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Kiemelt szakmai adatok:
- 5 sajat uzemeltetesu kiallft6helyen, 2 kuls6 es 5 egyeb helyszfnen 31 kiallftasunk volt (26 sajat es 5
vendeg). Emellett az online terben tovabbi 4 kiallftas jellegu anyagunk volt elerhet6.
- Latogat6ink osszletszama: 77 626 f6 volt a virtualis kiallftasi adatok nelkul. 262 programunkon
osszesen 6231 f6 vett reszt (ebb61 muzeumpedag6giai 85 alkalom/1776 f6)
- 13 fele elmenyt ad6, komplex muzeumpedag6giai es -andrag6giai programot fejlesztettunk, 9 uj
klasszikus kiallftast keszftettLink, 1 szakmai konferencia mellett 4 tarlat es seta vezet6 anyagot
allftottunk ossze, 25 cikket, tanulmanyt frtunk, 4 uj virtualis kiallftasi/interaktfv anyagot, 2 online
terkepes utvonalat fejlesztettLink, 5 helytorteneti kisfilm keszfteseben vettunk reszt, 4 podcastot
keszftettLink, 14 kulonfele szakmai el6adast tartottunk online vagy jelenleti formaban. ElkeszUlt uj
honlapunk.
- 2+3 honlapunkon es 5 virtualis kiallftasunkon 177 231+178 635+3000+4711 oldalmegtekintes tortent.
334 Facebook es 90 Instagram posztunk keszult, 13 vide6t keszftettLink (a legnepszerubbet 3800-an
neztek meg), Facebook eleresunk 132197, a legnepszerubb posztjaink 13-17000 f6t ertek el, 1000
fOlotti interakci6val.
- heti 3-4 kutatasi, adatszolgaltatasi kerest valaszoltunk meg (osszesen 182)
- jelent6s allomannyal b6vult helytorteneti es kepz6muveszeti gyujtemenyunk (Zala Tibor,
helytbrteneti dokumentumok es fot6k tbbb forrasb61)

Koszonjuk a fenntartonak, hogy sokfele modon tamogatta az intezmeny mukodeset, hogy minden
tamogatast gyujto palyazatunkat, lehetosegunket engedelyezte.

- Az onkormanyzat altai biztosftott 12,75 allashelyre sz616 koltsegvetesen tul 23 palyazat, 1 kiemelt
osszegu magantamogatas mellett a fenntart6 onkormanyzat mind ber-, mind muszaki, mind szakmai
tekintetben jelent6s osszeggel segftette a muzeum mukodeset. Tobb orszagosan biztosftott
tamogatasi lehet6seggel eltLink (pI. kozfoglalkoztatas, diakmunka, Koszonjuk Magyarorszag).

- Tobb evek 6ta huz6d6 muszaki feladatot, elhelyezesi problemat sikerult megoldani: kisveranda
felujftasa, az epulet villamvedelme, a kert balesetmentesftese, Buna Galeria epftese es kornyezetenek
rendezese. Megkezd6dott a Muzeumsarok felujftasa.
A legfontosabb, hogy 10.14-en KT hatarozattal megkaptuk a Madach 49. szam alatti ingatlant, amely
hosszu tavu megoldast adhat alapterulet gondjainkra.

- A 10 f6allasu, 2 megbfzasi szerz6deses munkatars mellett egesz evben 2 kulturalis kozfoglalkoztatott,
nyaron 4-4 diakmunkas, tovabba 20 feln6tt onkentes, 53 iskolai kozossegi szolgalatos, 3 helyi
szervezetekkel kotott egyuttmukodesi megallapodas, es 2 szakmai szervezet segftette munkankat.
Kulon koszonet illeti az onkormanyzatot, hogy mind ures allashely betoltesenek engedelyevel, mind a
beremelessel megoldotta az intezmeny legeget6bb munkaer6 ellatottsagi es berezesi problema it.

