNM-NÖK 4985 
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Kiskunfélegyháza kistérség, 

Kiskunmajsa kistérség és Kistelek 

Optikai körzethálózat építése II. ütem 

x 
  

MNM-NÖK 13606 
   

Kiskunhalas Munkaügyi Kirendeltség 

bővítése 
x 

  
MNM-NÖK 

csak 

adatgyűjtés    

Kiskunhalas napelemes erőmű termelői 

vezeték létesítése 
x 

  
MNM-NÖK 

csak 

adatgyűjtés    

Kiskunhalas Szilády Áron Gimnáziuma 

területén létesíülő 

természettudományos labor építése 
 

x 
 

KRK Szilády 

Áron 

Gimnáziuma 
 

5 5 
 

Kisszállás Község 

szennyvízcsatornázás és tisztítás  
x 

 

Közmű-

Alagút Zrt.  
22 22 

 

Kunadacs község szennyvíztisztító 

telepének és szennyvízhálózat kiépítése  
x 

 

NEXUS-ÉP 

Kft  
5 5 

 

Kunfehértó szennyvízcsatorna hálózat 

kiépítése  
x 

 

Duna Aszfalt 

Kft.  
20 20 

 

Kunfehértó szennyvíztisztító telep 

kiépítése  
x 

 

Duna Aszfalt 

Kft.    
732 

Kunszentmiklós, Baksay Sándor 

Református Gimnázium és Általános 

iskola felújítása 

x 
  

MNM-NÖK 
csak 

adatgyűjtés    

Kunszentmiklós, Baksay Sándor 

Református Gimnázium és Általános 

iskola felújítása 

x 
 

ERD-hez 

kapcsolódó 

próbafeltárás 

MNM-NÖK 
   

150 

Kunszentmiklós 382/3 hrsz 
  

leletmentő 

Mediterrán 

Magyarország 

Kft 
   

345 
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Kunszentmikós város: Elővárosi 

vasútvonalak megállóhelyei 

megközelítésének fejlesztése, a 

ráhordás feltételeinek javítása: P+R és 

B+R parkolók, buszfordulók építése 

 
x 

 

Strabag 

Általános 

Építő Kft 
 

6 5 
 

Kunszentmiklós - Fő tér rehabilitáció, 

20 és 0,4 kV + közvilágítási hálózat 

átépítése 
 

x 
 

Délvill Kft 
 

5 5 
 

Kunszentmiklós Ny-i Ip. telep vill. 
 

x 
 

DÉMÁSZ 
 

1 1 
 

Kunszentmiklós szennyvíztisztító telep 

kivitelezése  
x 

 

OMS 

Környezetvéd

elmi Kft 
 

14 12 
 

Kunszentmikós város 

szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása 
 

x 
 

Szabadics 

Közmű- és 

Mélyépítő 

Zrt. 

 
40 40 

 

Lajosmizse FTTH optikai kábel építése 
 

x 
 

Magyar 

Telekom 

Távközlési 

Nyrt. 

 
3 3 

 

Lajosmizse város: Elővárosi 

vasútvonalak megállóhelyei 

megközelítésének fejlesztése, a 

ráhordás feltételeinek javítása: P+R és 

B+R parkolók, buszfordulók építése 

 
x 

 

STRABAG 

MML Kft  
6 5 

 

Lakitelek Népfőiskola épületeinek 

rekonstrukciója és fejlesztése  
x 

 

Népfőiskola 

Alapítvány  
25 25 

 

Mélykút szennyvíztisztító telep építése x 
  

MNM-NÖK 
csak 

adatgyűjtés    

Mélykút, szennyvíztisztító telep építése 
  

x 
STRABAG-

MML Kft    
1020 

Mélykút, szennyvíztisztító telep építése 
 

x 
 

STRABAG-

MML Kft  
20 1 

 



 77 

Mélykút település szennyvízcsatorna 

hálózat kiépítése  
x 

 

Alisca Bau 

Építőipari Zrt.  
25 25 

 

Mélykút termelői vezeték létesítése x 
  

MNM-NÖK 
csak 

adatgyűjtés    

MOL Borota -1, -2., -4 kút és 

Jánoshalma Dél-1 kútkörzet közötti 

kútbekötő vezeték és DN150 PN63 

gázgerinc vezeték Borota gyűjtősor és 

Kéleshalom gyűjtőállomás közötti 

nyomvonal építés és a gyűjtősor 

létesítés  

 
x x MOL Nyrt 

 
150 óra 9 

 

