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MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM 

 

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 

2015. 

 

INTÉZMÉNY NEVE: KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM 

VEZETŐJE: ROSTA SZABOLCS 

 

Szervezeti kérdések 

 

(2015. évi tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok 

módosításai, stb.) 

 

- Szervezeti változást nem tervezünk. 

 

- 2015. januárban felvételre került 2 fő teremőr, 1 fő muzeológus meglévő státuszok 

betöltésével. 

 

- A fenntartó a 2015. évi költségvetési rendeletében 2015. február 23-tól 4 státuszt 

engedélyez régésztechnikus munkakörök betöltésére. 

 

- A régészeti akkreditációhoz szükséges intézkedések: 

A múzeum saját rendelkezésére álló erőforrásai (régészek, technikusok, 

geoinformatikus, jogász, restaurátorok, térinformatikus, infrastruktúra, eszközök) 

elégségesek az akkreditációs követelményszint megszerzéséhez Bács-Kiskun 

megye területére. Ezen felül rendelkezésre állási nyilatkozattal a geodéziai 

munkák területén és a természettudományos területeken (antropológus, 

geoarcheológus) illetve a jelenleg érvényben lévő közbeszerzéseink alapján 

régészeti szakmunka és technikusi létszám esetében a múzeum több megyére 

történő akkreditációra is alkalmas. Emellett 2015-ben együttműködési 

megállapodásokat köt Bács-Kiskun megye területén lévő területi múzeumokkal 

(Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Baja, Kalocsa), melyek a jogszabályban 

meghatározott együttműködés mellett a területi múzeumok részéről régészeti 

ásatási csapatok felállításában is realizálódik. A múzeum előzetes terveink alapján 

alkalmas az elérhető legmagasabb pontszám megszerzésére. 

 

 2014. tény 2015. terv 

Engedélyezett összlétszám 

(fő, töredék is lehet) 
47,5 fő 51,5 fő 

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) 

35,5 39, 5 fő 

Ebből nem szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak  

(fő, töredék is lehet) 

12 12 
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Intézményi alapdokumentumokban tervezett változások: alapító okirat vagy szervezeti és 

működési szabályzat módosításának szükségessége, indokai 

A működési, szervezeti alapdokumentumok elkészítése után 2015-ben az intézményi 

stratégiát szabályozó dokumentumok elkészítését tűzzük ki célul, különösen a 

gyűjteménygondozás, a digitalizálás, a tudományos munka és a közművelődési tevékenység 

területén. 

 

Szakmai mutatók 

  

I. Szolgáltatási feladatok 

 

1. Közönségkapcsolatok: 

 2014. tény 2015. terv 

Közművelődési rendezvények és 

a rendezvények résztvevőinek száma 

 

558 rend. 

25 947 fő 

526 rend. 

21 516 fő 

A hátrányos helyzetűeket (kiemelten a  

romákat), valamint a  fogyatékkal 

élőket célzó, a  társadalmi 

együttélést és a felzárkózást elősegítő 

programok és a programok 

résztvevőinek száma 

 

41 rend. 

448 fő 

46 rend 

648 fő. 

Nemzetiségi közösségi identitást erősítő 

programok és a programok résztvevőinek 

száma 

 2 

25 

Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők 

száma 

43 

825 

78/ 

1800 

Ismeretterjesztő kiadványok száma, 

példányszáma és a hasznosított példányok 

száma 

2 

451 

1 

1000 

Önkéntesek és az általuk ledolgozott 

munkaórák száma 

15 

207 

16 

248 

 

 

A nagyközönség számára meghirdetett programok, foglalkozások tervezése, 

szervezése, lebonyolítása: 

Szombatonként valamint iskolai szünidőben meghirdetett játékkészítő kézműves 

foglalkozások. 

Nagyrendezvények (21. Sárkányeresztő Találkozó és Húsvéti Játéknap, Gyermeknap, 

Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Őszi Fesztiválja)  

Programsorozatok (Aprók Tánca szombat délutánonként - 14 alkalom, Társasjátéknap 

havonta egy alkalommal szombati napokon - 12 alkalom, Szóraka Tanoda - 4 alkalom)  

Egyéb programok, rendezvények szervezése, koordinálása az intézményben. 

Múzeumi Baráti Kör rendezvényei – 14 alkalom 

Topogtató  - 4 alkalom 

Hosszú Utcai Óvoda (ballagás, versmondó verseny)  

Waldorf Iskola – iskolanyitogató 

Kapcsolódás a Pure Fashion programhoz 
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Kapcsolódás a Város Napja és a Szeretlek Magyarország rendezvényekhez. 

 

Hajagos Csaba: 10. alkalommal látogatás a Kecskemét környéki IKSZT-k intézményeibe, 

ahol intézményünk aktuális kiállításait népszerűsítő előadások megtartását tervezem  

 

Kriston V.: Együttműködést készítünk és valósítunk meg a Karol Wojtyla Barátsági 

Központtal, ahol kidolgozott ütemezés szerint részt vesznek munkatársaink az 

elesetteknek szánt mindennapi ebédek  előtti közösségi órák lebonyolításában. H.: március 

15-től. 

 

 

1. Köznevelési hasznosítás: 

 2014. tény 2015. terv 

A gyűjteményre és a  kiállításokra 

alapozott múzeumpedagógiai 

foglalkozások és a  foglalkozások 

résztvevőinek száma, a  honlapon elérhető 

múzeumpedagógiai foglalkozások száma 

(kiemelten 

a kerettantervhez illeszkedő 

foglalkozásokra) 

 

350 

7376 

334 

7040 

Múzeumpedagógiai kiadványok száma, 

példányszáma és a hasznosított példányok 

száma 

1 1/ 

500 

Iskolai tehetséggondozást segítő 

programok és a programok résztvevőinek 

száma 

 7/140 

A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő 

programok és a programok résztvevőinek 

száma 

  

Iskolai közösségi szolgálat kapcsán 

köznevelési intézményekkel kötött 

megállapodások száma, 

az iskolai közösségi szolgálaton résztvevő 

diákok és az általuk a múzeumban eltöltött 

órák száma 

 

11megáll. 

27 fő 

414 óra 

11 

27 

400 

 

Igazgatói Operatív Csoport 

 

2015-ben Kriston Vízi József irányadásával bekapcsolódunk a Kecskeméti Főiskola 

Pedagógiai Kar Szociális Munka és Segítő Kurzus, valamint a Duális Képzés Dupla Tudás 

Ismeret c. új képzés szakmai, kultúrhistóriai vezetésébe. Rigó Róbert segítségével 

összeállítjuk egy a Kecskemét város helytörténeti vonatkozásaira épülő 

tankönyvcsomagot. H: 2015. november 15. 

Múzeumlátogatások szervezése a város és a környező községek iskoláinak csoportjai 

számára (Tanórán kívüli tevékenység) 

 

Múzeumbarát Kör beindítás. H: 2015. június 15 
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Múzeum: Nagy Like. Elektronikus hírlevél. Kriston-Hajagos/ Pánya-Veszely . H.i.: 

március 15-től 

 

„A BESZÉLŐ KÖNTÖS NYOMÁBAN” ez évi kiemelt projektünkhöz külön pr- és 

marketing terv készül. „Szultán utca, Török utca lakói…” helytörténeti műsorsorozat a 

Kecskeméti Televízióval és a Gong Rádióval. Műsor havi egy (két) alkalommal. A Gong 

Fm és a CountyPress szponzorálásával. F.: Hajagos Cs. - Kriston Vízi. H.: június 15. 

Nem csak diákoknak: „Családi múzeum-könyv 3 D-ben” – A beszélő köntös című 

Mikszáth-mű digitális változatának interaktív változata a Mozaik Kiadó Kft 

szponzorálásával. F.: Hajagos-Kriston Vízi, ill. Szathmáry Tibor (Mozaik). H.: július 31-

től 

 

„Cselebi a Celeb!” internetes vetélkedő Kecskemét és a török testvérváros: 

Rodostó/Tekirdag diákjai között. F.: Hajagos – Kriston Vízi, ill. szponzorok. H.: 

augusztus 25-től. 

 

Együttműködési szerződés kötése és közös pályázati projektek el(ő)készítése a diáksegítő 

Nyitott Szemmel Közhasznú Egyesület, valamint a HELPI Iroda között.  

 

Részt veszünk a KIFLI 2018 (azaz: a Kecskemét Európa Ifjúsági Fővárosa) program 

ifjúsági értékkincs disszeminációs munkában. 

Bekapcsolódunk a Kecskeméti Főiskola Pedagógiai Kar Szociális Munka és Segítő 

Kurzus, valamint a Duális Képzés Dupla Tudás Ismeret c. új képzés szakmai, 

kultúrhistóriai   vezetésébe. 

 

2. Oktatási tevékenység: 

 

 2014. tény 2015. terv 

Felsőoktatási tevékenységben oktatóként 

résztvevő munkatársak száma 

5 5 

Felnőttoktatásban oktatóként résztvevő 

munkatársak száma 

5 1 

A múzeum által akkreditált képzések és 

a képzések résztvevőinek száma 

- - 

 

 

 

3. Hozzáférés: 

 

 2014. tény 2015. terv 

Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és 

a kutatási alkalmak száma 

221/ 

235 

114/ 

148 

Múzeumi könyvtár könyvtárhasználóinak 

száma és a múzeumi könyvtárlátogatások 

száma 

41/ 

2258 

170/ 

2515 

Honlap-látogatások száma   

A múzeumi könyvtár rendezése, 3 db könyves szekrény beszerzése, könyvtárközi 

cserekapcsolatok felélesztése. H: 2015. május 31. 
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Online-adatbázis beindítása, amely lehetőséget ad könyvtárhasználatra a külsős kutatók 

számára is. F: Hajagos Csaba, társ a projekt megvalósításában: Veszely Ferenc H: 2015. 

december 15.  

A történeti-néprajzi adattár leltárkönyveinek jegyzékszerű elérhetővé tétele a kutatók számára 

az Intézmény honlapján. F: Hajagos Csaba, társ a projekt megvalósításában: Veszely Ferenc 

H: 2015. február 28. 

 

 

 

4. Módszertani szolgáltatások: 

 

 2014. tény 2015. terv 

Szaktanácsadások száma 

(műtárgyvédelmi és állományvédelmi, 

gyűjteménykezelési, digitalizálási, 

valamint múzeumpedagógiai és 

közönségkapcsolati tevékenység 

körében) 

 

60 66 

Módszertani műhelygyakorlatok száma 

(műtárgyvédelmi és állományvédelmi, 

gyűjteménykezelési, 

digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai 

és közönségkapcsolati tevékenység 

körében) 

17 16 

 

A helyszíni bejárásokra vonatkozó ütemezést a 3. melléklet tartalmazza. 

A módszertani feladatellátás kiegészített tervezetét a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

Az intézmény 2015-re tervezett közművelődési tevékenységének és PR stratégiájának 

szöveges bemutatása (Új célcsoportok megszólításának stratégiája, a megvalósítás 

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

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

együttműködések/).  

 

A/1) Kecskeméti Katona József Múzeum 

Felelős: Igazgatói Operatív Csoport, Kriston Vízi József marketing felelős 

 

Marketing- és pr munka 2015 

I. Prioritások, tervek, feladatok 

1. Az előző feszített év után az alábbi tennivalók húzódnak át 2014-ről: 

 kommunikációs munkacsoport létrehozása (KKJM-Cifra-Szórakaténusz-OTM), 

operatív csoport, illetve tagintézmények/osztályok 

 új logó, név, arculat, illetve arculati kézikönyv. Elkészítése: 2015 vége. – Igazgatóság 

– részlegvezetők,  Operatív Csoport 

 a mottó/jelszó: „A múzeum összehoz!” erőteljesebb bevésése – Operatív Csoport, 

folyamatos 

 marketing- és PR-szabályzat elfogadtatása a fenntartóval, mint kiegészítő működési 

dokumentum – Dr. Végh Katalin, Operatív Csoport 
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 negyed évenként belső és kifelé irányuló összefoglaló(k) közreadása sajtótájékoztató, 

valamint az e-média adta lehetőségekkel – Rosta Szabolcs, Operatív Csoport.  

Erősségek: gyakorlott és egyre összeszokottabb Operatív Csoport és mobilizálható munkatársi 

gárda kialakulása; fiatalítás, rugalmasság; új média- és szakmai (pl. turisztikai, valamint 

önkéntes) partnerek bizalmának elnyerése és folyamatos, naprakész szinten tartása; mikro- és 

kisvállalkozói kör feltárása 

Gyengeségek: aránytalan intézményi és munkatársi terhelés (kiállítások, egyéb 

közművelődési tevékenységek, kutatások) ; a pr- és marketing munka anyagi hátterének 

minimális volta; az önkormányzati választásokat követően elhúzódó helyhatósági és azok 

nyomán bekövetkező intézményi/szervezeti változások követése igen nehéz 

Kitörés: még szélesebb partnerség a média-kommunikáció, a közösségi munka és hálózat 

építés területén; a fenntartói szféra (stake holder) és az informális befolyás körök megnyerése; 

a város és térsége/régió turisztikai szereplőivel való erőteljesebb együttműködés; a 

„Háromváros” elv és gyakorlat bevezetése (Cegléd és Nagykőrös közgyűjteményeivel) 

Versenyhelyzet: a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ, a Kecskeméti Kulturális 

Turisztikai Pont új programjainak megismerésével újra pozicionálás (2015 első fele) ; a 

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek intézményi konglomerátumával párbeszéd  és 

konszolidált kapcsolat kiépítése (folyamatos); szponzorációs szempontból nem bővült a 

lehetséges támogatói piac helyben és a térségben 

 

2. Kiállítások, jelentősebb programok 

2015 első félévében, csak a Cifrapalotában 8 + 1 kiállítás kerül megrendezésre, amely igen 

nagy és megfeszített munkát jelent az érintett munkatársak számára. 

március 1-ig: Tóhoku. Japán a  fotográfusok szemével. 

március 31-ig:  Piaristák Kecskeméten. 

február 28. - április 6-ig: Dulity Tibor (1935-2005)  emlékezete. A 80 évvel ezelőtt született 

festőművész válogatott alkotásai. 

március 14-től május 17-ig: VII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále.  

március 15-től április 6-ig: Huszárok. Válogatás Máday Norbert gyűjteményéből. 

március 20-tól június 30-ig: Móra Ferenc mese- világa.  

április 17.- május 31.: A kard. Válogatás Máday Norbert gyűjteményéből. 

április 26. - május 31.:  Egek bajnoka. 100 évvel ezelőtt született Szentgyörgyi Dezső, a 

legendás vadászrepülő. 

június 21.-től: A beszélő köntös nyomában... Mutatvány-termek. 

 

II. Kiemelt projektek 

1. 2014-ről áthúzódik az előző év legjelentősebb időszakos kiállítás, a KKJM nagy 

vállalkozása: a „Hazatérnek…1914-2014” című kiállítás. 

A kezdetben csakis önerőből finanszírozott, majd fennállása és működtetése során néhány 

jelentősebb forrás-támogatásban részesült projekt 2014 november közepére érte el egyik 

csúcspontját ( nagyszámú és differenciált közönségfigyelem -  és szakmai programok), majd 

ez év elejére áthúzódva, tudatosan azt az utolsó záró hónapra  időzítve. 

Mindez azt eredményezte, hogy ez, az I. Világháború kitörésének centenáriuma alkalmából, 

jobbára hazai és külföldi magángyűjtők, civilek összefogására épülő kiállítás és kísérő 

programok – az eltervezetthez képest is – jelentős látogatói sikert eredményeztek,- mind 

számban, mind pedig bevétel szempontjából is. A kiállítás zárásához közelítve került sor egy 

nagy hatású koncertre (vasárnap este!, január 25., Zayzon Ágnes és bandája „Kelet felől jön 

egy vonat…”), valamint egy azt nem sokkal követő program-mixre, amelynek során énekes-

szöveges tárlatvezetés, majd nyilvános szakmai vezetéssel zajló közönség-beszélgetésre került 

sor (január 30.) Ez utóbbi pedig úgy, hogy azt megelőzően másfél órával még kiállítás 
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megnyitó zajlott az épületben; más célközönséggel, de mindkettőn jelentős számú 

érdeklődővel!  Az ezzel kapcsolatos felhívás így szólt: „Lassan zárul a vasajtó két szárnya…” 

– szól a régi katonanóta. Valahogy így vannak evvel a Kecskeméti Katona József Múzeum 

munkatársai is, akik előbb megálmodták, majd széles körű összefogással elkészítették 

a „Hazatérnek… 1914-2014” című kiállítást. A fél év alatt itt megfordult közel 13 000 

látogató  érdeklődése felülmúlt minden eddigit a CIFRAPALOTA életében is!  Kiállításunk 

olyannyira népszerűvé vált, hogy azt máshová is meginvitálták. Néhány nap múlva tehát 

dobozokba, s ládákba „masíroznak” a tárgyak, aztán Szeged lesz őseink és hőseink újabb 

állomáshelye. De mindezek előtt úgy van rendjén, ha még egyszer megszólítjuk a családi és 

nemzeti múlt e jelentős időszaka iránt érdeklődőket.  Bárkit, aki úgy gondolja, hogy magának 

is összegyűlt „muníciója”: szívesen hoz el egy-egy tárgyat, megőrzött vagy éppen most gyűlő 

emlékkép-sorokat, vagy szívesen osztaná meg velünk érzelmeit és itt, avagy másutt 

szerzett élményeit, családi emlékeket.  Vagy egyszerűen csak kíváncsi a Nagy Háború 

történek egy-egy részletére.   Ehhez hívtunk el két olyan értő és érzékeny személyiséget, akik 

jártasak a hadtörténelemben s búvárlói a családok magántörténelmeinek. Dr. RAVASZ 

István alezredes (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, kiemelt főtiszt) és Dr. KATONA 

Csaba (Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont 

Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs)válaszolnak az Önök által alakított 

beszélgetés kérdéseire. A beszélgetést megelőzően a búcsúzó kiállítás két vezető 

rendezője:SZABÓNÉ BOGNÁR Anikó és Dr. VÉGH KATALIN vezetésével még egy 

utolsó, rendhagyó sétát teszünk a megfáradt bakák nyomában: BOGNÁR GABRIELLA és 

MATÓ ADRIENN népdalokkal jár majd elől teremről-teremre. Mindezt 2015. január 30-án, 

pénteken délután 4 órai kezdettel tartjuk a Cifrapalota kiállításaiban s a Díszteremben, 

remélve, hogy minél többen eljönnek hozzánk egy kiállítás rendhagyó, közös búcsúztatására! 

Programunk ingyenes.” 