Innovaci6 es mukodtetes: Az evet er6s kett6sseg jellemezte. A jarvanyhelyzet miatti korlatozasok
idejen a Muzeum munkatarsai tovabbkepzesek es palyazatok segftsegevel, a fenntart6 tamogatasaval
szamos uj fejlesztesbe kezdtek. A majus 10-i nyitast kovet6en a fejlesztesek, illetve az intenzfven
megindul6 erdekl6des a muzeum kiallft6helyei es kiallftasai, programjai fele, a jarvanyhelyzeti
szabalyok, az oltasi, egeszsegvedelmi intezkedesek es a mind a munkatarsakat, kozremukod6ket, mind
latogat6inkat eler6 kulonfele megbetegedesek nehezftettek az egyensuly megtartasat az oromtelien
sok feladat kozott. Ez jelent6s er6pr6bat jelentett.
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Rendkfvul fontos, hogy a valos terben folyo muzeumpedagogiai tevekenysegunk a mersekl6d6
jarvanyhullamok idejen szinte teljesen korabbi magas szintjere alit vissza, bar sok alkalmat kellett
visszamondani, modosftani a betegsegek miatt.

Szakmai siker: egyuttmukbdunk a Trianon 100 kutatocsoporttal, munkatarsaink tbbb budapesti es
orszagos konferencia, workshop, tovabbkepzes megvalosftasaban kbzremukbdtek, bekerultlink a
ramogatott Kutatocsoportok kbze.

Ezevi megval6sult nagyobb fejlesztesek (tamogatasok es palyazatok segitsegevel):
a kisveranda rekonstrukcioja es a kert fejlesztese
Telepulesi Panteon kialakftasa Ertektar Bizottsaggal
Buna Konstantin Galeria

Kiemelt szakmai terUletek: muveszeti gyujtemeny es termeszeti brbkseg, gyujtemenygyarapftas es
gyujtemenykezeles, mutargyvedelem

Ujfajta latogat6i eh~rest biztositottak: kbrnyezeti programok, Kbszbnjuk Magyarorszag, Havanna
Hetivasar, interaktfv online feluletek

A kiallit6tereink ugyan hivatalosan majus 10-ig zarva voltak a jarvanyintezkedesek miatt, de a
muzeum az ev minden napjan mukodott es munkatarsai vegeztek szakmai feladataikat.
A sok szempontbol nehezebb helyzetben is mindent megtettunk azert, hogy folyamatos hozzaferest
biztosftsunk a kerulet tudasvagyonahoz, hogy gyujtsuk, meg6rizzuk es kbzzetegyuk kbzbs
brbksegunket.

A jarvanyhelyzet okozta valsag kovetkezmenyei es kezelesi m6djai
Ebben az evben a jarvanyveszely miatt a legtbbb programunkra csak kulbnfele kbtbttsegek
betartasaval jbhetett latogato, az iskolai muzeumpedagogiai programok es a nagyrendezvenyek
elmaradtak az ev els6 feleben, bizonyos programokat tbbbszbr tartottunk meg limitalt letszammal vagy
az online terbe helyeztlik. Minden palyazati lehet6seget merlegeltunk, amit erdemes volt, beadtunk.
A beszerzeseket, a napi munkavegzest jelent6sen befolyasolta, hogy a jarvanyhelyzet beszerzesi,
kommunikacios es szallftasi nehezsegeket okozott, es tbbb teruleten jelent6s volt az inflacio.
Covid zarlat miatti intezkedesek A muszaki es technikai, tovabba a kiallftotermi es program
intezkedesekre vonatkozo adatokat lasd a tablazatokban.