Nagybaracska település 

szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító 

telep kiépítése 
 

x 
 

STRABAG-

MML Kft  
40 7 

 

Nyárlőrinc kerékpárút építése 
 

x 
 

Mega-Sped 

Kft.  
4 4 

 

Páhi mosató csomópontok építése 
 

x 
 

Ékisz 

Építőipari Kft  
1 1 

 

RAG Kel-001 jelű szénhidrogén 

kutatófúrás létesítése  
x 

 

RAG Kiha 

Kft  
4 4 

 

RAG Kiha-003 jelű szénhidrogén 

kutatófúrás létesítése  
x 

 

RAG Kiha 

Kft  
3 3 

 

Solt, Távhő vezeték építése x 
  

MNM-NÖK 
csak 

adatgyűjtés    

Solt - Biomassza fűtőmű és 

közműrendszer kiépítése Solton  
x 

 
Solt Önkorm. 

 
5 5 

 

Solt város csapadékvíz elvezetése 
 

x 
 

Terra-21 Kft 
 

3 3 
 

Solt - Révbérpuszta II (KÖH: 54678) 

lelőhely területén végzett 

homokbányászathoz kapcsolódó 

földmunkák - megelőző feltárás  

  
x Soltút Kft 

   
3688 

Soltszentimrei szikes puszta élőhely-

rekonstrukciója (II. ütem)  
x 

 

Kiskunsági 

Nemzeti Park  
1 1 
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Soltvadkert - Schiszler Transz 

Soltvadkert külterület 0122/10 hrsz-ú 

ingatlan gázellátása biztosítása 
 

x 
 

Közüzemi 

Szolgáltató 

Kft 
 

2 2 
 

Soltvadkert, Vadkerti-tó üdülőterület 

szennyvízcsatornázása I. ütem  
x 

 

Ékisz 

Építőipari 

Kft 
 

2 2 
 

Soltvadkert város szennyvíztisztító 

telepének rekonstrukciója 
x 

  
MNM-NÖK 

csak 

adatgyűjtés    

Soltvadkert város szennyvíztisztító 

telepének rekonstrukciója  
x 

 

Maxbeton 

Kft.  
5 5 

 

Sükösd - Klösterle 
  

leletmentő 
    

25 

Sükösd nagyközség 

csatornahálózatának, valamint Sükösd 

és Érsekcsanád közötti nyomóvezeték 

kiépítése  

 
x 

 

Tief Terra 

Kft  
12 12 

 

Szegedi kistérség, Kiskőrösi kistérség 

Optikai hálózat kiépítése 
x 

  
MNM-NÖK 15270 

   

Szabadszállás város szennyvíz 

elvezetése és szennyvíztisztítási 

létesítményeinek korszerűsítése  
 

x 
 

Duna Aszfalt 

Kft.  
30 30 

 

Ráckevei Duna-ág vízgazdálkodása, 

vízminőság javítása projekt Tass 

csatornázása I-II. ütem 
 

x 
 

Szabadics 

Közmű- és 

Mélyépítő 

Zrt. 

 
16 13 

 

Tázlár Község ivóvízminőség javító x 
  

MNM-NÖK 
csak 

adatgyűjtés    

Tiszaalpár szennyvízcsatorna hálózat 

kiépítése  
x 

 

Magyar Bau 

Holding Zrt  
2 2 

 

Tiszaalpár szennyvízcsatorna hálózat 

kiépítése  
x 

 

Strabag 

Általános 

Építő Kft 
 

3 3 
 

Tiszakécskei önkormányzat belterületi 

vízelvezetése (II. ütem 2. szakasz)  
x 

 

Duna Aszfalt 

Kft.  
5 5 
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Tiszekécske - árvízvédelmi töltés 
 

x 
 

Duna Aszfalt 

Kft.  
5 5 

 

Tompa város szennyvíztisztításának és 

szennyvízcsatornázásának kiépítése 
x 

  
MNM-NÖK 

868 m + 

0,360 ha    

Uszód-, Géderlak és Dunaszentbenedek 

községek szennyvízelvezetése   
x 

 