 A jelentős média-figyelem mellett  (helyi televízió, helyi-megyei és regionális újság,  

elektronikus média-portálok, valamint fb-oldalak) a  február 15.-i záró héten egy pályázati 

altámogatásnak köszönhetően fizetett rádió-spotot helyeztünk el huszonöt szóba tömörítve a 

Dél-Pesttől Soltig és Szegedig terjedő sávban sugárzó Gong Fm-médiában 

(http://gongradio.hu/?r=1).  Február 14-én, szombaton pedig nagy sikerű családos nap 

keretében búcsúztunk a kiállítástól, amelyben a múzeumpedagógus és múzeumi 

közönségszolgálatot ellátó munkatársak mellett honvéd hagyományőrzők is önkéntes 

munkával segítettek.  

„Hazatérnek…” kiállításunk további szakmai hozadékai a következők:  

végül is a 2014. július 31. és 2015. február 15. közötti időszakban összesen ….. regisztrált 

látogatója s résztvevője volt a programoknak 

katalógus-kötet kiadása; jelentős részben privát erő bevonásával. A kötet bemutatása, 

promotálása és forgalmazása külön menetrend szerint történi –  Szerzők és a Magyar Múzsa 

Kiadó. Operatív Csoport 

konferencia kötet megjelentetése; pályázati támogatással – Szerkesztők, KKJM Operatív 

Csoport 

Részvétel az Év Kiállítása Pályázaton - Kurátorok 

Vendég-kiállítás formájában megrendezés, nyitás Szegeden, a Móra Ferenc Múzeumban 

(március    ) 

Téma szakértői és konzulensi munka,  központi – kormányzati történelmi projektekben való 

részvétel felkérésre (Nemzeti Kegyeleti Bizottság); Dr. Végh Katalin, Szabóné Bognár Anikó. 

 

2. A 2015. év kiemelt projektjéről az előző év őszén történt elvi döntés, amelyet több 

gyakorlati lépés követett, illetve kísér 

a/. Téma- és cím kitűzés: „A beszélő köntös nyomában”. 2014. október-november 

http://gongradio.hu/?r=1
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b/. Tájékozódás szakmai partnerek körében, bevonási hajlandóság felmérése: október-

december (Yunus Emre Institüt Budapest) 

c/. Munkacsoport megalakítása és az előkészítő munka megkezdése: november vége- 

december eleje 

d/. előzetes tájékozódás saját és kölcsön anyagok forráshelye és mennyisége érdekében; 

december – február közepe 

e/. A végleges munkacsoport megalakítása és a projektvezetők kijelölése. 2015. január eleje. 

Pv.: Hajagos Csaba, Kriston Vízi József, ill. Pánya István, Rosta Szabolcs, V. Székely 

György, Wicker Erika, valamint Sárosi Edit (Járási Örökségvédelmi Hivatal) 

f/. Embléma – tervek, logó  elkészítése: OttoStúdió; január 

g/. 45 + 21 Történelmi históriás ének kiválogatása és előzetes mutatvány CD-re rögzítése; 

Dinnyés József, január-február. Az anyag első nyilvános bemutatása a Keresztény Színházak 

Kárpát-medencei Fesztiválján, Bp. május 

h/. múzeumpedagógiai csomag előkészítése, majd felépítése; behelyezése a forgatókönyv és a 

marketing terv közé – Merinu Éva  

i/. forgatókönyv elkészítése: március 30. – Hajagos – Kriston Vízi és témafelelősök. 

 

3. A téma bemutatásai: 

MTA BTK TTI Oszmán Kutatások – Bp. 

Város- és helytörténet, kulturisztika – Kecskemét, március 6-7. XXV. Tourex Idegenforgalmi 

Kiállítás és Vásár 

Hódoltság kori gyűjtemények kincsei – Yunus Emre Institüt, Budapest, május 16-18. 

Beharangozó országos sajtótájékoztató – június 14.  

 

III. Pr- és marketing tevékenység (vázlat)  

1. „Szultán utca, Török utca lakói…” helytörténeti műsorsorozat a Kecskeméti Televízióval 

és a Gong Rádióval. Műsor havi egy (két) alkalommal. A Gong Fm és a CountyPress 

szponzorálásával. F.: Hajagos Cs. - Kriston Vízi. H.: június 15. 

A Karol Wojtyla Barátságközpont  mögött   álló Porta Kiadóval  tervezzük egy nagyothallók, 

mozgásukban korlátozottak, valamint rászoruló több gyermekesek és otthonra kényszerültek 

számára megjelentetni „A beszélő köntöst” hangos könyv formájában. Dramatizált rádiójáték 

formájában, a Katona József Színház, valamint minősített diákszínjátszók és zenészek 

segítségével készül.  A kiadvány nyomtatott formában árusításra kerül, bevétele az e 

projektben résztvevőket segíti. Ugyanez 2015. július 31.-étől fölkerül a társszervezők 

honlapjaira is, ahonnan ingyenesen letölthető lesz. F.: Kriston Vízi . H: június 20. 

2. Közönség-programok, előzetesek: 

Török est a Múzeumok Éjszakáján – június 21. 

Kávézó, gasztronómia, zene. 

Nijat Ayvaz (Tekirdag) török fotográfus kiállítása. 

 

3. Nem csak diákoknak: „Családi múzeum-könyv 3 D-ben” – A beszélő köntös című 

Mikszáth-mű digitális változatának interaktív változata a Mozaik Kiadó Kft szponzorálásával. 

A megváltott belépőjegy mellé adunk egy (nem QR) kódot, amely az otthoni PC-n letölthető, 

tárolható, a kiállítás anyagai és tudásbázisa, valamint a látogató élményével bővíthető. F.: 

Hajagos-Kriston Vízi, ill. Szathmáry Tibor (Mozaik). H.: július 31-től 

„Cselebi a Celeb!” internetes vetélkedő Kecskemét és a török testvérváros: Rodostó/Tekirdag 

diákjai között. Szponzor: Agra City Kulturális Utazási Társaság, Yunus Emre Institute 

Budapest, Green Tours International Utazási Iroda. F.: Hajagos – Kriston Vízi, ill. 

szponzorok. H.: augusztus 25-től.  

4. Kiállítás nyitás:  2015. július 31. Külön ütemterv szerint.  
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5. Részvétel a 2015. évi Kurultáj programjain (július-augusztus) 

 6. „A beszélő köntös ihletésében” – Kertai Zalán festőművész kísérő kiállítása, 

szeptember-november 

 Históriás délutánok – Dinnyés József történelmi énekmondó szabadiskolája, 2015. 

szeptember  és 2016. február között, minden hónap harmadik szerdáján. 

 Zurna, töröksíp, tárogató – Szabó Sándor zenetanár és karvezető előadás sorozata 

középiskolás diákoknak. Minden hónap második szerdáján. 

 Múzeumpedagógiai napok: minden második hét kedd, csütörtök és péntek. – Merinu 

Éva. 

 Török ünnepe régen és ma – szokásismertető és gyakorló alkalmak. Merinu Éva, 

Bencsik Orsolya és Virág Ágnes, a Yunus Emre Institute együttműködésével; részben 

költségérítéses 

 Várostörténeti vetélkedő szervezése és lebonyolítása – október, MŐF  

 A Magyar-Török Baráti Társaság kecskeméti tagozatának megalakítása. 2015. 

november 

 Hódoltság a Duna-Tisza közén és Kelet-Magyarországon – Tudományos konferencia a 

MAMMUT –tal közös szervezésben. 2016 tavasza. 

7. Tervezett látogatói szám 2015. december 20-ig: 12.000 

                                        2016. március 1-ig: 15.000 fő .  

8. Új célcsoportok:   

az aktív időskorúak és szeniorok közösségeit összefogó Harmadik Kor Egyeteme 

projektben résztvevők számára tematikus nagy- és ún. délidei „Bónusz.-órák” 

teljesítése népszerűsítő, szakmai prezentációk keretében. F.: Kriston Vízi József H.: 

február 18. 

Ugyane korosztályra építve, de a helyi mértékadó felnőtt értelmiséget megszólítva 

létrehozzuk a Múzeumi Klubot. Előzetes igényfelmérés, visszacsatolás, éves 

felépítés, meghirdetés. F.: Kriston Vízi József H.: március 25. Indítása: április 18. 

Duna-Tisza közi múzeum-andragógiai műhelytalálkozó. A PTE FFEK-kel és a 

Bács-Kiskun megyei TIT-tel közösen. F.: Kriston Vízi – Végh Katalin. H.: október 16. 

 

9. Új pr- eszközök és eljárások: 

A KKJM és a DAKK (Kunság Volán regionális utódja) közös konstrukciójában kereső 

korú felnőttek számára kedvezményes beutazás, Élménynapok, kulturális 

bevásárlás címen a „Nagyurak és vezérek” c. avar állandó, valamint „A beszélő 

köntös nyomában” c. nagykiállítás tárgyainak forrásvidékén élők számára. A DAKK-

kal közös kidolgozás, majd benyújtása  az EMMI, valamint a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium felé; képviselői lobbi igénybe vételével. F.: Kriston Vízi József – Gaálné 

Berente Mónika . H.: május 18. 

10. „Múzeum Monitor” – A KKJM és a Media Motion Kft. kulturális 

együttműködése keretében a DAKK (volt Kunság Volán) kecskeméti és környékbeli 

járatokon lévő LCD-monitoros média igen kedvezményes áru használata. F.: Kriston 

Vízi József- Veszely- Pánya. H.: április 1-től. 

 

11. Diák célközönség, újabb módszerekkel: 

Múzeum: Nagy Like. Elektronikus hírlevél, interaktív levelező  beindítása  

elsősorban általános iskolásoknak. Folyamatos frissítése, gondozása. Letölthető a 

múzeum website-járól, valamint a KKJM fb-oldaláról. F.: Kriston-Hajagos/ Pánya-

Veszely . H.i.: március 15-től 

Fel, Készülünk! Középiskolásoknak  múzeumi tudástárak összeállítása és saját 

regisztrált kóddal való hozzáférhetőség; bekapcsolva a KLIKK szaktanácsadói 
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hálózatába. A szegedi székhelyű Mozaik Kiadó programjának átvételével. F.: Kriston-

Pánya-Veszely. H.i.: március 25-től 

 

A/2) Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

 Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye 

Legfontosabb célcsoportjaink továbbra is az ország minden részéről érkező 

óvodások (5-6), és kisiskolások (6-9), de nagyobb figyelmet kívánunk fordítani a felső 

tagozatos és középiskolás tanulókra, mert sajnáljuk, hogy egyre fiatalabb korban 

„veszítjük” szem elől őket, mint lehetséges múzeumbarátokat.  

Évek óta járnak a múzeumpedagógiai foglalkozásokra az autista gyermekek és 

fiatalok; valamint a logopédiai iskola tanulói. 

Huszonéves fiatalok jönnek a havonkénti társasjáték-összejövetelekre. 

Az idősebb korosztályt is igyekszünk megszólítani, a Múzeumi Baráti Kör 

minden hónap első hétfőjén tartja összejöveteleit a múzeumban. (Esetenként önkéntes 

teremőri munkát vállalnak, illetve részt vesznek a rendezvényeinken.) 

A helyi családok, mert azt szeretnénk, hogy hétvégi, szabadidő-eltöltési terveik 

között mind gyakrabban szerepeljen a Szórakaténusz. 

 

Társ- és egyéb intézmények 

A városban lévő társintézmények - Ciróka Bábszínház, Katona József 

Könyvtár, Katona Emlékház, Kecskemétfilm Kft, Planetárium, Orvos-és 

Gyógyszerészettörténeti Múzeum, Leskowszky Hangszergyűjtemény, Cifrapalota, 

Református Egyháztörténeti Gyűjtemény, Kecskeméti Ifjúsági Otthon, Nemzetközi 

Kerámia Stúdió. Nemzetközi Zománcművészeti Műhely-, mint lehetséges 

együttműködő partnerek, de versenytársak is megjelennek a célcsoportok között.  

Esetenként vagy rendszeresen közösen veszünk részt különböző programokon, 

2013-ban például időszaki kiállítást rendezünk a Magyar Népmesék rajzfilmsorozat 

állóképeiből. 

Egyéb intézmények alatt a bevásárló központokat értjük. Az egyik, lévén a 

városközpontban, rendszeres találkozóhelye a fiataloknak, és hétvégenként ingyenes 

szórakozási lehetőséget kínálnak a gyerekeknek is. Ebben az évben keressük a 

megjelenés lehetőségét saját rendezvényeink reklámozása céljából. 

 

Sajtó 

A helyi sajtót rendszeresen tájékoztatjuk rendezvényeinkről. (Sajnáljuk, hogy 

anyagi okok miatt nem tudunk megjelenni a Kecskeméti Kínálóban, és ez hátrányosan 

érint bennünket, mivel sokan ebből a kiadványból tájékozódnak a kulturális 

eseményekről.) 

Az országos média érdeklődését egy-egy kiállításunkkal vagy nagyobb 

rendezvényünkkel tudjuk felkelti. 

Stratégia, célcsoportok elérése 
A munkatervhez igazodva összeállítjuk az éves rendezvénynaptárt, az ettől 

részletesebb havi programokhoz, majd az egy-egy kiállításhoz, rendezvényhez 

kapcsolódó kommunikációs stratégiát. 

A célcsoport elérése érdekében választott stratégia lényege, hogy az általános 

tájékoztatástól eljussunk a személyes megszólításig. Törekszünk arra, hogy a 

rendezvényeinken való részvételt megköszönjük személyesen, telefonon vagy 

levélben. Minél több emberben szeretnénk felkelteni a személyes érintettség érzését 

azáltal is, hogy névre szólóan küldjük részükre tájékoztató leveleinket. 
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A nyilvánosság előtti megjelenés gyakorlatán kell leginkább változtatni úgy, 

hogy a hagyományos, nyomtatott sajtó mellett rendszeresen használjuk a közösségi 

oldalakat (facebook), valamint a szakmai honlapokat (magyarmuzeumok.hu, 

museum.hu, muzeumokmindenkinek.hu, mokk.skanzen.hu), hírleveleket (MOKK 

Hírlevél). 

Az országos médiát elsősorban nagyobb rendezvényeikről tájékoztatjuk, de 

mind több, turisztikai programot ajánló, on-line módon megjelenő újságnak küldünk 

anyagot magunkról.  

A helyi Tourinform Iroda minden év elején megjelenteti a város kiemelt 

kulturális eseményeit tartalmazó kiadványt, melyben a mi kiállításaink és nagyobb 

rendezvényeink szintén szerepelnek.  

A havi programjainkat elküldjük a helyi média (Petőfi Népe, Kecskeméti 

Lapok, Városházi Hírek, Kecskeméti Televízió, Gong Rádió) munkatársainak.  

Az óvodákba, iskolákba, társintézményekbe e-mailben, postán, vagy 

személyesen juttatjuk el a szórólapokat, plakátokat. 

A múzeumpedagógiai évnyitók és információs napok szervezése is olyan 

lehetőség, ahol közvetlenül tudjuk ajánlani szolgáltatatásainkat az oktatási 

intézményeknek. 

A kiállításokat és más rendezvényeket hirdető nagyméretű molino készítése a 

múzeum bejáratához ugyancsak eredményes hirdetési mód, mivel mellettünk van az 

egyik leggyakrabban használt autóbusz megállója. 

„Baráti kör” címen tartjuk nyilván azokat a személyeket, akiknek e-mailben 

küldjük el havi programjainkat, melyek felkerülnek honlapunkra 

(www.szorakatenusz.hu) és Facebook oldalunkra is. (Ha a digitális média nyújtotta 

lehetőségeket tekintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy kommunikációnk jelenleg 

egyirányú, amin változtatni kell, hogy minél interaktívabb legyen.) 

Saját honlapunk (www.szorakatenusz.hu) tartalmi és technikai fejlesztése 

sürgető feladat, csakúgy, mint az elektronikus levelezőlista bővítése, aktualizálása.  

Az egységes kommunikációs arculat kialakítása szintén megvalósításra vár, 

azért, hogy mind az írott, mind pedig az elektronikus kiadványaink megjelenése 

visszaadja azt a gazdag sokszínűséget, amely a Szórakaténusz Játékmúzeum és 

Műhelyt jellemzi.  

 

Közművelődési tevékenység: 

Óvodás, iskolás és felnőtt csoportok számára előre egyeztetett időpont szerint 

múzeumpedagógiai vagy játékkészítő kézműves foglalkozások tartása. 

 

Rendszeresen érkező csoportok: 

KEGYMI - Autista tagozat, KEGYMI – beszédjavító osztály, Juhar Utcai Óvoda, 

Mercedes iskola, Magyar Ilona Általános Iskola, Hosszú Utcai Óvoda, Szent Imre 

Katolikus Általános Iskola, Piarista Általános Iskola és Gimnázium  

(Belvaracz Ibolya, Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna) 

 

Egy alkalomra érkező csoportok. 

Kecskeméti és más magyarországi településekről, néhány esetben külföldről érkező 

óvodás, iskolás és felnőtt csoportok.  (iskolai kirándulások, táborok) 

(Belvaracz Ibolya, Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna, esetenként külső 

szakemberek) 

 

http://www.szorakatenusz.hu/
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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 

„Kis emberek barátocskáim” – Szórakaténusz - időszaki kiállításához 

Mexikói játékok – Szórakaténusz – időszaki kiállításához 

A Schenk „Miniemberke” – Szórakaténusz - időszaki kiállításához  

A modern művészet forrásvidékén – Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye - állandó 

kiállításához 

(Belvaracz Ibolya, Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna) 

 

Facebook csoport létrehozása Közösségi szolgálat a Szórakaténuszban címmel. 

 

A Kecskeméti Katona József Múzeum Szakmai Módszertani koordinátori feladatainak 

ellátása.  (Burka Beáta) 

 

 Pályázati háttér: 

 Minden szakalkalmazott pályáz a hozzátartozó szakfeladatok megvalósítására. 

 

 

A/3) „Cifrapalota” Kiállítóhely 

1. Célcsoportjaink 

A Cifrapalota kiemelt feladatának tekinti, hogy a múzeum immár ne csupán a tanulás, 

művelődés színtere legyen, hanem igényes szórakozási lehetőséget is nyújtson, 

kiemelten a fiatalok számára. Célunk továbbra is a fiatal felnőtt korosztály minél 

szélesebb körű bevonása a múzeumi programokon való részvételbe, programok 

lebonyolításában való segítségbe, gyakornokok bekapcsolása a munkába. 

A középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításában a 2015. évben is részt kívánunk 

venni. 

A gyermekek és fiatal felnőttek mellett kiemelt célcsoport a családok.  

Időskorúakkal való kapcsolatok - nyugdíjasklubok, Harmadik Kor Egyeteme - 

szorosabbra fűzése. 