Palyazatok es tamogatasok
Palyazatok, tamogatasok, bevetelek 43 (plusz tovabbi 16) milli6 Ft ertekben kerultek felhasznalasra
az intezmeny fejlesztese es mukbdese erdekeben.
A dologi kbltsegek szigoru figyelemmel kfserese, az esszeru takarekossag mellett 23 palyazattal
dolgoztunk ebben az evben. Tbbb palyazat megvalosftasa kulbnfele okok miatt a kbvetkez6 evre
csuszott. A legkisebb tamogatas 90 000 Ft erteku volt, a legnagyobb pedig a Buna Konstantin Galeria
maganfinanszirozasa (30 M Ft). A 80 negyzetmeteres kiallftoterrel megduplazodott a villa
kiallftotereinek alapterulete. Az epulet vizesblokkja pedig a nagyobb, akar tbbb szaz f6s programok
eseten is min6segi es elegend6 eu. szolgaltatast biztosft. A kulturalis kbzfoglalkoztatasi es a nyari
diakmunka program tbbbletmunkaer6t (es tbbbletmunkat is) jelentett, bnkentesek segftsegevel
megkezdtlik az unios palyazatok frasat.

Kiallft6helyek
Muzeumsarok kiallftohelyunk a Pavilon Galeriaval majustol novemberig kib6vftett nyitvatartassal (K
P: 10-18, Sz: 10-14), 29 hetig volt nyitva. A kiallftohely portaljan tbbb kiallftast is kbzzetettlink. A
korlatozasok miatt a Pavilon Galeriaban kirakat es liltogathato id6szaki kiallftasokat vegyesen
rendeztlink a lehet6segekhez alkalmazkodva.
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Herrich-Kiss villa. Nyar elejen az 6nkormanyzattal k6z6sen atadtuk a kerulet leglatvanyosabb es a
maga nemeben unikalis epuletrekonstrukci6s elemet, a nagyverandat, amely megduplazta a muzeum
latogat6i tereit, illetve alkalmas keruleti reprezentatfv programok befogadasara.
A nagyverandanak es a megn6vekedett erdekl6desnek, a szeles programkfnalatnak k6sz6nhet6en, az
epftkezesek es a kul6nfele jarvanyintezkedesek ellenere a Herrich-Kiss villa latogatottsaga kiemelten
nott, 36 heten at minimum heti 50, 4 nyari heten napi 180-200 fo hasznalta az ingatlant, annak
ellenere, hogy klasszikus latogatasi id6t csak december elejet61 tudtunk biztosftani. Az el6zetes
bejelentkezes es sokfele program segftsegevel tudtuk megoldani, hogy latogat6ink ne legyenek
baleset- es jarvanyveszelyben.

A Havanna kiallft6hely es muzeumi foglalkoztat6 2020 vegen ujult meg (magantamogatas
segftsegevel). Az uj kepz6muveszeti kiallftas - Buna Konstantin emlekkiallftas - mellett a 100.
evfordul6ra megujftottuk a lak6telepi kiallftasunkat Allami lak6telep100 cimmel. Az evfordul6 kapcsan
jelent6s volt az orszagos media erdekl6des a tema irant. A tarlatvezetesek, muzeumpedag6giai es
csaladi programok mellett 4 szervezet hasznalta heti/havi rendszeresseggel a megujftott es
csaladbaratta alakftott ingatlant, amely el6tt a z61dteruletet az egyik szervezet elkezdte felujftani.

Muzeum az online terben
Az uj honlap, az interaktfv kiallftasok es podcastok, online terkepek mellett a korabbi intenzitassal
keszftettunk helyismereti es program Facebook bejegyzeseket. 5 Hfrlevelet kuldtLink ki az ev saran t6bb
szaz cimre helytbrteneti tartalmakkal, beszamol6kkal, hfrekkel, programokkal.

Kepzomuveszeti gyujtemeny fejlesztese es tevekenysegei:
Zala Tibor keruleti k6t6desu grafikus- es plakatmuvesz 279 tetelb61 al16 hagyatekat novemberben a
polgarmesteri hivatal munkatarsainak segftsegevel elszallftottuk az MNV Zrt. k6zponti raktarab61 a
Tomory Lajos Muzeumba. A muveszeti anyag ingyenes 6nkormanyzati tulajdonba adasa ezzel
hivatalosan is megt6rtent. A mutargyak feldolgozasa es nyilvantartasa elkezd6d6tt.
A Nemcsics Emlekhaz finanszfrozasaban, uzemelteteseben, szakmai es marketing tevekenysegeben
tovabbra is vallaltuk reszunket.
A Herrich-Kiss villa kertjeben elkezd6d6tt a Buna Konstantin keruleti k6t6desu fest6muvesz-tanar
Galeriajanak kivitelezese, valamint alland6 kiallftasanak el6keszftese.
Juniusban Haas Janos galeria tulajdonos es mugyujt6 szakmai tamogatasaval megnyitottuk Bene Geza
festomuvesz jubileumi kiallftasat a Pavilon Galeriaban. A kiallftason feln6tt csoportoknak kuratori
tarlatvezeteseket, iskolai csoportoknak muzeumpedag6giai foglalkozasokat tartottunk.