Alisca Bau 

Építőipari Zrt.  
25 13 

 

Városföld szennyvízcsatornázása x 
  

MNM-NÖK 8581 
   

Városföld község szennyvízcsatorna 

hálózat kiépítése (Városföld és Dózsa 

Tsz szakasz 
 

x 
 

Simplex 

Épker Kft   
27 

 

Zöld távhő szolgáltatás kialakítása 

Kalocsa városában 
x 

  
MNM-NÖK 

csak 

adatgyűjtés    

Zsana - földalatti gáztároló telephely 

közüzemi vízellátó hálózathoz 

csatlakozása, ivóvízvezeték, 

szennyvízvezeték kiépítése 

 
x 

 

Tiszaszolg 

Kft  
4 4 

 

         

Összesen 40 78 13 
 

192312 m + 

32,17 ha 
1112,5 791 32698 
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3. sz.  melléklet  

 

Állományvédelmi felmérés 2014 – éves összesítő  

Bács Kiskun Megye 

 

Készítette: Biacsi Karolina  

Kecskeméti Katona József Múzeum 

restaurátor, megyei állományvédelmi felelős 

 6000 Kecskemét, Bethlen krt.1  

06 76 480-350 

 

 

A Kecskeméti Katona József Múzeum, mint megyei hatókörű városi múzeum állományvédelmi feladatát a megye területén található muzeális 

intézményeiben 2014 –ben is elvégezte. A helyszíni bejárások az érintett intézményekben 2014-ben egy alkalommal történtek a módosított  

jogszabályban megfelelően.  Az állományvédelmi felmérést a múzeum restaurátorai végezték:   

 

Biacsi Karolina okl. kőszobrász –restaurátor  

Mala Enikő szilikát restaurátor 

Boros Ilona műtárgyvédelmi asszisztens  

 

december végégével bezárólag.  

 

Az elsző évi állományvédelmi felmérés eredményeit és tapasztalatit levonva az állományvédelmi bizottság a 2014-es évre már csak egy 

alkalomban határozta meg a köztelező állományvédelmi bejárást.  

A megyében található muzeális intézmények és kiállítóhelyek bejárása a lista szerint történt meg, melyet táblázat formájában is rögzítettünk. 

Összesen a megyei hatókörű városi múzeumot is beleértve 52 intézmény szerepelt a listánkon.  A korábbi évhez képest a működő és a bezárt, 

vagy nem működő intézmények, pontosabban kiállítóhelyek aránya az idén sem változott a tavalyi felméréshez képest.  

A megszűnt vagy bezárt Intézmények továbbra is a következőek:  
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Halas Galéria- Kiskunhalas 

Borgazdasági Múzeum- Kecskemét 

Nyakvágó Csárda- Kunszentmiklós 

Helytörténeti Gyűjtemény- Kunszentmiklós 

 

A listán nem szereplő, de működési engedéllyel rendelkező, vagy működési engedélyezés alatt lévő intézmények listája, akiket már tavaly 

a listához vettünk:  

 

Csávoly Falumúzeum Helytörténeti Gyűjtemény- Csávoly 

Bagolyvár Miskolci Emlékház- Baja 

 
x 

 a felméréskor a fenntartó nem tartózkodott a városban ezért az anyagot átnyújtottuk aláírásra és megkértük őket küldjék vissza, a jelzett 

intézmények nem küldték vissza fenntartó általi aláírást követően a dokumentumot 

 

 

Az meglátogatott intézmények és kiállítóhelyek listája:  

1. Apostag- Nagy Lajos Emlékkiállítás 

2. Baja- Türr Istán Múzeum 

3. Baja- Nagy István Képtár 

4. Baja- Éber Emlékház 

5. Baja- Bunyevác Tájház 

6. Bagolyvár Miskolci Emlékház 

7. Bugac- Alföldfásítási Közérdekű Gyűjtemény 

8. Császártöltés- Sváb Tájház  

9. Csávoly- Csávoly Falumúzeum Helytörténeti Gyűjtemény 

10. Dunapataj- Dunapataji Helytörténetei és néprajzi Gyűjtemény 

11. Dunaszentbenedek- Dunaszentbenedeki Tájház 
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12. Dunavecse- Vikar Béla Művelődési Ház és Könyvtár 