Felelős: Bencsik Orsolya, Szabóné Bognár Anikó 

 

2. Pályázati háttér: A kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai vagy 

múzeumandragógiai foglalkozások, programok eszköz, anyag, illetve dologi 

költségeinek finanszírozásához, a különböző városi és országos pályázatokat kívánjuk 

nyomon követni.  

Felelős: kiállítások kurátorai, múzeumpedagógusok 

 

3. Intézményünk 2015-ben is csatlakozni kíván a Múzeumok éjszakája és a 

Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozathoz. Felelős: Szabóné Bognár Anikó, 

Bencsik Orsolya, 

 

4. 2015. évben is folytatni kívánjuk azokat a sikeres közművelődési programjainkat, 

amelyek eddig is sikerrel és nagy érdeklődés mellett rendeztünk meg, így a családi 

napokat, ismeretterjesztő előadásokat felnőtt látogatóknak, a Múzeumok éjszakája 

programjainak előkészítését. Családi napjainkon hét végén a kiállításokhoz 

kapcsolódó gyermekfoglalkozások, játékok, ahová családokat várunk közös 

időtöltésre. 



 13 

Legsikeresebb rendezvényünk évek óta a Múzeumok éjszakája, melynek 5341 fő 

látogatója volt 2014. évben a Cifrapalotában. Ez a látogatószám az épület befogadási 

lehetőségeit figyelembe véve nem növelhető, célunk ennek a látogatószámnak a 

megtartása. 

Általános iskolások számára a 2015. tavaszi és őszi félévben is elkészítetjük 

múzeumpedagógiai programjainkat. Ugyancsak nyújtottunk programlehetőségeket 

fiatal felnőttek, középiskolások, vagy főiskolások, egyetemisták számára. 

Felelős: kiállítások kurátorai, múzeumpedagógusok 

 

5. Kiemelt fejlesztési terület a Múzeumszakmai pályázat új üteme, mely 2015. nyarára 

készül el. A pávás terem felújítása és közösségi térként, konferenciatérként való 

hasznosításáról szóló pályázat megvalósítása. 

A pályázat 2. ütemének beadása – a fogadótér megújítása. 

Felelős: Szabóné Bognár Anikó, Tombáczné Végh Katalin 

 

6. Civil szervezetekkel való kapcsolattartás folytatása 

Felelős: Szabóné Bognár Anikó 

 

7. 2015-re tervezett múzeumpedagógiai programjaink 4-14 éves korosztály 

számára Felelős: Merinu Éva 

Múzeumpedagógiai foglalkozások, múzeumi órák megtervezése, kidolgozása, 

Kézműves foglalkozások mintadarabjainak tervezése, elkészítése, sablonok készítése, 

közönségszervezés, majd a foglalkozások lebonyolítása 4-14 éves korosztály számára 

az alábbi kiállításokban: 

Tóhoku lencsevégről  

VII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé 

Móra mesevilága 

Magyar kard 

A beszélő köntös nyomában 

 

Kézműves foglalkozásokat tervezünk a gyűjteményi anyagra építve, a jeles napokhoz 

kapcsolódva is: farsang, húsvét, Szent György nap, karácsony. 

 

8. 2015-re tervezett múzeumpedagógiai programjaink (Felelős: Bencsik Orsolya) 

 

Tóhoku lencsevégről, Interaktív tárlatvezetés 45 percben  

Utazás Tóhokuba – Komplex foglalkozás fotóművészet iránt érdeklődők számára 

 

A foglalkozás során egy képzeletbeli utazást teszünk Tóhokuba, és megismerkedünk a 

japán fotóművészek munkásságával. Míg Tóhoku vidéke, természetrajza, kultúrájának 

gazdagsága kirajzolódik előttünk, addig különféle fotográfiai eljárásokról, 

irányzatokról, a kiállító művészek  egyéni látásmódjáról is sok mindent megtudhatunk. 

Ezután a fényképezőgépet, mobiltelefont ragadunk és egy –egy művész alkotásainak 

hangulatához igazodva, egy rögtönzött koncepció alapján mi is fotókat készítünk, 

legyen az portré, utcakép, vagy a természetfotó. A legjobb alkotások a facebookra 

kerülhetnek. 

Fotópályázat 

Aki ihletet kap, a otthoni munka során elkészíthet 3 fotójával egy pályázaton vehet 

részt. A pályázatra alkotópárosok jelentkezését várjuk, és a legjobb páros  fotóit  

kiállítjuk a Cifrapalotában. 
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Japán napok  

 

A rendezvény alkalmával a látogatók a Kecskemét-Aomori Baráti Kör valamint a 

Japán Alapítvány közreműködésével kalligráfia szettet próbálhatnak ki, tombolán 

vehetnek részt, előadást hallgathatnak a haiku költészetről, vagy kimonót ölthetnek 

magukra.  

 

Gyermeknek lenni – Múzeumpedagógiai foglalkozás a VII. Kortárs Keresztény 

Ikonográfiai Biennáléhoz 

A foglalkozáson a kiállítás megtekintése után a gesztusfestészet gyermeki örömét 

fedezzük fel a diákokkal. Egészen pontosan összemossuk a gesztusfestészet technikáit 

és a figurális ábrázolást: fröcskölünk, csorgatunk, hagyjuk, hogy az ösztöneink 

vezéreljenek az alkotás közben, miközben a keresztény ikonográfia egy-egy 

motívumát is belekomponáljuk az alkotásba. Festhetünk az ujjunkkal, vagy a 

lábunkkal is, sőt, kisebb csoportokban nagyméretű képet is készíthetünk. A 

foglalkozáson néhány gyermekekkel kapcsolatos bibliai szöveget is feldolgozunk 

játékos formában. 

Móra mesevilága – interaktív tárlatvezetés középiskolásoknak 

 

Az alkalom során a diákok előre megadott kérdések alapján maguk dolgozzák fel a 

kiállítás anyagát, majd egy-egy szűkebb témakört kiválasztva a tárlatvezető szerepébe 

helyezkedve röviden ismertetik egymásnak az adott témát. A programot egy rövid 

közösségi játék zárja a kiállítás interaktív elemeinek, például a betűtésztás 

paradicsomleves segítségével.  

 

A beszélő köntös nyomában – Múzeumpedagógiai óra középiskolásoknak 

 

Karácsonyi kézműves foglalkozások 

 

A/4) Gyűjteményi Osztály 

Képzőművészeti Gyűjtemény 

        Ifj. Gyergyádesz László: 

          Két ismeretterjesztő előadás-sorozatot tervezek.  

          - A tavaszi hónapokban 5 előadást tartunk a VII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai 

Biennáléhoz kapcsolódva, így a gyermek tematikát Szabó T. Anna költő az 

irodalom, Galambos Ádám evangélikus lelkész a teológia, Bencsik Orsolya 

kollégánk a filmművészet, dr. Nagy Márta bizantinológus a keleti keresztény 

művészet, míg ifj. Gyergyádesz László a nyugati keresztény művészet története felől 

igyekszik bemutatni a nagyközönség számára.  

          - Több éves hagyomány folytatásaként decemberben ezúttal is meghirdetem a 

Karácsony a képzőművészetben c. előadás-sorozatomat, ahol várhatóan elsősorban 

kecskeméti iskolák fognak jelentkezni.  

          - Ezen kívül évközben számítok újabb felkérésekre is, így például a napokban 

egyeztetek egy a Magyar Szent Koronáról szóló februári előadásról a KEMU 

fiúkollégiuma részéről. 

       Néprajzi – Történeti Gyűjtemény 

                Székelyné Kőrösi Ilona: 

- Előadások és programok szervezése a Piaristák Kecskeméten c. időszaki 

kiállításhoz (kb. 10 alkalom) 
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- Múzeumi Világnap, Múzeumok Éjszakája, Kulturális Örökség Napjai helyi 

rendezvényeiben való részvétel.  

- Hátrányos helyzetű és roma közönség számára vetítettképes előadások tartása 

(Kecskemét, Kossuthváros, kb. 5 alkalom). 

- Kecskemét Város Polgára leszek c. általános iskolai helytörténeti projektben való 

részvétel. 

Bereznai Zsuzsanna: 

 - Ismeretterjesztő előadások tartása később meghatározandó témákban. 

      Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény 

               Mészáros Ágnes: 

                - 2015. kiemelt fontosságú rendezvénye intézményünknek a Cifrapalotában 

rendezendő Loránd Nándor 100 éves születését ünneplő emlékkiállítás és 

konferencia, amely a Kecskeméti Tavaszi fesztivál keretén belül zajlik majd 2015. 

március 30-án.  

                - Szintén fontosnak tartjuk a Múzeumok Éjszakája rendezvényét, hiszen ilyenkor 

ezernél is több látogatót szoktunk fogadni.  

                - Részt veszünk a székesfehérvári Fekete Sas Patikamúzeum által rendezett 

gyógyszerésztörténeti konferencián Falt Antal Kecskeméten működött gyógyszerész 

munkásságát elemző előadással. 

 Régészeti Gyűjtemény 

         Somogyvári Ágnes - Székely György: 

         - Részvétel a Magyar Régészet Napja rendezvényein, előadások tartása később 

         meghatározandó témákban 

                                                              

Feladat Felelős Határidő 

Előadás: Loránd Nándor 

munkássága 

 

Mészáros Ágnes  2015.március 30. 

 

2015. május 

Előadás: 

Falt Antal gyógyszerész hagyatéki 

leltára 1770-ből 

Mészáros Ágnes  2015.március 30. 

 

2015. május 

Előadás  a VII. Kortárs 

Keresztény Ikonográfiai 

Biennáléhoz kapcsolódva 

Ifj. Gyergyádesz 

László 

 

2015. május 

Előadások a Karácsony a 

képzőművészetben címmel 

Ifj. Gyergyádesz 

László 

 

2015. december 

Előadások a Piaristák 

Kecskeméten c. időszaki 

kiállításhoz 

Székelyné Kőrösi 

Ilona  

 

2015. május 

Hátrányos helyzetű és roma 

közönség számára vetítettképes 

előadások tartása 

Székelyné Kőrösi 

Ilona 

 

2015. december 

Ismeretterjesztő előadások tartása 

később meghatározandó 

témákban 

Bereznai Zsuzsanna  

2015. december 

Előadás a Magyar Régészet 

Napján (később eldöntendő 

témában) 

Somogyvári Ágnes  

2015. május 

Előadás a Magyar Régészet 

Napján (később eldöntendő 

Székely György  

2015. május 
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témában) 

 

 

a) Közművelődési programok előirányzott bevételei (belépőjegyek, foglalkozások díja 

stb.) 

 

Mutatók 2014. tény 2015. terv 

Jegyár-bevétel 7.723.175 7. 800 000.- 

Egyéb közművelődési és múzeumpedagógiai 

programok bevétele 

2.894.448.-  2. 900 000.- 

 

 

II. Kiállítási tevékenység 

 

 2014. tény 2015. terv 

Állandó kiállítások száma és 

látogatószáma (a  hazai és a  külföldön 

megrendezett kiállítások szerinti 

bontásban) 

 

6 6 

Időszaki kiállítások száma és 

látogatószáma (a  hazai és a  külföldön 

megrendezett kiállítások szerinti 

bontásban) 

 

15 19 

Vándorkiállítások száma és 

látogatószáma (a  hazai és a  külföldön 

megrendezett kiállítások szerinti 

bontásban) 

 

10 9 

Befogadott kiállítások száma és 

látogatószáma (a  hazai és a  külföldön 

megrendezett kiállítások szerinti 

bontásban) 

 

3 1 

Virtuális kiállítások száma és 

látogatószáma (a  hazai és a  külföldön 

megrendezett kiállítások szerinti 

bontásban) 

 

  

A nemzetiségek anyaországában 

megrendezett kiállítások száma és 

látogatószáma 

  

Összes látogatószám (a hazai és 

a külföldön megrendezett kiállítások 

szerinti bontásban) 

72 680 70 600 

Kiállításban, látványtárban, tanulmányi 

raktárban és az  interneten bemutatott 

tárgyak aránya a  teljes 

műtárgyállományhoz képest (%) 

1% - 5% 1,5%-40% 
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Tárgykatalógusok és kiállítási vezetők 

száma (magyar és idegen nyelven), 

példányszáma és a  hasznosított 

példányok száma 

 

4 4 

Múzeumpedagógiai foglalkozással 

kiegészített kiállítások száma 

16 15 

 

 

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 tartanak a fenti intézmények. Az 

állami és nemzeti ünnepeken a kiállításokat láthatják az érdeklődők. Az intézmény az egyházi 

ünnepeken zárva tart. 

Húsvét hétfőn szabadtéri rendezvényt szervezünk.  

 

 

 

Cifrapalota 

Nyitva tartás: 300 nap/év. (az ünnepi nyitva tartás jellemzői) Keddtől vasárnapig nyitva, 

ünnepnapokon halottak napja kivételével nyitva, év végén két hétre zárva. 

 

Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény 

A látogatók élnek az ünnepi nyitvatartáskor az ingyenes belépés lehetőségével. 

 

 

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 emeljük 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 hozzájárul, 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 

Szállodákkal való kapcsolattartás: látogatói kuponok elfogadása. 

Látogatószám növelésének tervezett stratégiája 
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Reklámlehetőségek kihasználása 

Együttműködés az iskolákkal 

Együttműködés programkínálatban a Kecskeméti Fürdővel 

 

c) Látogatószám növelésének tervezett stratégiája 

 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye 

Az intézmények látogatószáma jelentősen nőtt az előző évben. 

Nagyobb számú tematikus kiállítás rendezése, gyakoribb váltás, előadásokkal, programokkal. 

Mindezek anyagi feltételeinek megteremtése. 

A kiállításokat kísérő múzeumi foglalkozások népszerűsítése. 

 

 

d) Az épületen belüli információs eszközök 

 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

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

Braille feliratok és kiállítás-vezető. 

Az időszaki kiállítások, valamint a tematikus műhelyfoglalkozások alkalmával használatba 

kerülnek a rendelkezésre álló audiovizuális berendezések. 

 

e) Múzeumi bolt, büfé, kávézó 

 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

A múzeumi bolt ismételt üzemeltetése, a bizományi árusítás körülményeinek megteremtése. 

A bolt 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. 

 

Cifrapalota 

Kávézó kialakításának terve a Múzeumszakmai pályázatra beadandó fogadótér átalakításának 

részeként. 

 

f) Az akadálymentesítés helyzete  

 

A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely és a Cifrapalota földszintje kerekesszékkel 

megközelíthető. 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. 

Az épületben braille feliratok kerültek elhelyezésre. 

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:  
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Állandó kiállítások felsorolása előirányzott látogatószámmal (saját épületben): 

 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

 

Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye 

Kiállítás címe 2014. tény 2015. terv 

A modern művészet forrásvidékén 5.200 6.000 

 

Cifrapalota 

Kiállítás címe 2014. tény 2015. terv 

Nagyurak és vezérek 5.151 15.000 

Képzőművészeti állandó kiállítás 12.000 12.000 

 

Gyűjteményi Osztály 

Kiállítás címe 2014. tény 2015. terv 

Két évszázad orvos- és 

gyógyszerészettörténeti emlékei 

Bács-Kiskun megyében 

1680 1600 

Képzőművészeti állandó kiállítás  12000 

 

 

 

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

 

Igazgatói Operatív Csoport 

Kiállítás címe 2014. tény 2015. terv Felelős 

    

A KKJM ez évi kiemelt kiállítási 

projektje „A BESZÉLŐ 

KÖNTÖS NYOMÁBAN” című 

vállalkozás, amely a muzeológiai 

szakágak majd mindegyikét érinti. 

A török hódoltság Duna-Tisza 

közi eseményeit s annak 

elsősorban hely- és 

gazdaságtörténeti aspektusait 

mutatja be a vállalkozás. A már 

meglévő és az elmúlt hónapokban 

felgyülemlett tudományos 

(régészeti, település-, egyház- és 

gazdaságtörténeti, 

műemlékvédelmi) ismeretek tárgyi 

és dokumentációs anyagának és a 

korszerű látványelemek együttes, 

magas színvonalú kivitelezésére a 

múzeumi vezetés egy 

munkacsoportot hozott létre. 

Vezetőik: Hajagos Csaba  dr. 

- 12 000 fő Kriston Vízi 

József –  

Hajagos Csaba 

Kiállítás címe 2014. tény 2015. terv 

Játékok, titkok, csodák, örömök 13.398 14.000 



 20 

Kriston Vízi József . A 

munkacsoport szüksége szerint, de 

kéthetente  délelőtt áttekintő és 

előtervező ülést tart külsős 

szakemberek alkalmi 

meghívásával. A munkacsoport 

mellett  párhuzamosan dolgozik 

egy közművelődési-

múzeumpedagógiai stáb is; a 2016 

tavaszáig álló kiállítás sokoldalú, 

közönségbarát működtetése 

érdekében. A kiállítás megnyitását 

ugyan 2015 július 31.-ére tűztük 

ki, de bevezetését („coming 

soon!”) a Múzeumok Éjszakáján 

már elkezdjük (június 21.). 

 

 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

Kiállítás címe 2014. tény 2015. terv Felelős 

Kis emberek barátocskáim 2015. 

február 20 – szeptember 19. 

- 10.000 Kalmár Ágnes, 

Fekete Anetta 

Gyermekfotók és gyermekjátékok 

- Kecskeméti fotóműhelyek és 

felvételek 2015. október 2 – 

december 30. 

- 2.000 Fekete Anetta, 

Kalmár Ágnes 

 

Cifrapalota 

Kiállítás címe 2014. tény 2015. terv Felelős 

HITRE, TUDÁSRA”: A 

PIARISTA REND 300 ÉVE 

KECSKEMÉTEN 

 

 2000 ifj. 

Gyergyádesz 

László 

Székelyné 

Kőrösi Ilona 

TÓHOKU LENCSEVÉGRŐL 

 

 1000 Bencsik 

Orsolya, Virág 

Ágnes 

 

DULITY TIBOR 

EMLÉKKIÁLLÍTÁS 

 

 1500 Virág Ágnes 

VII. KORTÁRS KERESZTÉNY 

IKONOGRÁFIAI BIENNÁLÉ 

 

 3000 ifj. 

Gyergyádesz 

László 

A MAGYAR HUSZÁR. 

KIÁLLÍTÁS ÉS 

GYERMEKRAJZ PÁLYÁZAT 

 

 1.000 Szabóné 

Bognár Anikó 

MAGYAR KARD   8000 Szabóné 
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 Bognár Anikó 

70 éve… 1945 emlékezete  8000 Tombáczné 

Végh Katalin 

SZENTGYÖRGYI DEZSŐ 

EMLÉKKIÁLLÍTÁS 

 1000 Szabóné 

Bognár Anikó/ 

Tombáczné 

Végh Katalin 

A BESZÉLŐ KÖNTÖS 

NYOMÁBAN. 