Termeszeti oroksegLink megorzesehez es bemutatasahoz kapcsol6d6
tevekenysegek:
Tavasszal immar masodik alkalommal kapcsol6dtunk Beporz6k napjahoz, melyen a
magyar muzeumok hfvjak fel a figyelmet a beporz6 rovarok vedelmenek fontossagara.
A programot ebben az evben online tudtuk megval6sftani, egy heten keresztLil minden
nap Facebook oldalunkon a temaval kapcsolatos tartalmakat, jatekokat osztottunk
meg. Mayer Adel, muzeumpedag6gus kollegank a gyujtemenyben talalhat6 regi
mehkas felhasznalasaval keszftett el egy kisfilmeket, jatekokat tartalmaz6 online thinglink feluletet,
amit nO-an neztek meg eddig. Ugyancsak ehhez a naphoz kapcsol6d6an keszftettek el egy rovarhotelt
a muzeum munkatarsai a villa kertjebe, amelybe nyaron mar be is k61t6ztek a falimehek. A keszfteser61
keszftett vide6t t6bb mint 800-an neztek meg a Facebookon. November 13-an a Szid6nia napi
kertLinnep kereteben bemutattuk a Magyar K6rnyezet Nevelesi Egyesulet vandor beporz6
tan6svenyet, ahol a csaladok ismeretterjeszt6 jatekok segftsegevel ismerkedtek meg a temaval.

Muzeumok a fenntarthat6sagert - fenntarthat6sag a muzeumokban. Workshop sorozat
A muzeum k6zremuk6d6tt a Pulszky Tarsasag Muzeumandrag6giai Tagozatanak 2021 novembereben
meghirdetett 5 alkalomb61 all6 workshop sorozatanak megszervezeseben, melyeken el6adasok,
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kerdesfelvetesek es muhelymunka saran megindulhatott a k6z6s gondolkodas, uj utak keresese a
k6zgyujtemenyek kul6nb6zo teruletein dolgoz6 szakemberekkel. A program vegigvezette a
resztvevoket a Fenntarthat6 Fejlodesi Celok megismeresetol a konkret cselekvesi terv megalkotasaig,
az elmeleti hatter bemutatasan tul, a resztvevo intezmenyek sajatossagait figyelembe veve nyujtott
gyakorlati segitseget celkitUzeseik megval6sitasahoz.

Egyuttmukodes a keril/eti onkorm6nyzattal - Klfmabar6t18
Egyuttmuk6dtlink a Budapest XVIII. keruleti Onkormanyzat a "Klimatudatossagot erositO
szemleletformalas a XVIII. keruletben - Klimabaratl8" elnevezesu KEHOP palyazataban, melyben a
legfontosabb uzenet a klimavaltozas hatasainak megismerese, a termeszeti k6rnyezetlink
meg6vasanak fontossaga, illetve az 6kol6giai labnyomunk cs6kkentesenek jelentOsege.
A palyazat kereteben 2021. nyaran fOepuletlink kertjeben klimatudatossagot erosftO foglalkozasokat
szerveztlink a keruleti nyari taboros gyerekek szamara fenntarthat6saggal foglalkoz6 szakemberek
bevonasaval. A harom allomasb61 13116 programban a gyerekek jatekos formaban ismerkedhettek meg
a hulladekgazdalkodas, levegoszennyezes es hoszigethatas temak6reivel.
A program lezarasakent szeptember 6-an unnepelyes keretek k6z6tt a muzeum kertjeben helyeztek el
a projekt saran szuletett alkotasokat tartalmaz6 idokapszula.
Fej/esztesek a muzeumkertben
A muzeum be/so tereihez kepest nagymeretU, 5000 nm-es muzeumkertben 2022 tavaszan egy
kul6nleges fenntarthat6sagi tan6svenyt tervezunk befejezni, melynek ket allomasa, egy k6z6ssegi
komposztal6 es egy rovarhotel, mar 2021 tavaszan megval6sult. A kert egy reszen biodiverz mehlegelot
keritettunk el, melyet majust61 okt6ber vegeig nem kaszalunk, igya pitypang es a pipacs is szabadon
viragozhat, ezzel elelmet biztositva a beporz6 rovaroknak.