13. Hajós- Hajós Barokk Kastély 

14. Hajós- Német Nemzetiségi Tájház 

15. Harta-Nemzetiségi Ház 

16. Kalocsa- Viski Károly Múzeum 

17. Kalocsa- Kalocsai Érseki Kincstár 
x
 

18. Kalocsa- Nicholas Schöffer Gyűjtemény 

19. Kalocsa- MNM- Magyar Fűszerpaprikatörténeti kiállítás 

20. Kalocsa- Népművészeti Tájház 

21. Kecskemét- Kecskeméti Katona József Múzeum 

22. Kecskemét- „Cifrapalota” a Kecskeméti Katona József Múzeum Kiállítóhelye 

23. Kecskemét- Szórakaténusz Játékmúzeum és műhely 

24. Kecskemét- Népi Iparművészeti Gyűjtemény 

25. Kecskemét- Magyar Naív Művészek Múzeuma 

26. Kecskemét- Orvos és Gyógyszertörténeti Gyűjtemény 

27. Kecskemét- Katona József Emlékház 

28. Kecskemét -Bozsó János Gyűjtemény 

29. Kecskemét- Magyar Fotográfia Múzeum 

30. Kecskemét- Dunamelléki Református Egyházkerület- Ráday Múzeuma 

31. Kecskemét- Iskolatörténeti Kiállítás 
x
 

32. Kerekegyháza- Felső Kiskunsági Öko Tanya és Kiállítóhely 

33. Kiskunfélegyháza- Kiskun Múzeum 

34. Kiskunfélegyháza- Petőfi Sándor Emlékház  

35. Kiskunfélegyháza- Móra Ferenc Emlékház 

36. Kiskunhalas- Thorma János Múzeum 

37. Kiskunhalas- Halasi Csipke Közalapítvány 

38. Kiskunmajsa- Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény 
x
 

39. Kiskunmajsa- 56-os Muzeális Emlékgyűjtemény 
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40. Kiskőrös- Petőfi Sándor Képtár és Irodalmi Kiállítás 
x
 

41. Kiskőrös- Petőfi Sándor Emlékmúzeum 

42. Kiskőrös- Szlovák Tájház 

43. Kiskörös- Közúti Szakgyűjtemény 

44. Lajosmizse- MNM-Lajosmizsei Közérdekű Kiállítóhely 
x
 

45. . Pálos Rend Mária Gyűjteménye- Petőfiszállás 
x
 

46. Petőfi Sándor Emlékkiállítás- Szalkszentmárton 

47. Helytörténeti Gyűjtemény- Solt 

48. Benedek Péter Emlékház- Uszod 

 

Értékelés 

 

A Bács-Kiskun Megyei Muzeális Intézmények és Kiállítóhelyek műtárgyi állományának összesített értékelése. (Állományvédelmi felmérés 

2014/1) 

 

Az értékelés alapját a 2013-ban törvényileg előírt és jogszabályokban rögzített feladatellátás adja.  

A megye területén található Muzeális Intézmények és kiállítóhelyek 2013-as évben történő kétszeri felmérésétől eltelt idő alatt az 

intézményekben és kiállítóhelyeken őrzött tárgyak állományvédelmi és műtárgykezelési körülményei  kis kivétellel szinte sehol sem változtak. 

Az elmúlt mintegy egy év alatt komolyabb beruházás vagy állagmegőrzés egy kivétellel és egy folyamatban lévő kivitelezésen kívül nem 

történtek.   

A tavalyi állományvédelmi feladatellátás beszámolójában felvezetett kiragadott példák helyett most csak azokat említjük melyekben jelentős 

változás állt vagy áll be rövidesen.  