 

Igazgatói Operatív Csoport 

A 2015. év kiemelt projektje „A 

BESZÉLŐ KÖNTÖS 

NYOMÁBAN” című, a Hódoltság 

korának kecskeméti viszonyait 

bemutatni kívánó kiállítás. A 

sokrétű kiállítás megvalósítási 

terve érinti a muzeológia minden 

terültét  A már meglévő és az 

elmúlt hónapokban felgyülemlett 

tudományos (régészeti, település-, 

egyház- és gazdaságtörténeti, 

műemlékvédelmi) ismeretek tárgyi 

és dokumentációs anyagának és a 

korszerű látványelemek együttes, 

magas színvonalú kivitelezésére a 

múzeumi vezetés egy 

munkacsoportot hozott létre. 

Vezetőik: Hajagos Csaba dr. 

Kriston Vízi József. A 

munkacsoport mellett 

párhuzamosan dolgozik egy 

közművelődési-

múzeumpedagógiai stáb is; a 2016 

tavaszáig álló kiállítás sokoldalú, 

közönségbarát működtetése 

érdekében. A kiállítás megnyitása: 

2015. július 31., annak bevezetése 

egy látványos közönségcsalogató 

programmal már 2015. június 21-

én, a Múzeumok Éjszakáján 

elkezdődik. 

 12000 Dr, Kriston 

Vízi József. 

Hajagos Csaba 

Kortárs költészet és grafika 

(Műhely Művészeti Egyesülettel 

közösen, 2015. november) 

 1000 fő Virág Ágnes és 

Szikora Imre 

Új szerzemények  5000 Rosta Szabolcs 

 

 

Gyűjteményi Osztály 

Dr. Honti Géza emlékezete 1600 1600 Mészáros 



 22 

Ágnes 

Loránd Nándor emlékkiállítás  100 Mészáros 

Ágnes 

 

Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósuló kiállítások előirányzott 

látogatószámmal (saját épületben): 

 

Szórakaténusz Játékmúzeum és- Műhely 

Kiállítás címe 2014. tény 2015. terv Felelős 

Mexikói játékok 2015. május 22 – 

szeptember 19. 

- 6.000 Kalmár Ágnes 

 

Cifrapalota 

Kiállítás címe 2014. tény 2015. terv Felelős 

MÓRA MESEVILÁGA 

 

 5.000 Szabóné 

Bognár Anikó 

 

 

 

 

 

Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások keretében megvalósuló 

kiállítások előirányzott látogatószámmal (külső helyszínen): 

 

Igazgatói Operatív csoport 

Kiállítás címe 2014. tény 2015. terv Felelős 

Búza – kenyér – élet  

 

Pécs 

 5000 Szabóné 

Bognár Anikó, 

dr. Tombáczné 

dr. Végh 

Katalin 

Hazatérnek…1914-2014 

 

Szeged 

 12 000 Szabóné 

Bognár Anikó, 

dr. Tombáczné 

dr. Végh 

Katalin 

Kolostorok kincsei  

 

Szolnok 

 5000 Rosta Szabolcs 

 

Gyűjteményi Osztály 

Kiállítás címe 2014. tény 2015. terv Felelős 

Megőrzött kulturális emlékeink a 

holokauszt után. A magyar zsidó 

képzőművészet a 20. század első 

felében. Válogatás a KKJM 

Képzőművészeti Gyűjteményéből, 

Győr, Zsinagóga, Vasilescu 

Gyűjtemény, 2014. december 14 – 

2015. február 28. 

500 fő 

 

1000 fő ifj. 

Gyergyádesz 

László 
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Kalmár Pál életmű – kiállítása 

2015.április – május (helyszín: 

Baja) 

 1000 fő Virág Ágnes 

Kortárs keresztény művészet 

(Válogatás a KKJM 

Képzőművészeti Gyűjteményéből, 

Győr Városi Múzeum és 

Zsinagóga, május 7-től 

 2000 fő ifj. 

Gyergyádesz 

László 

Magyar zsidó képzőművészet a 

20. század első felében. Válogatás 

a KKJM Képzőművészeti 

Gyűjteményéből, Zalaegerszeg, 

Városi Hangverseny-és 

Kiállítóterem, nyár 

 2000 fő ifj. 

Gyergyádesz 

László 

Farkas István és a magyar zsidó 

képzőművészet a 20. század első 

felében. Válogatás a KKJM 

Képzőművészeti Gyűjteményéből, 

Pesterzsébeti Múzeum, szept. 16–

okt.18. 

 1000 fő ifj. 

Gyergyádesz 

László 

Karácsony a művészetben. 

Válogatás a KKJM 

Képzőművészeti Gyűjteményéből, 

Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum, 

nov. 11–dec. 23. (megvalósítása 

függ az idei biennálén beadott 

anyagtól) 

 1000 fő ifj. 

Gyergyádesz 

László és 

Kostyál László 

 

 

i) Látogatottság:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Korm. rendelet alapján nyilvántartani. 

 

j) A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI.24.) 

Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nyújtandó kedvezménynek a 

muzeális intézmény által meghatározott napjai, havi bontásban. 

 

Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény: Minden hónap 3. szombatja. 

Mutatók 2014. tény 2015. terv 

Összes látogatószám 61 402  62 600 

ebből: teljes árat fizető 

látogató 

8204 11 400 

kedvezményes 

árat fizető 

11825 12 200 

ingyenes 41 373 39 000 

Diák látogatók 22 171 22 300 

Ebből külföldi látogatók 

(becsült százalék) 

2-5% 2-5% 
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Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

Magyar naiv Művészek Gyűjteménye 

Minden hónap utolsó szombati napja: 

01.24., 02. 21, 03. 28., 04. 25., 05. 30., 06. 27.,  07.25., 08.29., 09.26., 10.24., 11.28. 

 

Cifrapalota 

Minden hónap utolsó vasárnapja: 

01.25., 02. 22., 03. 29., 04. 26., 05. 31., 06. 28., 07.26, 08.30, 09.27., 10.25, 11.29 

 

III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása 

 

1. Gyarapodás 

 

 2014. tény 2015. terv 

Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások 

alapterületének várható nagysága (m2) 

 

32 913 m² 

2694 

Az éves gyűjteményfejlesztési tervben 

meghatározott egyéb 

gyűjteménygyarapítási alkalmak száma 

34 70 

A régészeti és őslénytani feltárás nyomán 

feldolgozandó állomány nagysága 

(összesen és 

a tárgyévben, darabszám szerint) 

 

 

32 913 m² 

6000/1200 db 

A tárgyévben feldolgozandó egyéb 

műtárgyállomány nagysága (összesen és a  

tárgyévben, 

darabszám szerint) 

 

2281 965 

Régészeti és őslénytani feltárás nyomán 

múzeumba került tárgyak száma 

 

169 1200 

Ajándékozással bekerült tárgyak száma 

 

317 54 

Adásvétellel bekerült tárgyak száma 

 

5 21 

Egyéb, az a)–g) pontokon kívül 

gyűjteménygyarapodással bekerült tárgyak 

száma 

 

  

A gyűjteményfejlesztési tervben 

meghatározott gyarapodás teljesülésének 

aránya (%) 

  

  

 

a) Gyarapodás és arányainak tervezése  

 

Szórakaténusz 

Feladat Felelős Határidő 
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Feladat 

Orosz lakodalmi 

hagyományos játék 

alakjai. A régi orosz 

hagyományokat őrző 

játék-együttes népi 

szokásokhoz fűződik, a 

Szórakaténusz „Népek 

játékai” gyűjteményét 

egészíti ki. Kortárs 

orosz iparművészeti 

alkotás. 

 

Felelős 

Kalmár Ágnes 

Határidő 

2015. március 1. 

 

Gyűjteményi Osztály 

Feladat Felelős Határidő 

Műtárgyvásárlási keret 

hiányában a 

gyűjtemények anyaga 

elsősorban 

terepmunka, helyszíni 

gyűjtés és 

ajándékozások révén 

gyarapítható. 

Székelyné 

Kőrösi Ilona 

2015 december 

A 2015. évi biennálé 

után várható 

gyarapodás 

ajándékozás 

formájában 

Ifj. Gyergyádesz 

László 

2015. október 

A raktárrendezés során 

előkerült leltározatlan 

anyag leltározása, 

Sztrinkó István 

hagyatéka 

 

Bereznai 

Zsuzsanna 

áthúzódó 

Bereznai László 

hagyatéka tárgyi 

anyagának leltározása 

Bereznai 

Zsuzsanna 

áthúzódó 

Raktárhiány miatt csak 

néhány értékes tárgyat 

tudunk az 

ajándékozóktól 

elfogadni. 

Mészáros Ágnes 2015 dec.31. 

Tervásatás Újsolt-

Fűzhalmon 

Somogyvári 

Ágnes 

2015. november 

Tervásatás Solt- 

Tételhegyen 

Somogyvári 

Ágnes 

2015. november 

 

Igazgatói Operatív Csoport 

Feladat Felelős Határidő 
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2015. évben jelentős 

tárgyi gyarapodás 

várható a Kecskeméti 

Katona József 

Múzeum és a Nemzeti 

Emlékezet Bizottsága 

között, a 2015 

januárjában aláírásra 

kerülő együttműködési 

keret megállapodás 

eredményének 

köszönhetően. Cél: A 

Duna-Tisza köze 

társadalma − 

elsősorban 

agrárnépessége − 

életmódjának legújabb 

kori alakulás és 

változásformáinak 

gyűjtött 

dokumentumok, 

tárgyak általi 

tudományos elemzésre 

való előkészítése, 

annak különböző célú 

közreadása; valamint a 

feltárás során nyert 

rendszerezett ismeretek 

egy regionális kutatási 

bázisba szervezése.  

Hajagos Csaba 2015. december 

31. 

 

  

 

b) Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése 

 

Feladat Felelős Határidő 

Népi, gyógyászati, 

tisztálkodással, 

mosással, 

szappanfőzéssel 

kapcsolatos fényképek 

gyűjtése 

 

 

Mészáros Ágnes 2015 december 

NKA vásárlás 

(Mátyássy László: 

„Evezzetek a mélyre” 

(2006, bronz, 

margitbányai mészkő, 

viaszvesztéses bronz 

ifj. Gyergyádesz 

László 

 

2015. február 28. 
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öntvény, faragott kő – 

kisplasztika, 28 x 

33x17 cm) 

 

VII. Kortárs 

Keresztény 

Ikonográfiai Biennále 

(várhatóan 30 mű) 

 

ifj. Gyergyádesz 

László 

 

2015. október 30. 

 

 

Tűzzománcművészek 

Magyar Társasága 

2015. évi worshopjáról 

(kb. 10 mű) 

 

ifj. Gyergyádesz 

László 

 

2015. december 

31. 

Fabók Gyula 

hagyatékából 3 mű + 

további adattári tételek 

 

ifj. Gyergyádesz 

László 

 

2015. december 

31 

Mata Attila szobra (1 

tétel) 

 

Virág Ágnes 

 

2015. december 

31 

Kalmár Pál szobrai (10 

tétel) 

 

Virág Ágnes 

 

2015. december 

31. 

 

A Varga Imre vázlatai, 

dokumentációs anyagai 

(adattári anyag) 

Virág Ágnes 

 

2015. december 

31. 

 

 

 

2. Nyilvántartás 

 

 2014. tény 2015. terv 

Tárgyévi gyarapodási naplóba vétel száma 

 

285 50 

Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma 985 4856 

Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma 28 189 17 070 

Feldolgozott állomány száma (db) és 

aránya a teljes műtárgyállományhoz képest 

(%) 

182 78 184 274 

 

a) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok tervezése, különös 

tekintettel a számítógépes nyilvántartásra 

 

Feladat Felelős Határidő 

Művészi tervrajzok, 

(1920 k.) bevitele a 

számítógépes 

nyilvántartásba, 

Régi gyerekkönyvek 

gyűjteménye, 

Kalmár Ágnes, 

Pálfiné 

Ispánovics 

Krisztina 

2015. 

december 18. 
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leltározás, valamint 

felvitel a számítógépes 

nyilvántartásba. 

Az év során be kell 

fejezni a számítógépes 

nyilvántartás elmaradt 

– idő és munkaerő 

hiányában – auditálási 

folyamatát, és el kell 

indítani a program 

aktualizálását. 

 

Fényképek 

beleltározása 

Mészáros Ágnes 2015. 

december 31. 

MaNDA program 

keretében Tóth 

Menyhért vázlatfüzetek 

és vázlatrajzok 

szkennelése 

2000 tétel (lap) 

Virág Ágnes 2015. február 

28. 

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

becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2015. évben 

előirányzott feladatok  

 

A korábbi évek során a múzeumba került és fel nem dolgozott leletanyag becsült 

mennyisége: 6000 db. 

 

Feladat Felelős Határidő 

Solt-Tételhegy 2006 és 

2009 között előkerült 

bronzkori anyagának 

leltározása – áthúzódó 

Kb. 500 db tárgy 

Somogyvári 

Ágnes 

áthúzódó 

Újsolt-Fűzhalom 

bronztárgyainak 

leltározása -231 db 

Somogyvári 

Ágnes 

2015. július 

Dunapataj – Szent 

Tamás-domb 

leletanyagának 

leltározása 

260 db 

Székely György 2015. 

december 

Nyárlőrinc – Hangár 

utca leletanyagának 

rendezése, leltározásra 

előkészítése, kb. 300 

db 

Székely György 2015. 

december 

Lelőhelyes régészeti és 

numizmatikai anyag 

meghatározása, 

rendezése, leltározásra 

Székely György 2015. 

december 
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előkészítése 

Kb. 50 db. 

 

 

c) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisége 

és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2015. évben előirányzott feladatok  

 

Gyűjteményi Osztály 

Feladat Felelős Határidő 

30 db adattári tétel 

beleltározása 

Mészáros Ágnes 2015. 

december 31. 

Bereznai László 

hagyatékából fotók 

leltározása, 1500 db  

 

Bereznai 

Zsuzsanna 

2015. 

december 31. 

Simon Balázs 

adományából fotók 

leltározása, 2000 db 

Székelyné 

Kőrösi Ilona 

2015. 

december 31. 

 

 

d) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos 2015. 

évi feladatok  

Szórakaténusz  
A raktár rendezésében, egyes gyűjteményi anyagok áttekintésében, portalanításában, 

rendezésében minden munkatárs részt vesz az u. n. gyűjteményi heteken. 2014-ben 

vezettük be ezt a munkaformát a kőépítők, valamint a babaruhák gyűjteményeiben. 

Ezeken a napokon a múzeumpedagógus munkatársak közelről megismerik a 

műtárgyakat, valamint ilyen módon a raktárrend is kialakítható, fenntartható. 

(Szórakaténusz minden munkatársa) 

 

Feladat Felelős Határidő 

Egyes gyűjteményi 

egységek rendezése: 

vegyes anyagú 

játékedények, 

Papír anyagú tárgyak 

gyűjteménye 

 

Kalmár Ágnes, 

Fekete Anetta. 

A munkában 

minden 

munkatárs részt 

vesz. 

2015. 

december 18. 

 

Gyűjteményi Osztály 

      Képzőművészeti Gyűjtemény 

      Nincs elegendő raktári hely s gyűjteménykezelő. A helyzet javítását pályázatok 

írásával reméljük valamelyest enyhíteni (raktárfejlesztés, raktártisztítás, újrakeretezés). 

 

      Néprajzi – Történeti Gyűjtemény 

             Külső néprajzi raktár rendezése és revíziója szükséges.  

                                                                               Bereznai Zsuzsanna 

 

Feladat Felelős Határidő 

Belső raktár teljes Mészáros Ágnes 2015. 
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rendezése segítséggel december 31. 

Pályázatfigyelés: 

raktárfejlesztés, 

raktártisztítás, 

újrakeretezés 

Virág Ágnes folyamatos 

Régészeti anyag 

revíziójának folytatása, 

a raktár rendezése 

Somogyvári 

Ágnes – Székely 

György 

áthúzódó 

 A numizmatikai 

gyűjtemény 

revíziójának folytatása 

Székely György áthúzódó 

Külső néprajzi raktár 

rendezése és revíziója 

Bereznai 

Zsuzsanna 

áthúzódó 

 

 

3. Hozzáférés 

 

 2014. tény 2015. terv 

Digitalizált tárgyak száma 

(db) és aránya a teljes 

műtárgyállományhoz képest 

(%) 

25 688/ 

gyűjteményenként 

eltérő 

17 160 /febr. 28-ig 

 35 312 tétel /2015. 03 

01. – 2015-12. 31. 

gyűjteményenként 

eltérő 

Adatbázisban kereshető 

tárgyak száma (db) és aránya 

a teljes műtárgyállományhoz 

képest (%) 

4851/gyűjteményenként 

eltérő 

5851/gyűjteményenként 

eltérő 

Az adatbázis használóinak 

száma, a használatok száma 

Belső használat, 

MANDA használóinak 

száma ismeretlen 

Belső használat, 

MANDA használóinak 

száma ismeretlen 

Honlapon hozzáférhető 

tárgyak száma (db) és aránya 

a teljes műtárgyállományhoz 

képest (%) 

  

Nemzetközi adatbázisban 

kereshető tárgyak száma 

(db) és aránya a  teljes 

műtárgyállományhoz képest 

(%) 

 

MANDA és az 

EUROPEANA 

MANDA és az 

EUROPEANA 

 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

 2014. tény 2015. terv 

Digitalizált tárgyak száma (db) és aránya 

a teljes műtárgyállományhoz képest (%) 

7060 db 

 

280 db febr. 28-

ig  

3 152 db 

2015.03.01. – 

2015. 12. 31.  

Adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) 

és aránya a teljes műtárgyállományhoz 

3500 db 

9 % 

4000 db 

10 % 
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képest (%) + 1595 db a 

MANDA 

adatbázisban 

+ 1595 db a 

MANDA 

adatbázisban 

Az adatbázis használóinak száma, 

a használatok száma 

Belső használat, 

MANDA 

használóinak 

száma 

ismeretlen 

Belső használat 

MANDA 

használóinak 

száma 

ismeretlen 

Honlapon hozzáférhető tárgyak száma (db) 

és aránya a teljes műtárgyállományhoz 

képest (%) 

Az intézmény 

honlapja 

átszervezés alatt 

áll. 

Az intézmény 

honlapja 

átszervezés alatt 

áll. 

Nemzetközi adatbázisban kereshető 

tárgyak száma (db) és aránya a  teljes 

műtárgyállományhoz képest (%) 

 

MANDA és az 

EUROPEANA 

munkaterve 

alapján 

MANDA és az 

EUROPEANA 

munkaterve 

alapján 

Műtárgyak digitális fotózása: Pálfiné Ispánovics Krisztina 

 

 

 Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye 

 2014. tény 2015. terv 

Digitalizált tárgyak száma (db) és aránya 

a teljes műtárgyállományhoz képest (%) 

1351 db 

 

300 db 

Adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) 

és aránya a teljes műtárgyállományhoz 

képest (%) 

1351 db a 

MANDA 

adatbázisban 

49 % 

1851 db a 

MANDA 

adatbázisban 

70 % 

Az adatbázis használóinak száma, 

a használatok száma 

Belső használat, 

MANDA 

használóinak 

száma 

ismeretlen 

Belső használat 

MANDA 

használóinak 

száma 

ismeretlen 

Honlapon hozzáférhető tárgyak száma (db) 

és aránya a teljes műtárgyállományhoz 

képest (%) 

- - 

Nemzetközi adatbázisban kereshető 

tárgyak száma (db) és aránya a  teljes 

műtárgyállományhoz képest (%) 

 

MANDA és az 

EUROPEANA 

MANDA és az 

EUROPEANA 

 

A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, valamint a Magyar Naiv Művészek 

Gyűjteménye részt vesz a MANDA programban, mely munka eredményeként teljes 

gyűjteményi egységek érhetőek el a világhálón.  

 

Gyűjteményi Osztály 

 2014. tény 2015. terv 

Digitalizált tárgyak száma (db) és aránya 

a teljes műtárgyállományhoz képest (%) 

17277 db 

9% 

8000 

4% 

12 000 db 
2015.03.01.2015.12.31.  
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Adatbázisban kereshető tárgyak száma 

(db) és aránya a teljes 

műtárgyállományhoz képest (%) 

  

Az adatbázis használóinak száma, 

a használatok száma 

Belső 

használat, 

MANDA 

használóinak 

száma 

ismeretlen 

Belső használat 

MANDA 

használóinak 

száma ismeretlen 

Honlapon hozzáférhető tárgyak száma 

(db) és aránya a teljes 

műtárgyállományhoz képest (%) 

  

Nemzetközi adatbázisban kereshető 

tárgyak száma (db) és aránya a  teljes 

műtárgyállományhoz képest (%) 

 

  

 

 

a)  A digitalizálás arányainak tervezése, az intézmény digitalizálási stratégiájának 

szöveges bemutatása  

 

A Szórakaténusz gyűjteményének kiemelkedő és teljeskörűen feldolgozott, restaurált 

egységei kerültek be számítógépes adatbázisunkba. Ezeket a gyűjteményeket kívánjuk 

a közeljövőben a nagyközönség számára elérhetővé tenni.  

A gyűjtemények fokozatos feldolgozása részét képezik a tervezett új állandó 

kiállításnak, ahol kis helyen kell egy hatalmas és egyedi gyűjteményt bemutatni. 

A folyamatos feldologzást színes képes nyomtatott katalógusok kísérték. 

A jövőben ezt a folyamatot kívánjuk folytatni, aminek eredményeként a gyűjtemény 

minden egysége sokféle formában lesz elérhető és megismerhető. 

 

Az Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjteményben cél a 2015-ben gyűjtendő 

fényképek, valamint a meglévő fényképeinkből a Loránd Nándor emlékkiállításon 

szereplő képek digitalizálása. Mészáros Ágnes 

 

Igazgatói Operatív Csoport 

A történeti-néprajzi adattár leltárkönyveinek jegyzékszerű elérhetővé tétele a kutatók 

számára az Intézmény honlapján. F: Hajagos Csaba, Veszely Ferenc H: 2015. február 

28. 

 

Jelenleg nem rendelkezünk státusszal, mely informatikus felvételét tenné lehetővé, 

ami a honlapon való közzététel alapvető feltétele. Emellett a honlap megújítása 

folyamatban van. 

A tervezett digitalizálás nagyságrendjét megvizsgálva reálisnak tekinthető a tervezés 

MANDA programban résztvevők számának felére csökkenése miatt. 2014-ben 10 

fővel indult a program, mely 2014 végére 5 főre csökkent, így az alacsonyabb 

tervezett számadatok ennek függvényében kerültek meghatározásra. 

Fentiekre tekintettel a digitalizálás középfokú stratégiájának kidolgozása a megfelelő 

feltételek függvénye. A tervet, amint a dokumentum „szervezeti kérdések” pontjában 

jeleztük, ez év végéig igyekszünk kidolgozni.  
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IV. Tudományos kutatás 

 

 2014. tény 2015. terv 

Kutatási témák száma 

 

11 40 

Hazai és nemzetközi kutatási 

programokban történő részvételek és 

a résztvevők száma 

8/6 3/6 

A múzeum által megrendezett tudományos 

konferenciák száma 

1 3 

Konferencián tartott előadások száma 27 20 

A múzeum dolgozói által jegyzett, 

magyar és idegen nyelvű (külön 

feltüntetve a  nemzetiségi nyelveket) 

tudományos kiadványok száma 

(múzeumi kiadványban és külső 

kiadványban egyaránt) 

 

5 5 

A múzeum dolgozói által jegyzett, 

magyar és idegen nyelvű (külön 

feltüntetve a  nemzetiségi nyelveket) 

publikációk száma (múzeumi 

kiadványban és külső kiadványban 

egyaránt) 

 

18 35 

Kiállítási forgatókönyvek száma 23 17 

Nyomtatásban megjelent tudományos 

kiadványok példányszáma (összesen) és 

a remittenda aránya (%) 

  

 

a) A 2015. évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak bemutatása (célok, 

feladatok, várható eredmények meghatározása) 

 

 

Intézményi kutatási célok: 

 

Régészet 

 

1. Bács-Kiskun megye terültén található középkori emlékek felkutatást célzó, évek óta 

tartó projekt. Gerincét a Kiskunsági Homokhátság 13-16. sz. közötti településtörténete c. 

disszertációhoz kapcsolódó topográfiai és térképészeti, ásatási munkák jelentették, melyek az 

elmúlt időszakban kibővültek a múzeumban fejlesztett térinformatikai lehetőségekkel. Ennek 

során közel 100 középkori templomos faluhely vált ismertté, georeferált térképek és a megye 

területén folytatott légi fotózás, a szisztematikusan elindított terepbejárások révén. Ehhez 

kapcsolódóan a jogszabályok figyelembevételével és a hatóságokkal való folyamatos 

együttműködés keretében e munkák ki lettek bővítve fémkeresős tevékenységgel több civil 

egyesület múzeumhoz való integrálásával. Ezáltal jelentős mennyiségű, eddig nem látott 

színvonalú Árpád kori, középkori anyag került be a megye teljes területéről. 
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2. A 2011-2013 között folytatott Bugacmonostori feltárások 2014. évi szüneteltetése után 

a Bugac és térségének kiemelt turisztikai fejlesztési koncepciójában jelentős szerepet kap a 

monostor és környezetének további kutatási programja a következő években.  

3. Tervben van a 2006-12 között végzett Solt-Tételhegy kutatás folytatása, amelynek 

folytatását 2015-től tervezzük. 

 

Történelem 

 

2014-ben történész muzeológusokból kutató-team alakult a 20. századi történelmi traumák 

ezen években aktuális évfordulóira tekintettel. 

Az első világháború centenáriuma: 

A kutatás aktualitása: 

 

A Nagy Háború 100. évfordulója alkalmából alapvetően, de nem véglegesen néhány év áll 

rendelkezésünkre a méltó megemlékezésre, a közösségek e téma felé fordítására s nem utolsó 

sorban a kutatásra.  

A tudományos kutatás témája a harcok, a katonaélet, a front, az értelmetlen állóháború, az 

iszonyatos emberáldozat, a lövészárkok, a front embert próbáló, idegeket őrlő mindennapjai, 

halállal, szenvedéssel, bajtársiassággal és hazaszeretettel átszőtt világa; a helyi 

jellegzetességek, helyi ezredek; a hadifogság emlékei. Emellett a hátország, az itthon maradt 

nők, gyermekek élete, a hadisegélyezés, s egyéb tematikák.  

100 év nem oly hosszú idő, hogy elfeledhetnénk a Nagy Háború borzalmait, véráldozatát és a 

magyar katona helytállását. Ennek ellenére a társadalmi emlékezetből mára jórészt kikopott, 

történelmi tananyaggá szorult vissza. Ugyanakkor az egyéni s a családi emlékezet, a katonák, 

hősök, áldozatok leszármazottai még őriznek néhány apró szilánkot nagyapáik, dédapáik 

történeteiből. 

 

A kutatás várható eredményei 

A kutatások eredménye tág értelemben a tudomány eszközeivel állít méltó emléket a 

hősöknek, az áldozatoknak, a sok százezernyi magyar katonának. 

Eredménye áttételesen a magyar történelem egyszerű emberek által is alkotta-formálta 

eseményei tiszteletének erősítése, ezzel együtt a nemzeti identitás erősítése, a múlt-ismeret 

igényének kiváltása.  

Szűkebb értelemben, a konkrét eredménye több tanulmánykötet, több évnyi gyűjtés és 

feldolgozás után monografikus igényű tudományos szakkönyv lehet. Emellett évente kiállítás 

rendezése különböző témák bemutatásával, „tárgyiasításával”, konferenciák szervezése az 

aktuális eredményekről és közönségkapcsolati tevékenység révén a városi, megyei és egyéb 

érdeklődők megszólítása. 

2014-ben megvalósult:  

Hazatérnek… c. kiállítás 

Megtizedelt évek c. országos konferencia 

3 sikeres pályázat 

2015-ben megvalósul: 

Hazatérnek… a magyar katona c. kötet kiadása 

Megtizedelt évek c. konferenciakötet kiadása 

Vándorkiállítás a Móra Ferenc Múzeumban 

 

A tematika interdiszciplináris kérdései 
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Száz év elteltével a néprajzi megközelítésnek, az oral history módszereinek egyre kevésbé van 

szerepe. Az egykori túlélők, katonák, családtagok meghaltak, gyermekeik, de inkább unokáik, 

leszármazottaik másodlagos információforrásként jöhetnek számításba. 

A szociológiai megközelítés, a történeti néprajzi feldolgozás és a kulturális, történeti 

antropológia szintén határtudományok a téma feldolgozásában, amely irányú kutatások 

kiegészítik a történeti, hadtörténeti, fegyvertörténeti kutatásokat. 

 

 

1945-re emlékezve: 

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala a Katona József Múzeummal együttműködési 

megállapodást kötött a Hivatal általa üzemeltetett, az 1945-ös év eseményeit bemutató honlap 

fejlesztése céljából. A honlap a tudományos ismeretterjesztés célját szolgálja. 

Az együttműködés kiterjed az 1945-ös évre vonatkozó anyagok összegyűjtésére, az adatok 

feldolgozására, valamint az eredmények publikálására, közzétételére az 1945-ös honlapon. 

 

Kollégáink részt vesznek a Politikai hatalomváltás és társadalmi tapasztalat, 1944−1945 c. 

regionális vizsgálatok c. kutatási programban. 

 

2015. április 25-én nyílik A világháborúk nemzedéke 1918–1945–2015 c. időszaki tárlatunk a 

Cifrapalota első emeletén. 

 

 

Néprajz 

 

KECSKEMÉT VÁROS NÉPRAJZA I–III. c. néprajzi monográfia kiadása 

 

Előzmények 

 

1998-ban az MTA Regionális Kutatóintézete (Kecskemét) a „Kecskemét monográfia” III. 

köteteként tervezte a néprajzi, azaz a XX. századi kötet megjelenését. Szerkesztője Bárth 

János volt. Az első kötet 1849-ig ad összegzést, ám az eredeti tematika ott sem nem valósult 

meg. A második történeti kötet már kiadás alatt van. A harmadik, néprajzi kötettel 

kapcsolatban már több mint tíz éve nincs semmilyen tervezet az eredeti kiadó részéről.  

Ezért feltétlenül szükség van arra, hogy az eredeti tervtől eltérve, nem a három kötetre 

tervezett sorozat keretén belül, hanem attól függetlenül egy olyan néprajzi monográfia 

jelenjen meg a város néprajzáról, amely a középkortól (X. század), majd kiemelten a XVIII. 

századtól a XXI. századig, napjainkig átfogó változásvizsgálatra épül.  

 

Tematika és szerzők 

I. A táj és az ember 1. Földrajzi környezet (A kecskeméti táj képe a középkortól napjainkig. A 

földrajzi nevek a változó tájban. A helynevek tanulságai) (Novák László Ferenc) 

2. Népességtörténet (Rigó Róbert) 3. A kecskeméti ember antropológiája (Farkas Gyula?) 

II. Gazdálkodás 1. Természeti gazdálkodás a) A vadnövények gyűjtése (Bognár Anikó) b) 

Vadászat (Péterné Fehér Mária a XX. század közepéig, Tuza Gábor az 1950-es évektől) 

napjainkig) c) Méhészet (Tuza Gábor) d) Halászat (Tuza Gábor) 2. Paraszti, paraszt-polgári 

gazdálkodás a) Parasztgazdaság, paraszt-polgári gazdaság b) Erdőgazdálkodás c) 

Rétgazdálkodás d) Földművelés: gabonatermelés, szántóföldi kultúrák, kerti 

növénytermesztés (Sági Norberta) e) Gyümölcskultúra f) Szőlőművelés és borászat (Sági 

Norberta, Rigó Róbert, Hajagos Csaba) 3. Állattartás, pásztorkodás a) Lótartás b) 
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Szarvasmarhatartás c) Juhtartás d) Sertéstartás e) Baromfitar f) Kutya- és macskatartás 

(Kothencz Kelemen) 4. Közlekedés, szállítás (Merinu Éva) 

III. Kézművesség  1. A kézművesség szerepe a város életében (Székelyné Kőrösi Ilona) 2. 

Malmok, molnárság, sütő- vagy pékmesterség a) Malmok (kézimalom, szárazmalom, 

szélmalom, gőzmalom) b) Sütő- vagy pékmesterség (Bognár Anikó) 3. Húsipar, vegyipar a) 

Mészáros- és hentesipar (Bognár Anikó) b) Szappanfőzés (Mészáros Ágnes) c) Élelmiszeripar 

(a XX. század elején induló élelmiszeripar: konzervgyárak és baromfifeldolgozó vállalat: 

Barnevál) (Székelyné Kőrösi Ilona) d) Gyertyakészítés és mézeskalácsosság (Székelyné 

Kőrösi Ilona) e) Olajütés (Bognár Anikó) f) Salétromfőzés (Székelyné Kőrösi Ilona) 4. 

Fémművesség a) Kovácsok, cigánykovácsok b) Lakatosok, bádogosok c) Réz- és 

bronzművesek d) Az üstök, kolompok, csengők, juhászkampók készítői e) Drótozó- és 

foltozómunkák f) Késesek, köszörűsök 5. Bőr- és lábbelikészítés a) Tímár b) Varga c) 

Csizmadia (Kothencz Kelemen) d) Cipőkészítés, cipőgyártás (Székelyné Kőrösi Ilona) 6. 

Szíjgyártók, nyergesmesterek a) Szíjgyártó b) Nyergesmester 7. Szűcsmunka a) Bőrkikészítés 

a parasztság, a pásztorok és a cigányság körében b) Szűcsmesterek (Kothencz Kelemen) 8. 

Fésűs mesterség (Merinu Éva) 9. A kender, a len és a gyapjú népi feldolgozása a) Kender- és 

lenmunka b) A gyapjú feldolgozása (Mészáros Márta) 10. Kalapos mesterség (Bognár 

Gabriella) 11. Céhes takácsok (Székelyné Kőrösi Ilona) 11. Kékfestés (Merinu Éva) 12. 

Szabók, szűrszabók, gubások, varróasszonyok (Mészáros Márta, Székelyné Kőrösi Ilona) 13. 

Fafeldolgozás a) Faszerszám és szekér b) Zsindelymetszés c) Teknő-és csónakvájás d) 

Rokkások e) Ácsmesterség f) Kádármesterség g) Kerékgyártó-mesterség h) Esztergályos- és 

csutorásmesterségi) Gyufagyár (Merinu Éva)13. A vessző, gyékény és szalma feldolgozása 

(Kriskóné Dávid Mária) 14. Bútorművesség (Fogarasi Zsuzsa) 15. Agyagművesség, 

kályhásmesterség (Novák László Ferenc, Loránd Klára) 16. Sármunka (Merinu Éva) 17. A 

kézművesség amatőr képviselői: népi alkotóművészek, naiv alkotók (Kalmár Ágnes) 

IV. Kereskedelem 1. A hagyományos mezőgazdásági termények és termékek kereskedelme 

(Rigó Róbert, Székelyné Kőrösi Ilona) 2. A hagyományos kézművesipari termékek 

értékesítése. A piacok és vásárok néprajza (Székelyné Kőrösi Ilona) 3. A város kereskedelme 

a XIX. század közepétől (Székelyné Kőrösi Ilona, Rigó Róbert) 4. Pénzforgalom és a pénz 

szerepe a helyi népéletben (Székely György, Székelyné Kőrösi Ilona) 

V. Életmód 1. Település (Novák László Ferenc) 2. Mezővárosi, városi építészet 

(Hagyományos építészet. Építőművészek alkotásai, városépítészet) (Székely Gábor) 3. 

Lakáskultúra (Kovács Ágnes, Kiri Edit) 4. Táplálkozáskultúra (Bognár Anikó) 5. 

Öltözködéskultúra (Székelyné Kőrösi Ilona, Fogarasi Zsuzsa, Bognár Gabriella) 

VI. Társadalom 1. Az ember a társadalomban a) Az ember élete b) A család c) A rokonság  

d) A szomszédság (Bognár Gabriella) e) A város társadalmi tagozódása (Novák László 

Ferenc) 2. Munkakultúra a) A munkába való belenevelődés. A munka szervezeti keretei. 