 

Magyar Naiv Művészek Múzeuma - Kecskeméti Katona József Múzeum 

 

A Naív Gyűjtemény évek óta nagyon rossz raktározási körülmények között volt. A többnyire fából és egyéb vegyes anyagokból álló értékes 

gyűjtemény állapota egyre romlott. A gyűjtemény egy műemléki épületben kialakított raktárban kapott helyett, melynek falai rendkívül 

nedvesek. Mivel műemléki épületről beszélhetünk, annak felújítására és szigetelésére egyenlőre nincs lehetőség. A gyűjtemény vezetője, 
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gondozója Kalmár Ágnes pályázati támogatásból a raktárat kiüríttette, azt kifertőtlenítette a polcokkal együtt, és a gyűjtemény egy részét az 

eddigi galériás rész alól egy magasabb és alkalmasabb helyiségbe költöztette át a fertőtlenítést követően. A fertőtlenítést minden egyes tárgyon 

elvégezték, kizárván az általában gondatlanságból, figyelmetlenségből adódó újrafertőződés veszélyét.  A gyűjtemény továbbra is abban a 

műemléki épületben marad melynek a falai nedvesek, de kellő figyelemmel és folyamatos kontrollal megelőzhető lesz egy újabb nagyobb 

mértékű elfertőződés.   

 

Kecskeméti Katona József Múzeum - belső régészeti raktár 

 

A KKJM belső régészeti raktárai közül 2 raktár nagyon rossz állapotban volt már az utóbbi időben. Mindkét raktár az alagsorban található 

melyből következően folyamatosan vizesedési problémával küzdöttünk. A felgyülemlett rendezetlen anyag, valamint termek takarítása és 

fertőtlenítése már megkezdődött és januárban ér véget. A munkálatok idejére a régészeti raktárat átköltöztették. Ezt és némi selejtezést majd 

átrendezést követően a raktárakban a műtárgyak szempontjából kedvezőbb körülmények valósulnak meg. Az intézmény tervei szerint más 

raktárak és gyűjtemények is soron következnek majd, így fokozatosan és folyamatosan lehet javítani a gyűjtemények körülményein, melyek az 

elmúlt években meglehetősen rossz állapotba kerültek. 

 

  

Általános tapasztaltok 

 

A teljes állományvédelmi bejárás alkalmával ismételten sokféle tapasztalatot gyűjtöttünk. Szaktanácsadást más intézmények vagy kiállítóhelyek 

nemigen igényeltek. Többnyire az ott dolgozók tisztában voltak azzal mik lennének az ideális körülmények műtárgyaik és kiállítótereik 

berendezése szempontjából is, ám anyagi lehetőségeik korlátozottak.  Legtöbb helyen viszont az emberi és anyagi források hiánya miatt 

panaszkodtak a körülményeikre. Nagyon kevés helyen voltak csak meg az ideális körülmények a műtárgyak raktározási és kiállítási szempontjait 

figyelembe véve. Pl. Bozsó János Gyűjtemény- Kecskemét akiknek a forrásuk is megvan a megfelelő intézkedések elvégzéséhez és körülmények 

megteremtéséhez, ellentétben a városi fenntartású intézményekkel mint amilyen a KKJM . A legtöbb helyen hiányoznak a páramérő és 

szabályozó eszközök, a fénymérő rendszerek, az ablakokon az UV szűrő fóliák. A raktárak majdnem mindenhol kivétel nélkül nagyon zsúfoltak. 

A kiállítóterek többnyire rendben vannak. Nem felelnek meg az elvárt színvonalnak a raktározásra használt poncok és szekrények sem. A 

tűzvédelmi előírásoknak a legtöbb hely nem felelt volna meg. Sok helyen nedvesedés tapasztalható, főként a régi épületben, tájházakban.  Télen 

és nyáron sem megfelelő a hőmérséklet a raktárakban. Legtöbbször a fenntartó nem tudja vállalni a megfelelő műtárgykörülményeket biztosító 
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beruházások költségét, ezért az intézmények forrás híján legfeljebb a saját erejükből telő dolgokat tudják megtenni műtárgyaik védelme 

érdekében.  

Továbbra i meghatározó problémát jelent az intézményekben dolgozó kollégák alacsony létszáma, mint gyűjteménykezelői szinten, mint 

restaurátorok tekintetében csakhogy néhányat említsük azok közül,akik szorosan a gyűjtemények és raktárak állapotával foglalkoznak. Létszám 

és finanszírozás növelésével hatékonyan lehetne tenni a most i fennálló és nagyon lassan megoldódó problémák megszüntetése érdekében. 

 

 

 

 

 

 

            Biacsi Karolina                                                                    

megyei állományvédelmi felelős                                                    

                  KKJM                                                                                  

 

 

 
 
 
 
 
 

 