Társadalmi munkamegosztás  b) Hagyomány és újítás. Eszközhasználat és technikák c) A 

munkaszervezés kultúrája (A gazdasági munka. Az üzleti élet. A háztartásvezetés) (Rigó 

Róbert) d) A munka és pihenés kultúrája (Tuza Gábor) 3. Egészségkultúra a) Egészség – 

betegség b) Népi gyógymódok c) Tisztálkodás, mosás, takarítás (Mészáros Ágnes) 4. Népi 

erkölcs, viselkedéskultúra 5. Népi jogszokások (Végh Katalin) 6. Információ-átadás, 

kommunikáció (Kriston Vízi József) 

VII. Szellemi kultúra 1. Népnyelv (Beke József) 2. A népi vallásosság mindennapjai – 

hiedelemvilág a) görögkeleti vallás (Székely Gábor) b) görög katolikus vallás (Székely 

Gábor) c) római katolikus vallás (Kriston Vízi József) d) református vallás (Székely Gábor) e) 

evangélikus vallás (Novákné Plesovszki Zsuzsanna) f) unitáriusok (Székely Gábor) g) 

baptista vallás h) keresztény kisegyházi közösségek (Szigeti Jenő) i) zsidóság (Somodi 

Henrietta) 3. Ünnepek és jeles napok a) az emberi élet fordulóinak  ünnepei (Kriston Vízi 

József, Novákné Plesovszki Zsuzsanna, Somodi Henrietta, Székely Gábor, Szigeti Jenő) b) 
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kalendáris szokások (ugyanők)4. Ének-, zene- és tánckultúra a) népdalok és népballadák 

(Smuta Attila) b) hangszerek, hangszeres népzene (Szilágyi Áron) c) népi tánc (Bedőcs 

József, Bedőcsné Szabó Rita) 5. Népi játékvilág a) a paraszti, a paraszt-polgári és a polgári 

játékkultúra játékszerei (Kalmár Ágnes) b) a gyermek- és ifjúkor játékai, szórakozásformái c) 

a felnőtt közösségi társas élet és szórakozás (Kriston Vízi József) 6. Tradicionális és 

„modern” népköltészet a) népmesék, népmondák b) közmondások, szólások, találós kérdések 

c) népi írók, naiv írók d) népdalok és népballadák e) népi verselők, naiv költők 7.  Népi 

humor (Bereznai Zsuzsanna) 

 

Szervezés és a munka ütemezése 

2014 Szervezőbizottság megalakulása, a koncepció és a tematika kidolgozása, az egyes 

szerzők témavázlatának elkészítése 

2015 – 2018 Előmunkálatok (néprajzi terepmunka, levéltári, adattári, szakirodalmi kutatás) 

2019 Lektorálás és utómunkálatok 

2020 Könyvkiadás 

 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

2015-ben a gyűjtemény feldolgozása az elsődleges feladat, összhangban az új állandó kiállítás 

tervével. 2016-ban lesz 35 éves a Szórakaténusz. (Kalmár Ágnes, Fekete Anetta) 

Jelenleg a kutatási terv kidolgozás alatt áll. 

 

További kutatások Magyarországi játéktörténet – Iparművészet témakörben. (Kalmár Ágnes) 

Részvétel a Kecskemét Monográfia kötetben Polgári játékok témakörben. (Kalmár Ágnes) 

Magyarországi bábművészet és a játéktervezés a 20. század első évtizedeiben. (Fekete Anetta 

 

Részvétel konferenciákon: 

Országos Múzeumpedagógi)ai Évnyitó – Budapest (Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna, 

Belvaracz Ibolya, Kalmár Ágnes) 

VII. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia – Eger (Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna, 

Belvaracz Ibolya) 

MUZEUM@DIGIT Konferencia, MNM. Budapest (Kalmár Ágnes) 

Játékkonferencia – Hetedhét Játékmúzeum, Székesfehérvár, október 

Népi iparművészeti tárgyak zsűrizése – Hagyományok Háza, Budapest 

  

Statisztikai adatok vezetése, feldolgozása. 

(Pálfiné Ispánovics Krisztina, Homokiné Bibor Anna) 

 

Hétvégi ügyeleti rendszerben való részvétel. A múzeumpedagógusok az ügyelete alatt 

gyermekfoglalkozásokat tartanak. 

(Minden szakalkalmazott: 3 múzeumpedagógus és 2 muzeológus) 

 

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) 

 

TIOP pályázat - fenntartási idő feladatainak ellátása. 

(Homokiné Bibor Anna) 



 38 

 

Cifrapalota 

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 célok, feladatok bemutatása) 

 

Szabóné Bognár Anikó: 

 Kecskemét város néprajzi monográfiájába vállalt fejezetek előkészítő munkái 

1. Táplálkozáskultúra  

2. Malmok (kézimalom, szárazmalom, szélmalom, gőzmalom)  

3. Sütő- vagy pékmesterség  

4. Mészáros- és hentesipar  

5. Olajütés 

6. A vadnövények gyűjtése  

A Kecskemét Monográfia szerzői gárdája számára a főszerkesztő heti egy nap kutatási 

lehetőséget kért.  

Magyarország az első világháborúban 

Cél, feladat: kiállítással kapcsolatos anyag további feldolgozása  

A magyar kard, magyar szablyavívás története, 1848. évi szabadságharc története 

cél,feladat: kiállítás előkészítése 

 

Bencsik Orsolya 

Gyermekek a filmben – A VII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Kiállításhoz kapcsolódó 

előadás 

 

Az előadás korpuszát olyan kortárs filmalkotások képezik, melyek kiemelt szerepet 

biztosítanak a gyermeki nézőpont bemutatásának. A gyermeki látásmód a 

gyermekszínészen keresztül is ábrázolható, melynek vonatkozásában a valóság-fikció, 

őszinteség-színjáték problematikája kerül reflektorfénybe. Emellett az ember-isten, mint 

gyermek-szülő kapcsolat megjelenítése is fontos kiindulási pontja lesz a vizsgálódásnak. 

Az előadás célja az, hogy végül rámutasson a filmekben ábrázolt gyermek-tematika 

szakrális vonatkozásaira. Az előadásban tárgyalt filmek többek között a Zuhanás 

(Tarsem Singh,2006) és a Noé (Darren Aronofsky, 2014) című alkotások lesznek.  

 

Gyűjteményi Osztály 

Képzőművészeti Gyűjtemény: 

           ifj. Gyergyádesz László 

Vidéki muzeológusként a kutatási tervem fő csapásiránya 2015-ben is erőteljesen 

kötődik a képzőművészeti gyűjteményhez, illetve az intézményem kiállítási 

programjához. Több mint két évtizede folyamatosan foglalkozom a kortárs magyar 

zománcművészettel, melyet 2015-ben sem hagyok abba (Fabók Gyula, 

Tűzzománcművészek Magyar Társasága), melyről ezúttal is szeretnék publikálni a 

Magyar Iparművészetben, sőt gyűjtési tevékenység is kapcsolódik hozzá (hagyatéki és 

kortárs szinten is). Kecskemét építészeti örökségével is folyamatosan foglalkozom 

(tanulmány konferencia kötetben és talán két vagy három könyv). 

tervezett publikációk 2015-ben: 

1. Konferenciakötetbe: Kecskemét – Kiskunfélegyháza – Kiskunhalas. A városháza-

ikonográfia és a századfordulós-szecessziós építészet („Kiskunsági évezredek” 

http://www.port.hu/tarsem_singh/pls/pe/person.person?i_pers_id=113040&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
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régészeti, geoarcheológiai, történeti és műemlékvédelmi konferencia, 

Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum) 

2. Konferenciakötetbe: „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.) 

3. Fabók Gyula zománcművészeti életművéről (Magyar Iparművészet) 

4. VII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále iparművészeti alkotásairól (Magyar 

Iparművészet) 

             5. VII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále katalógusa (előszó, össszefoglaló 

                 az elmúlt 15 évről, szerkesztés) 

    6.  Cifrapalotáról szóló júniusban megjelenő könyv (kiadó a Kecskeméti Lapok és 

     a múzeum) épületről és a képzőművészeti állandó kiállításról szóló fejezetei 

     7. A Technika Házáról (zsinagóga) szóló szeptemberben megjelenő könyvben 

      (kiadó a Kecskeméti Lapok és a TIT) az építéstörténeti fejezet megírása 

Virág Ágnes: 

Fogalmi integráció módszertanának alkalmazása a művészettörténetben 

(nemzetközi diskurzus): 

Képi tanulás és megértés kutatással foglalkozó 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. 

- 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. 

         Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény 

                 Mészáros Ágnes 

- Kecskemét néprajza című monográfiában 6 témát kutatok, amelyet 4 év múlva 

kell tanulmányok formájában megírni: Tisztaság- Egészség, Népi gyógyászat, 

Népi tisztálkodás, Szappanfőzés, Halászat, Vadászat.  

- Ezeken kívül szeretném befejezni a Kovács Sándor kecskeméti füvesember 

tanulmányomat,  

- két konferencián előadást tartani a gyógyszerészettörténet köréből, egyet a 

Loránd Nándor születésének 100 évfordulójára rendezett konferencián, a másikat 

egy székesfehérvári gyógyszerésztörténeti konferencián. 
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          Néprajzi-Történeti Gyűjtemény: 

   Bereznai Zsuzsanna: 

Előmunkálatok és tanulmányok írása: 

1) Hagyományos és „modern” népköltészet Kecskeméten = anyaggyűjtés a 

Kecskemét város néprajza monográfia tanulmányához 

2) Népi humor = anyaggyűjtés a Kecskemét város néprajza monográfia 

tanulmányához 

3) Méhészet - anyaggyűjtés a Kecskemét város néprajza monográfia 

tanulmányához  

4) Tudományszervezés: a Kecskemét város néprajza monográfia szervező-

szerkesztői és szaktanácsadói munkái 

5) Hajós története 1938–1953 munkacímű tanulmánykötet további fejezeteinek 

anyaggyűjtése és írása (interjúk, levéltári források) 

6) A félegyházi kalafantyula = Bathó Edit 60. születésnapi köszöntő kötetébe 

tanulmány írása 

                 Székelyné Kőrösi Ilona:  

Kecskemét város néprajza c. monográfia munkálataiban való részvétel 

- Szaktanácsadó, helytörténeti szakértő 

- Szerző az alábbi témákban: 

     - A kézművesség szerepe a város életében 

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

     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  

 Történeti Muzeológiai Szemle számára írások: 

     - A helyi társadalom a fényképek tükrében - tanulmány, 2 ív 

     - Kécskei emlékképek c. kötetről (Tiszakécske, 2014.) könyvismertetés 

     - Gyűjteményismertető: A Katona József Múzeum történeti gyűjteményének  

        gyarapítása 2004-2014 között. 

 A történeti gyűjtemény anyagát feldolgozó írások: 

     - A Szalontay album (fényképgyűjtemény) létrejötte és fotóanyaga 

     - Az Országos Dalosünnepek tárgyi emlékei a történeti gyűjteményben  

 Az első világháború centenáriumához kapcsolódó kutatás:  

     - Kelet-szlovákiai újjáépítés és Kecskemét részvétele. 

 2014-ről áthúzódó kutatási témák folytatása: 

     -  Bellosics Bálint Kis ethnographia c. munkájáról tanulmány megírása  

     (2014-ben elkészült kézirat átdolgozása és bővítése tanulmánykötet számára.) 

           Régészeti Gyűjtemény: 

                   Somogyvári Ágnes: 

 A kutatási tevékenység főbb irányai: 

 - A Castrum Tétel programban a tételhegyi ásatásból 2013-ban és 2014-ben 
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 előkerült leletanyag feldolgozása, kibővítve a Solti sík bronzkori vonatkozású 

 mikrorégiós kutatásával, a korábban ismertté vált  lelőhelyek összegyűjtésével,  

 lelőhelyek azonosításával, valamint terepbejárással. 

 - A kutatás kiterjesztése a középső bronzkor vonatkozásában a Duna-Tisza 

 közének Bács-Kiskun megyei részére, ismert lelőhelyek összegyűjtése,  

 lelőhelyek azonosítása. 

 - Kecskemét környékén lévő őskori lelőhelyek összegyűjtése. 

Tudományos munka: 

- Anyaggyűjtés a Solt-Szőlőhegyen előkerült bronzkori birituális  

temetőrészlet feldolgozásához 

- Anyaggyűjtés Nemesnádudvar – Szúnyogosi dűlő lelőhely bronzkori 

      öntőminta-leletének feldolgozásához – áthúzódó 

      - Anyaggyűjtés a Kiskőrös-Agroline Kft. Területén előkerült középső 

      bronzkori temető feldolgozásához - áthúzódó 

     Tervezett publikációk: 

     - Középső bronzkori temetkezések Kiskunfélegyháza határában (leadva a 

     Cumania 27. kötetébe) 

     - Középső bronzkori településrészlet Hajós – Hilden (leadva a Halasi 

     Múzeum 4.  kötetébe) 

     - Solt –Tételhegy bronzkori települése (A bronzkorkutatás helyzete  

      Magyarországon c. konferencia-kötetbe) 

      - Birituális temetkezések Solt – Szőlőhegyen (tanulmánykötetbe) 

      Kötetszerkesztés: 

      Archaeologia Cumanica 4. kötetének szerkesztése 

                       Székely György 

 A kutatási tevékenység főbb irányai: 

 -  A középkori magyar régészet emlékeinek kutatása, főként az Árpád-kori és 

késő középkori településtörténet és településkutatás, illetve a középkori 

templomok és temetők kutatása a Duna-Tisza közén, elsősorban Bács-Kiskun 

megye területén. 

- A középkori anyagi kultúra emlékeinek, profán és liturgikus tárgyak kutatása,  

feldolgozása és elemzése és a kutatási eredmények publikálása.  

                      - A középkori és kora újkori magyar pénztörténet a XI. század elejétől a XVII.  

                      század végéig. Ezen belül különösen a XIII. és XVI. század közötti időszak, 

                      elsősorban a régebbi és újabban előkerült pénzlelet feldolgozása és közzététele, 

                      a fenti korszakok pénzforgalmi kérdéseinek elemzése és a kutatási eredmények 

                      publikálása.  

Anyaggyűjtés az alábbi középkori tárgyak, tárgycsoportok feldolgozásához: 

- Bócsai Árpád-kori körmeneti kereszt, érsekhalma-hildi tál, középkori mérlegek 

és súlyok, feliratos középkori tárgyak 

                     Anyaggyűjtés Árpád-kori településásatások pénzleleteinek feldolgozásához 

- Bugac-Felsőmonostor, Hajdúböszörmény-Téglagyár, Szank-Haladás Tsz 

Tervezett publikációk: 

- Kora Árpád-kori temető feltárása Tiszakécske–Árkus-dűlőben (társszerző 

Varga Sándor ) Cumania 27. kötetébe 

- 16. századi pénzlelet Soltról (tanulmánykötet) 

- Későrómai éremlelet Szalkszentmártonból (tanulmánykötet)  

- Újabb adatok IV. Béla pénzeinek időrendjéhez (Numizmatikai Közlöny) 

- 16. századi pénzlelet Orgoványról (Cumania 28.) 
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Régészeti Beruházási Csoport 

 

 A Múzeum akkreditált gyűjtőterületén folytatott nagyberuházásokon végzett régészeti 

szakmunkák elvégzése, illetve az előkerült leletanyag elsődleges feldolgozásának 

koordinálása. 

A Területi Múzeumokkal való kapcsolattartás koordinálása, a leletanyag 

befogadásának intézése. 

Egyéb akkreditált Intézményekkel és cégekkel való kapcsolattartás. 

Tudományos projektekben való részvétel. Honfoglalás kori lelőhelyek hitelesítése a 

PPTE és az ELTE Régészeti Intézetével együttműködésben. (Kutatásvezető: Türk 

Attila-Langó Péter) 

Tervásatások, mentőfeltárások elvégzése. 

Részletesen lásd. 1. számú melléklet 

 

Wicker Erika 

Tervezett publikációk: 

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

Kecskeméti Katona József Múzeum régészeti állandó kiállítása. Tartalmi és technikai 

ismertetés 

- Cumania számára: Egy „kaukázusi” melltű a Zichy-gyűjteményben 

- Heinrich-Tamáska Orsolya (Geisteswissenschaftliches Zentrum, Geschichte und 

Kultur Ostmitteleuropas e.V., Leipzig) és Hans-Ulrich Voß (Römisch-Germanische 

Komission des Deutschen Archäologischen Instituts, Frankfurt a.M.) társszerzőkkel a 

kunbábonyi lelet 2014. évi vizsgálataival kapcsolatos közös tanulmány 

- Császártöltési helytörténeti kiadvány számára: A császártöltési határ a falualapítást 

megelőző időkben (munkacím) 

Kiállításrendezés: 

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

Idegen nyelvű kiállításvezető  

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

- Angol kiállításvezető véglegesítése 

Egyéb szakanyagok  

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

- Angol nyelvű képes szóróanyag tervezése, szerkesztése, kivitelezése 

Cumania 2015: 

 Teljes szerkesztés, nyomdai előkészítés 

OTKA-pályázat  

Avar temetők Bács-Kiskun megyében (négy kötetesre tervezett kiadványsorozat) 

- Vezető kutató a hét fős kutatócsoportban 

- A kutatás 2015. 11. – 2016. 10. hó közötti időszakának tervezett munkái*: a sükösdi és 

a csólyospálosi temetők leleteinek revíziója, a leletek rajzolásra előkészítése, a 

sírrajzok, fotók és térképek digitalizálásának, rajzoltatásának kezdése, 14C és 

anyagvizsgálatok (XRF) készítése. A hajós-cifrahegyi temetőmonográfia kéziratának 

aktualizálása, kiegészítése, a temető embertani anyagának részletes elemzése, a 

projektet bemutató tudományos felolvasóülés rendezése Kecskeméten. 

*A tervezett munkák nagyobb része átnyúlik 2016. októberéig, de jelenleg pontosan 

nem határozható meg, hogy mely munkafázisok lesznek készen ill. kezdődnek meg még 

2015 év folyamán. 

Császártöltési helytörténeti kiadványsorozat: 

- Részvétel szerkesztőbizottságban 
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- Kiadvány formai megtervezése 

- Első kötet szerkesztése (várható megjelenés: 2015. november vége) 

 

Wilhelm Gábor  

tervezett tanulmányai: 

 A Kiskunhalas - Öregszőlők lelőhelyen előkerült avar kori temetőrészlet (Halasi 

Múzeum 4) 

 A hetényi dénárlelet előkerülésének körülményei. (?) 

 Szarmata település Makó - Igási járandó lelőhelyen (M43 kötet, MFM) 

 Révfalu története a 14-17. századi forrásokban (Kiskun Múzeum konferenciakötet) 

  

tervezett konferencia részvételek: 

 Topográfiai kutatások Bács-Kiskun megyében 2011-2014. (Nemzeti Múzeum, május) 

 Népvándorláskor fiatal kutatóinak konferenciája 

 Fiatal középkorosok konferenciája. 

  

Pánya István 

- részvétel a „Beszélő köntös nyomában” c. kiállítás tervezésében. 

- Településföldrajzi kutatás Bács-Kiskun megyében, a Solti-síkon, valamint a 

Bácskában. 

- Részvétel az ESRI Workshopján március 19-én. 

- Részvétel török-kori tudományos konferencián  a Pázmány Péter 

 

 

 

 

Igazgatói Operatív Csoport 

Hajagos Csaba Imre 

 

a) A 2014. évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak bemutatása (célok, 

feladatok, várható eredmények meghatározása): 

 Nemzeti Emlékezet Bizottsága − KKJM: Bács-Kiskun megye 1944-1945 

közötti földbirtok politikájának, a parasztság társadalmi helyzetének 

(demográfiai átalakulás, gazdasági helyzet, intézményhálózat) 

forrásgyűjtés és elemzés módszerével történő bemutatása [tanulmányok, 

ismeretterjesztő cikkek írása, konferenciákon való referátum] 

 MTA BTK Történettudományi Intézet Vidéktörténeti Témacsoport – 

KKJM - MNL BKML  Politikai hatalomváltás és társadalmi tapasztalat, 

1944−1945 − regionális vizsgálatok,,A földtulajdon, mint politikai, 

társadalmi és gazdasági kérdés” c. kutatási program_Duna-Tisza köze 

Kecskemét és környéke régió [tanulmányok, ismeretterjesztő cikkek írása, 

hazai és külföldi konferenciákon való referátum, kötetben történő 

publikáció] 

 OTKA pályázat 2015-2019. MTA BTK Történettudományi Intézet 

Vidéktörténeti Témacsoport – Pártállami stratégiák, vidéki életvilágok, 

társadalmi reakciók. A „szocializmus alapjainak lerakása” Magyarországon 

a 1940-es évektől az 1960-as évekig.  

 Vezető kutató: Dr. Ö. Kovács József, résztvevők: Vértesi Lázár, Rigó 

Róbert, Csikós Gábor, Hegedűs István, Czetz Balázs, Bánkuti Gábor, 
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Mikle György, Hajagos Csaba Imre, Horváth Gergely Krisztián, Szűts 

István Gergely, Balogh Róbert, Mikle György 

Meghatározás: Az 1948-at követően kiépült kommunista diktatúra 

uralomszerkezetének, s az általa kiváltott társadalmi reakcióik kutatása, az 

elmúlt negyedszázad vitathatatlanul sok és fontos eredménye ellenére, 

lényegében a kezdeténél tart. A kutatócsoport ezért olyan alapkutatás 

elvégzését tűzte ki célul, amely mind forrásait, mind módszereit, mind 

pedig a vizsgált terület térbeli adottságait illetően eleddig elhanyagolt 

terepnek bizonyult. A kutatás az 1950−60-as évek vidéki társadalmat érintő 

erőszakos modernizációjának lefolyására, ill. rövid- és középtávú 

következményeire fókuszál, négy munkacsoportban. 

1) Az új elit vidéken (1944–1962): lokális és megyei esettanulmányok 

2) A falusi, majorsági népesség stratégiái a kollektivizált mezőgazdaság 

keretei között 

3) A területi egyenlőtlenségek változása országos kitekintésben 1930 és 

1960 között 

4) Az egyházak működése a mindennapokban vidéki miliőben, különös 

tekintettel az alsópapság mozgásterére 

A kutatás elsősorban eddig nem vizsgált forrásokra fókuszál, emellett – az 

adott részkutatáshoz illeszkedően – él az oral history kínálta 

lehetőségekkel. Megközelítésében elsődleges a kisemberek nézőpontja és 

tapasztalatai, azaz a mikrotörténet/Alltagsgeschichte által kínált elméleti 

keret. Az eredmények interpretációjában ugyanakkor egyénileg és a 

kutatócsoport szintjén is, törekszünk az összehasonlításra. Az 

összehasonlítás azonban nem cél, hanem eszköz a modellalkotáshoz. A 

munkánk új eredménye lehet az, hogy a „szocialista projekt” történéseit a 

mindennapok szintjén, a lokális és regionális kontextusok tükrében, 

túllépve a puszta agrártörténeti kereteken elemezzük. Céljaink között az is 

szerepel, hogy a hazai vidékkutatást minél inkább beemeljük a külföldi 

összehasonlításokba. [tanulmányok, ismeretterjesztő cikkek írása, hazai és 

külföldi konferenciákon való referátum, kötetben történő publikáció] 

 Kecskemét Város Néprajzi Monográfiájában vállalt szőlő és 

gyümölcstermesztés témáinak kidolgozása, forrásgyűjtés [tudományos 

feldolgozás] 

  „A beszélő köntös nyomában” c. új időszakos nagy kiállításhoz társ 

projektvezetőként a munkatársakkal együtt forgatókönyv megírása 

[tudományos feldolgozás] 

 A 2015. évi Orvostörténeti Konferencián referátum tartása: H: 2015.03.15 

(Tavaszi Fesztivál) Téma: Kecskemét város közegészségügyi helyzete az 

első világháború alatt 

 Egyéb publikációk: Cumania 27;28; Levéltári Évkönyv 2015.; 2016., Hitel 

c. folyóirat (rendszeresen); Forrás  

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

második világháborús magyar véráldozat emlékévében és Németh László 

halálának 40. évfordulója alkalmából kerekasztal-sorozatot szervezett 

"Népi gondolatok -- népi gondolkodók" címmel a népi gondolat főbb 

problémáinak fölelevenítésére. Célunk, hogy a XX. század magyar 

értelmiségének színe-javát összekötő mozgalom örökségének 

megtárgyalására, a nemzeti közvélemény előtti fölelevenítésére és az ezt 

lehetővé tevő közéleti és tudományos reprezentáció megtervezésére 
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alkalmas fórumot hozzunk létre olyan értelmiségiek bevonásával, akik 

ezért felelősséget éreznek, és kellő tudományos fölkészültséggel 

rendelkeznek. A tematikus beszélgetés-sorozat végén reprezentatív 

konferenciát szervezünk a kérdéskör bemutatására. A program tevékeny 

résztvevőjeként. 

 - együttműködés az állami és egyházi/magán levéltárakkal 

 Térképek, vázlatok, határjárások, egyéb történeti iratok gyűjtése a 

középkori és kora újkori településtörténet rekonstruálásához 

Például: 

- PML > az egykori PPSK megyei iratok második számúgyűjtőhelye 

- Szolnok megyei Levéltár > jászkunsági iratok gyűjtőhely 

 - kutatás külföldi levéltárakban >  

 - Staatsarchiv > Bécs 

 - Zombori és Szabadkai levéltárak 

 

Dr. Tombáczné dr. Végh Katalin 

Kutatási témák: 

 Kecskemét város néprajzi monográfiájába vállalt fejezetek előkészítő munkái (Népi 

erkölcs, viselkedéskultúra, népi jogszokások) 

 Magyarország az első világháborúban 

 70 éve… 1945.év története (szovjet megszállás) 

 

Kiállítások: 

 „Hazatérnek” 1914-2014. c. vándorkiállítás rendezése a Móra Ferenc Múzeumban 

 „Búza –kenyér – Élet” c. vándorkiállítás rendezése a Janus Pannonius Múzeumban 

 A beszélő köntös nyomában c. időszaki tárlat szervezési, koordinálási, ügyintézési 

feladatai 

 70 éve… c. időszaki tárlat rendezése 1945. év eseményeinek emlékére 

Kiadványok 

 Hazatérnek c. kötet írása, megjelentetése 2015. március 15-i határidővel 

 „Megtizedelt évek” c. tanulmánykötet megjelentetése 2015. március 31-i határidővel 

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

Megjelenés: Cumania 27, 2015.  

Pályázati tevékenység: 

 Kubinyi Ágoston Program – Cifrapalota  

 A beszélő köntös nyomában – NKA, VTP 

Szakmai együttműködés 

 Szakmai együttműködés az első világháború kutatásában : Gruppo Speleologico 

Carsico, Museo della Grande Guerra San Martino del Carso  

 Pákozdi Katonai Emlékpark 

 Terror Háza 

Kiállítási forgatókönyv:  

 70 éve… c. időszaki tárlat 

Múzeumi jogi és szervezési, irányítási feladatok: 

 szakmai, működési szabályzatok elkészítése, aktualizálása. 

 Munkaköri leírások módosítása, elkészítése. 
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 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: ALFA 2014. „Cifrapalota, zöld az ablaka…” 

 Intézményi alapdokumentumok (munkaterv, beszámoló, továbbképzési terv, stb.) 

 Értekezletek előkészítése. 

 

Rosta Szabolcs 

Kutatási témák:  

 Kalocsa – Főszékesegyház, régészeti feltárás 

 Kalocs Érseki Kincstár, régészeti feltárás 

 Lakitelek – Kápolnahalom, régészeti feltárás 

 Bugac – Pétermonostora, kutatás 

Kiállítások: 

„Kolostorok kincse” kecskeméti vándorkiállítás – Szolnok, DJM 

Kiadványok, publikációk 

 

Pályázati tevékenység 

 Bugaci Aranymonostor projekt megvalósításáért, EU-s pályázatok beadása 

 Kecskeméti Katona József Múzeum és intézmény-egységeinek infrastrukturális és 

 állagmegóvást elősegítő pályázatok EU-s pályázatok beadása 

 

Szakmai együttműködés 

 Pázmány Péter Tudományegyetem, ELTE Régészeti Intézet, SZTE Régészeti tanszék 

 hallgatóinak szakmai gyakorlata a feltárásokon. 

 

Múzeumi szervezési, irányítási feladatok 

 2015. évben igazgatóválasztás 

 

 

b) 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 célok, feladatok bemutatása) 

A kutatónapok szabályozását a hatályos szervezeti és működési szabályzat 

tartalmazza: 

c) „5.5. Egyéni kutatás engedélyezése 

d) 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.  
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e) 5.5.2. Az egyéni kutatás az intézmény munkatervéhez illeszkedő vagy az 

intézmény érdekeit is szolgáló tudományos fokozatszerzés érdekében folytatott 

egyéni kutatás. 

f) 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 tevékenységről az Igazgatói Tanács felé ellenőrizhető és 

mérhető formában kell jelentést készíteni.” 

 

Igazgatói Operatív Csoport:  

 

Hajagos Csaba: 2015. január 1. és 2015. december 31. között heti 1 kutatónap 

Kriston Vízi József: a Kecskemét Város Néprajzi Monográfiájában vállalt gyűjtések a 

kommunikáció és az egyházi szokások, mai társas élet témakörében. Havi 2 nap. 

Beszámol: évente 2 alkalommal 

Tudományos feldolgozás: 

Társult projektvezetőként forgatókönyv  munkatársakkal együtt „A beszélő köntös 

nyomában” c. új időszakos nagy kiállításhoz. 

A „Preparált múlt” c. tanulmánygyűjtemény sajtó alá rendezése és leadása a pályázó 

Pont Kiadónak. 

A Dél-Dunántúli Dolgozatok 2. kötetének társszerkesztése és kiadásra való 

előkészítése (Szekszárd-Dombóvár). 320 p. 

Előadás: részvétel a IV. Országos és I. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferencián 

(Pécs, május 13.) 

 

 

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

kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv 

h) 2014. évi nyitó készlet: 33352 db 

i) 2014. évi értékesítés:      631 db 

j) 2014. évi záró készlet:  34707 db 

Both 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. 

 

Lásd 2. számú mellékletet. 

 

k) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai 

 

Feladat Felelős Határidő 

- kutatás külföldi 

levéltárakban   
- Staatsarchiv > Bécs 

- Zombori és Szabadkai 

levéltárak 

Együttműködés a Museo della 

Grande Guerra és a Kobariski 

múzeummal az I. vh. emlékére 

rendezett kiállítás kapcsán. 

 

Hajagos 

Csaba 

 

 

 

Dr. 

Tombáczné 

dr. Végh 

Katalin 
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Muzej Vojvodina/Vajdasági 

Múzeum IPA pályázatok kapcsán, 

kiállítás, feltárás 

Rosta 

Szabolcs 

 

 

 

V. Műtárgyvédelem 

 

 2014. tény 2015. terv 

Megelőző állományvédelemre szoruló 

összes műtárgy száma 

2000 806 

Aktív állományvédelmi kezelésre szoruló 

összes műtárgy száma 

976 400 

Tárgyévben megelőző állományvédelembe 

vont összes műtárgy száma 

2000 400 

Tárgyévben aktív állományvédelmi 

kezelésbe vont összes műtárgy száma 

767 23 

Állományvédelmi beavatkozás alá vont és 

az állományvédelmi kezelést igénylő teljes 

állomány aránya (%) 

  

Állományvédelmi felelős helyszíni 

bejárása (muzeális intézmények száma, 

alkalmak száma) 

54 muzeális 

intézmény 

54 muzeális 

intézmény 

 

 

 

 

 

a) Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2015. évi feladatok  

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

Feladat 

 

Műtárgyegyüttesek 

tisztítása: papírjátékok 

és vegyes anyagú 

játékedények 

Textil és bizonyos 

természetes anyagú 

tárgyak átvizsgálása 

moly és egyéb 

kártevők ellen 

Felelős 

 

Kalmár Ágnes, 

Fekete Anetta 

Határidő 

 

2015. 

december 30. 

 

Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény 

Feladat Felelős Határidő 

Kiállított tárgyak 

védelme 

Mészáros Ágnes 2015. május 1. 

Raktártisztítás és 

raktárrendezés 

Virág Ágnes folyamatos 

Tervásatás során 

előkerült tárgyak 

restauráltatása 

Somogyvári 

Ágnes 

folyamatos 
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b) Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2015. évi feladatok 

Szórakaténusz 

Feladat Felelős Határidő 

Papír anyagú 

műtárgyak restaurálása 

pályázat függvényében 

Kalmár Ágnes 2015. 

december 30. 

 

             Gyűjteményi Osztály 

Feladat Felelős Határidő 

20 db gyógyszeres 

papírdoboz restaurálása 

Mészáros Ágnes 2015. 

december 31. 

Tárgyak újrakeretezése  

(az üveg és a fa keretek 

között már hézag 

látszik, a tárgyak 

akasztása nem 

biztonságos) 

Virág Ágnes folyamatos 

Revízió során előkerült  

sérült tárgyak 

restauráltatása 

Somogyvári 

Ágnes 

folyamatos 

 

 

VI. Pályázati tevékenység  

 

a) Pályázati projektek 

 

Hazai pályázatok megnevezése Pályázott 

összeg 

Elnyert összeg 

(Ft-ban) 

Felelős 

 

Igazgatói Operatív Csoport 

A beszélő köntös nyomában c. 

kiállítás rendezési költségei 

NKA 

5 000 000 Ft  Tombáczné Végh 

Katalin, Kriston 

Vízi József 

A beszélő köntös nyomában c. 

kiállítás rendezési költségei 

VTP 

1 000 000 Ft  Tombáczné Végh 

Katalin, Kriston 

Vízi József 

 

Szórakaténusz 

Nyári szünidei foglalkozások 

2015 

 

200 000 Ft  Belvaracz 

Ibolya, Burka 

Beáta, 

Homokiné 

Bibor Anna. 

 

Aprók Tánca Gyermektáncház a 

Szórakaténuszban 2015  

 

700 000 Ft  u.a. 

Szóraka Tanoda 2015  

 

300 000 Ft  u.a. 
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Gyermeknap a Szórakaténuszban 

2015 

 

150 000 Ft  u.a. 

22. Sárkányeresztő Találkozó és 

Húsvéti Játéknap 2016 

 

700 000 Ft  u.a. 

Múzeumok Éjszakája 

 

400 000 Ft  u.a. 

Múzeumok Őszi Fesztiválja 

 

300 000 Ft  u.a. 

Schenk Miniemberke időszaki 

kiállítás 

 

2.000 000 Ft  Kalmár Ágnes 

Papír anyagú játékok restaurálása 

 

800 000 Ft  Kalmár Ágnes 

Klímaberendezés (Naiv) 

 

300 000 Ft  Kalmár Ágnes 

Látványraktár (Naiv) 

 

1.500 000 Ft  Kalmár Ágnes 

Múzeumok Őszi Fesztiválja 

(Naiv) 

 

300 000 Ft  Kalmár Ágnes 

Állandó kiállítás - Kubinyi 

Ágoston Program, előkészítő év. 

Beadás: 2016-ban 

20 000 000 Ft  Kalmár Ágnes 

 

 

„Cifrapalota” Kiállítóhely 

Kubinyi Ágoston Program, 

Múzeumszakmai támogatás, 2. 

ütem 

25 000 000 Ft  Szabóné Bognár 

Anikó, Dr. 

Tombáczné Dr. 

Végh Katalin 

Múzeumok Őszi Fesztiválja tervezett tervezett Bencsik Orsolya, 

Merinu Éva 

 

 

Gyűjteményi Osztály 

Kecskeméti Tavaszi Fesztivál 450.000 300.000 Mészáros Ágnes 

NKA 

Két kortárs keresztény művészeti 

alkotás megvásárlása a 

Kecskeméti Katona József 

Múzeum Képzőművészeti 

Gyűjteménye számára 

900.000 300.000 Gyergyádesz 

László 

Miniszteri keret (NKA) 

A VII. Kortárs Keresztény 

Ikonográfiai Biennále 

megrendezésére 

2.570.000 2.500.000 Gyergyádesz 

László 

Kecskemét MJV Tavaszi 1.300.000 500.000 Gyergyádesz 
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Fesztivál 

A VII. Kortárs Keresztény 

Ikonográfiai Biennále 

megrendezésére 

László 

NKA 3560/00204 45 db Tóth 

Menyhért főiskolai rajz 

restaurálására 

 1.000.000 Virág Ágnes 

 

 

Új Magyarország Fejlesztési 

Tervhez vagy Új Széchenyi 

Tervhez kapcsolódó pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert összeg 

(Ft-ban) 

Felelős 

Múzeumpedagógiai foglalkoztató 

terem kialakítása  

  

  Szabóné Bognár 

Anikó 

 

Egyéb, nem hazai forrásokra 

épülő pályázatok megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert összeg 

(Ft-ban) 

Felelős 

    

 

 

 

 

 

VII. Kommunikációs tevékenység 

 

 

Mutatók 2014. 

tény 

2015. terv 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 149 150 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések 

nélkül) 

156 160 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések 

nélkül) 

180 180 

E-sajtó  511 520 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól 

függetlenül, becsült érték) 

- 2 

 

 

 

 

Programjaink továbbítása a helyi médiákhoz (TV, rádió, írott sajtó, e-sajtó) 

Programjaink továbbítása helyi iskoláknak óvodáknak, szálláshelyeknek. 

Programjaink továbbítása könyvtárba, Tourinform irodába, Művelődési Központba, 

Ifjúsági Otthonba. 

Fénymásolt plakátok és szóróanyagok készítése. 

Honlap megújítása www.szorakatenusz.hu. 

http://www.szorakatenusz.hu/
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Megjelenés Kecskeméti Katona József Múzeum honlapján 

http://muzeum.kecskemet.hu/kjm/ 

Facebook oldal – programjaink, híreink közzétételének egyik fő fóruma, heti egy – két 

alkalommal információ megosztása 

Kiállítások, programok küldése e-mailon sajtónak, intézményeknek. 

 

 

 

„CIntézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései 

 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

Mosdók felújítása. 

Emeleti kamaraterem parkettájának javítása, csiszolása. 

Bejárati mellvéd, valamint a közeli fal javítása. 

Udvarra nyíló ajtók javítása. 

 

Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye 

Melléképület – időszaki kiállítótér – vakolása, kifestése, javítása a beázások ellen. 

Kiállítótér festése. 

Bejárati kapu és a kerítés műemléki javítása. 

Épület tetőcserepeinek pótlása. 

Bejárati kapu előtti járólap javítása. 

Udvari fák metszése. 

 

„Cifrapalota” Kiállítóhely 

Homlokzati majolikadísz visszahelyezése 

Attikacsatorna felőli vízszivárgás problémájának megoldása 

Belső festések 

Bejárati ajtó külső festése 

Pávás terem felújítása 

 

Katona József Múzeum 

Homlokzati bejárat felújítása. 

Raktárhelyzet rendezése. 

 

 
 

kiadás  

összege 

 

 

 

 
  

 
 Ingatlanok felújítása 

   
    Szórakaténusz  külső felújítási munkálataira 

(bejárati támfal, udvari íves átjáró, épület 

megrepedezett sarkának javítása) 

 

508 000 

  

Szórakaténusz  belső felújítási munkálataira 

(vizesblokkfelújítása,ajtók felújítása,parketta 

javítása és cseréje) 

 

1 524 000 

 

http://muzeum.kecskemet.hu/kjm/
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Szórakténusz és Magyar Naív Művészek 

Gyűjteménye közös udvar felújítása (kertészeti 

munkák, kertrendezés, fűvesítés) 

 

381 000 

  

Szórakténusz és Magyar Naív Művészek 

Gyűjteménye közös  Kerítés javítása, vakolása 

 

5 461 000 

 
Magyar Naív Művészek Gyűjteményében a 

szükséges belső és külső felújítások elvégzése 

(vakolás, festés, lehullott cserepek pótlása)   

 

2 300 000 

  

Szórakaténusz látványraktár építés 

 

1 905  000 

  

OTM épültének felújítása 

 

1 270 000 

  

 

Felújítási kiadások                             13 349 000  Ft.  

   

 

 

 

 

 

Rosta Szabolcs 

múzeumigazgató 

 

 

 

Kecskemét, 2015. február 16. 
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1. sz. melléklet 

Projektnév 

Projekt típusa 

Cég 

Szakfelügyelet esetén 

a szakfelügyeleti 

napok száma 

2015-re tervezett 

Feltárás esetén a 

feltárt terület 

nagysága (m2) 
ERD Szf Ásatás 

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

- 5. sz.  - 441. sz. - 44. sz. főutak között 
  x   Duna Aszfalt Kft keretösszeg keretösszeg   

53. sz. főút 55. sz. főút és az 

országhatár közötti szakasz 11,5 t-s 

burkolatmegerősítés 

    x NIF Zrt     1 644 

53. sz. főút 55. sz. főút és az 

országhatár közötti szakasz 115 kN 

tengelyterhelésre történő 

burkolatmegerősítése,  fejlesztése és 

építése 

  x   Duna Aszfalt Kft. keretösszeg keretösszeg   

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. keretösszeg keretösszeg   

Archeológiai és régészeti központ 

építése 
  x   

Templom-Halom 

Nonprofit Kft 
5 5   

Bácsalmás településrendezés hattan.     Építészműhely Kft       

Baja, 0601/1 és 061/13 hrsz-on 

extenzív halastó létesítése 
    x Kenyeres Zoltán 3   650 

A Bajai Sugovica magasparti 

szakaszának megtámasztása, az épített 

és természeti környezet védelme 

  x   
Baja Város 

Önkormányzata 
5 4,5   

Baja és Vaskút tekepülések 

közigazgatási területein 

szennyvízelvezető csatornahálózatának 

kivitelezése (tavalyi szerződés) 

  x   
Alisca Bau 

Építőipari Zrt. 
56 9   
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Bugac település szennyvízcsatorna 

kiépítése és szennyvíztelep létesítése 
  x   Duna Aszfalt Kft. 50 50   

Dunafalva, Lovaglócsarnok 210 hrsz - 

energiaellátás 
  x   

EDF DÉMÁSZ 

(keretszerződés) 
1 1   

Gara nagyközség szennyvízetelep 

kapacitásbővítése 
  x   

STRABAG-MML 

Kft 
10 5   

Gara település szennyvízcsatorna 

hálózat kiépítése 
  x   

PANNON NÍVÓ 

Építő Zrt. 
16 16   

Hajós város helyi jelentőségű 

vízvédelmi rendszerének fejlesztése - 

csapadékvíz elvezetés 

  x   DONEKO Kft 3 1   

Halmok az évszázadok sodrásában - 

Halmok, földvárak természetközeli 

állapotba való visszaállítása a Duna - 

Tisza közén 

  x   
Kiskunsági 

Nemzeti Park 
161 121   

Hercegszántó város szennyvízcsatorna 

kiépítése 
  x   A-Híd Zrt 30 5   

Hercegszántó város 

szennyvíztelepének kapacitásbővítése 

(Erdő-földe) 

  x   A-Híd Zrt 40 5   

Hercegszántó szennyvíztisztító (019/11 

hrsz) energia ellátása 
  x   

EDF DÉMÁSZ 

(keretszerződés) 
1 1   

Kalocsai Főszékesegyház felújításának 

kivitelezési munkálatai 
    x 

Kalocsa-

Kecskeméti 

Főegyházmegye 

10 10   

Kalocsa környéki ivóvízminőség javító 

projekt 
  x   Duna Aszfalt Kft. 60 45   

Kalocsa Szíve Projekt   x   

Kalocsai 

Vagyonhasznosítási 

és Könyvelő Kft 

100 100   
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Kecskemét, Nagykőrösi utca 20 alatt 

építendő ingatlan kivitelezéséhez 

kapcsolódó beruházás 

  x   

Proton 

Ingatlanhasznosító 

Kft 

6 5   

Kecskemét város térségi kerékpárút 

hálózat fejlesztése keretében a 

Kecskemét - Városföld összekötő 

kerékpárút kiépítése 

  x   Duna Aszfalt Kft. keretösszeg     

"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 80   

Kiskőrös - Középcebe   x   
EDF DÉMÁSZ 

(keretszerződés) 
1 1   

Kiskunfélegyháza és Kiskunmajsa 

(Bács - Kiskun megye) kistérségi 

optikai hálózat kiépítése 

  x   
Optikai 

Hálózatépítő Zrt 
5 5   

Kiskunhalasi Fejetéki-mocsár 

vízellátásának javítása 

vízszintszabályozó műtárgyak 

segítségével 

  x   
Kiskunsági 

Nemzeti Park 
5 5   

Kiskunhalas városközpont felújítása, 

kerékpárút építése 
  x   Modinvest Kft. 5 5   

Kunszentmikós város: Elővárosi 

vasútvonalak megállóhelyei 

megközelítésének fejlesztése, a 

ráhordás feltételeinek javítása: P+R és 

B+R parkolók, buszfordulók építése, I. 

ütem 

  x   
Strabag Általános 

Építő Kft 
6 1   
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Kunszentmiklós szennyvíztisztító telep 

kivitelezése 
  x   

OMS 

Környezetvédelmi 

Kft 

14 2   

Lajosmizse város: Elővárosi 

vasútvonalak megállóhelyei 

megközelítésének fejlesztése, a 

ráhordás feltételeinek javítása: P+R és 

B+R parkolók, buszfordulók építése, I. 

ütem 

  x   
STRABAG MML 

Kft 
6 1   

Mélykút, szennyvíztisztító telep 

építése 
  x   

STRABAG-MML 

Kft 
20 19   

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 10   

Nagybaracska település 

szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító 

telep kiépítése 

  x   
STRABAG-MML 

Kft 
40 33   

Páhi mosató csomópontok építése 
  x   

Ékisz Építőipari 

Kft 
1 1   

Tázlár ivóvízvezeték építése   x   
Ékisz Építőipari 

Kft 
3 3   

Tompa város szennyvízcsatorna 

hálózat kiépítése 
  x   

Hegedűs és 

Schmidt Kft. 
25 25   

        Összesen 1 33 4   795 574,5 2294 
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3. sz. melléklet  

 

Állományvédelmi bejárási ütemezés – terv  

 

2015 

hónap  meglátogatandó intézmény  

január  1. Kiskőrös- Petőfi Sándor Képtár és Irodalmi 

Kiállítás 
x
 

2. Kiskőrös- Petőfi Sándor Emlékmúzeum 

3. Kiskőrös- Szlovák Tájház 

4. Kiskörös- Közúti Szakgyűjtemény 

 

február  1. Hajós- Hajós Barokk Kastély 

2. Hajós- Német Nemzetiségi Tájház 

 

március  1. Baja- Türr Istán Múzeum 

2. Baja- Nagy István Képtár 

3. Baja- Éber Emlékház 

4. Baja- Bunyevác Tájház 

5. Bagolyvár Miskolci  Emlékház 

6. Császártöltés- Sváb Tájház  

7. Csávoly- Csávoly Falumúzeum Helytörténeti 

Gyűjtemény 

 

április  1. Apostag- Nagy Lajos Emlékkiállítás 

2. Dunapataj- Dunapataji Helytörténetei és 

néprajzi Gyűjtemény 

3. Dunaszentbenedek- Dunaszentbenedeki 

Tájház 

4. Dunavecse- Vikar Béla Művelődési Ház és 

Könyvtár 

 

május  1. Petőfi Sándor Emlékkiállítás- 

Szalkszentmárton 

2. Helytörténeti Gyűjtemény- Solt 

3. Lajosmizse- MNM-Lajosmizsei Közérdekű 

Kiállítóhely 

 

 

 1. Kiskunfélegyháza- Kiskun Múzeum 

2. Kiskunfélegyháza- Petőfi Sándor Emlékház  

3. Kiskunfélegyháza- Móra Ferenc Emlékház 
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július  1. Kiskunhalas- Thorma János Múzeum 

2. Kiskunhalas- Halasi Csipke Közalapítvány 

 

július-augusztus  1. Kalocsa- Viski Károly Múzeum 

2. Kalocsa- Kalocsai Érseki Kincstár 
x
 

               Kalocsa- Nicholas Schöffer Gyűjtemény 

3. Harta-Nemzetiségi Ház 

4. Kalocsa- MNM- Magyar 

Fűszerpaprikatörténeti kiállítás 

5. Kalocsa- Népművészeti Tájház 

 

 

 

augusztus  1. Kiskunhalas- Thorma János Múzeum 

2. Kiskunhalas- Halasi Csipke Közalapítvány 

3. Kiskunmajsa- Konecsni György Helytörténeti 

Gyűjtemény 
x
 

4. Kiskunmajsa- 56-os Muzeális 

Emlékgyűjtemény 

 

 

szeptember  1. Pálos Rend Mária Gyűjteménye- Petőfiszállás 
x
 

2. Petőfi Sándor Emlékkiállítás- 

Szalkszentmárton 

3. Helytörténeti Gyűjtemény- Solt 

4. Benedek Péter Emlékház- Uszod 

 

október  1. Bugac- Alföldfásítási Közérdekű Gyűjtemény 

2. Kerekegyháza- Felső Kiskunsági Öko Tanya 

és Kiállítóhely 

3.  

 

november  1. Kecskemét- Katona József Emlékház 

2. Kecskemét -Bozsó János Gyűjtemény 

3. Kecskemét- Magyar Fotográfia Múzeum 

4. Kecskemét- Dunamelléki Református 

Egyházkerület- Ráday Múzeuma 

 

december  1. Kecskemét- Kecskeméti Katona József 

Múzeum 

2. Kecskemét- „Cifrapalota” a Kecskeméti 

Katona József Múzeum Kiállítóhelye 

3. Kecskemét- Szórakaténusz Játékmúzeum és 
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műhely 

4. Kecskemét- Népi Iparművészeti Gyűjtemény 

5. Kecskemét- Magyar Naív Művészek 

Múzeuma 

6. Kecskemét- Orvos és Gyógyszertörténeti 

Gyűjtemény 

7. Kecskemét- Iskolatörténeti Kiállítás 
x
 

8.  

 

 

 

 

 

4. sz. melléklet  

 

 

 

A Kecskeméti Katona József Múzeum 

2015. évi megyei szakmai-módszertani programjának terve 

 

 

       Módszertani műhelygyakorlat megszervezése legalább évente kétszer 

 

 Restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval     

egybekötve: 

 

Téma: „Márványozás”papírfestési technikának a megismerése és elsajátítása  

Időpont: 2015. szeptember 28. 

Helyszín: Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

Célcsoport: Valamennyi, Bács-Kiskun megyében lévő muzeális intézmény munkatársa, 

valamint a téma iránt érdeklődők 

Költség: A restaurátor, a megyei módszertani témafelelős arányosított bérköltsége, 

anyagköltség, kis értékű eszközök beszerzése, kommunikációs költség 

Forrás: Intézményi költségvetés 

Résztvevőket terhelő költség : nincs 

Marketing, szervezés: Megyei módszertani felelős 

Felelős: Boros Ilona, Kecskeméti Katona József Múzeum restaurátora 

 

 

Téma: Dunapataji középkori pártaöv restaurálása és rekonstrukciója 

Időpont: 2015. október  

Helyszín: Katona József Múzeum Restaurátor műhelye 

Célcsoport: A Bács-Kiskun megyei múzeumok restaurátorai, régészei, valamint a téma 

iránt érdeklődők 

Költség: A restaurátorok és a megyei módszertani témafelelős arányosított bérköltsége, 

anyagköltség, kommunikációs költség 

Forrás: Intézményi költségvetés 

Résztvevőket terhelő költség : nincs 

Marketing, szervezés: Megyei módszertani felelős 
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Felelős: Mala Enikő, Kecskeméti Katona József Múzeum restaurátora 

 

Szakáganként gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjtemény feldolgozási, 

különösen digitalizálási tevékenység körében 

 

 

Téma: A légirégészet- „Ahogyan fentről látszik”…régészeti lelőhelyek kutatása 

térinformatika bevonásával 

Időpont: 2015. június 8. 

Helyszín: Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

Célcsoport: Bács–Kiskun megyei múzeumok régészei és szakmai munkatársai, valamint a 

téma iránt érdeklődők 

Költség: A térinformatikus, és a megyei módszertani témafelelős arányosított bérköltsége, 

kommunikációs költség 

Forrás: Intézményi költségvetés 

Résztvevőket terhelő költség : nincs 

Marketing, szervezés: Megyei módszertani felelős 

Felelős: Pánya István, Kecskeméti Katona József Múzeum térinformatikusa 

Téma: Múzeumi gyűjtemények digitalizációja – „Hazai körkép” 

a MUZEUM@DIGIT Konferencia alapján 

Időpont: 2015. november 23. 

Helyszín: Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

Célcsoport: Valamennyi, Bács-Kiskun megyében lévő muzeális intézmény munkatársa 

Költség:Kalmár Ágnes intézményvezető és a megyei módszertani témafelelős arányosított 

bérköltsége, 

kommunikációs költség 

Forrás: Intézményi költségvetés 

Résztvevőket terhelő költség : nincs 

Marketing, szervezés: Megyei módszertani felelős 

      Felelős: Kalmár Ágnes, Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely vezetője 

 

 

Múzeumpedagógia területén óvodapedagógusoknak és pedagógusoknak a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megyeközponti tankerületével egyeztetett 

tematika alapján, a kerettantervi kapcsolódások bemutatása érdekében 

 

Téma: „Kis emberek, barátocskáim…”c. időszaki kiállítás bemutató múzeumi óra 

Játék fejezetek Kafka Margit 1918-ban megjelent fiának írt művéből 

Időpont: 2015. május 15. 

Helyszín: Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

Célcsoport: Valamennyi, Bács-Kiskun megyében dolgozó óvodapedagógusok és 

pedagógusok, valamint múzeumpedagógusok  

Költség: A múzeumpedagógusok és a megyei módszertani témafelelős arányosított 

bérköltsége, anyag költség, kommunikációs költség 

Forrás: Intézményi költségvetés 

Résztvevőket terhelő költség : nincs 

Marketing, szervezés: Megyei módszertani felelős 

Felelős: Belvaracz Ibolya, Bibor Anna, Burka Beáta Szórakaténusz Játékmúzeum és 

Műhely múzeumpedagógusai 
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Téma: A régi gyógyszerek és gyógymódok bemutatása a Patika Múzeumban. Múzeumi 

óra pedagógusoknak 

Időpont: 2015. szeptember 

Célcsoport: Valamennyi, Bács-Kiskun megyében dolgozó óvodapedagógusok és 

pedagógusok, valamint múzeumpedagógusok  

Helyszín: Orvos és Gyógyszertörténeti Múzeum 

Költség: Mészáros Ágnes néprajzos és a megyei módszertani témafelelős arányosított 

bérköltsége, anyag költség, kommunikációs költség 

Forrás: Intézményi költségvetés 

Résztvevőket terhelő költség : nincs 

Marketing, szervezés: Megyei módszertani felelős 

      Felelős: Mészáros Ágnes, Orvos és Gyógyszertörténeti Múzeum vezetője 

 

 

 

 A múzeum felsőfokú végzettségű, a Múzeumi Állományvédelmi Bizottság éves    

akkreditált továbbképzését elvégzett állományvédelmi felelőse helyszíni bejárása a 

megye területén lévő muzeális intézményekbe legalább évente egyszer 

 

Téma: A gyűjtemények felmérése, műtárgyvédelmi tanácsadás 

Időpont: 2015. előzetes egyeztetés alapján, éves ütemterv szerint a megye egész területén 

Helyszín: Valamennyi, Bács-Kiskun megyében lévő muzeális intézmény 

Költség: A restaurátorok és a megyei módszertani témafelelős arányosított bérköltsége, 

anyagköltség, útiköltség, kommunikációs költség 

Forrás: Intézményi költségvetés 

Résztvevőket terhelő költség : nincs 

Marketing, szervezés: Megyei módszertani felelős 

Felelős: Biacsi Karolina, Kecskeméti Katona József Múzeum restaurátora 

 

 

A múzeum két szakmai munkakört betöltő munkatársának beiskolázására legalább 

30 órás, a miniszter által akkreditált vagy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 

képzésre, vagy legalább 30 órás képzés megtartására a módszertani 

műhelygyakorlattal érintett tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódva 

 

 

Téma:  

Időpont: 2015  

Helyszín:  

Költség:  

Forrás: Intézményi költségvetés 

Résztvevőket terhelő költség : nincs 

Marketing, szervezés: Megyei módszertani felelős 

Felelős
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