Csaladbarat muzeum:
Uj epuletlink atadasa 6ta kiemelt eel, hogy a csaladok szamara a muzeum olyan hely legyen, ahol
barmikor, barmilyen 6sszetetelben tartalmas idot t6lthetnek. 2020 osze 6ta viseljuk a Csaladbarat
Muzeum cfmet. A Havanna kiallit6hely foglalkoztat6jat es a villa kertjet csaladbarat szemlelettel
alakitjuk at, amelyet t6bb helyi, csaladokkal foglalkoz6 szervezet is igenybe vett (Civil Z61ditok, Gloriett
fejlesztOhaz).
Iden a Traktorjunialis, a Muzeumok Ejszakaja, a Kreativ es a Szid6nia nap kereteben kinaltunk az egesz
csaladnak sz616 programokat a Herrich-Kiss villaban, a Havanna Kiallit6helyen, a Fon6 Bunkereben es
az Aeroparkban.
Juliust61 novemberig a "K6sz6njuk Magyarorszag!" program segitsegevel 15 (+5 egyeb szervezesu)
alkalommal szerveztlink ingyenes kulturalis programokat az itt elo csaladoknak a Herrich-Kiss villa ban
es a Nemcsics emlekhazban. A gyermekeknek 4 telthazas babeloadast es egy hangszerkeszitessel
egybek6t6tt eloadast szerveztlink 173 resztvevovel. A teljes programsorozaton a jarvanyugyi
korlatozasok betartasa mellett 420 fo vett reszt.
Rendszeresen viszunk k6z6s jatekra, elmenyszerzesre alkalmat ad6, komplex, jatekos helyismereti
programokat kul6nfele szabadteri rendezvenyek helyszineire, 2020 oszetol a Havanna Hetivasarra
szombatonkent. 2021-ben majust61 okt6berig 5 alkalommal tartottunk csaladi programokat, melyen
6sszesen kb. 300 erdeklodo vett reszt.
A sportosabb csaladoknak helyismereti elmenyturakat kinaltunk (FEZO turak: 9 alk./450 fo) egy civil
szervezettel egyuttmuk6desben, 2 utvonalat a Google Mapson keresztul is ingyenesen elerhetOve
tettunk.

Gyujtemenyezesi es tudomanyos feladatok:
Az elhalasztott 2020-as szakfelUgyeleti vizsgalat ellenere szakmai teammunkaban a gyujtemenyi
dokumentaci6k fejlesztese, mutargyk6rulmenyek jav[tasa, eszk6zbeszerzes palyazatok segitsegevel, a
megn6vekedett adomanyoz6kedv kapcsan beerkezo nagyobb mennyisegu anyag kezelesere
6sszpontositottunk. (Szamadatokat Id. a szakmai fejezetben.)
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A klasszikus muzeumi funkci6k mellett az intezmeny aktfv helyismereti es helyt6rteneti szakmai bazis,
komplex feladatvegzessel. Az onkormanyzat kutat6i munkat is vegzo hatterintezmenye.
Feladatunk a pozitfv telepi.ileskep es a lokalpatriotizmus erosftese (6nall6an es masokat tamogatva).
2021-ben tovabb novekedett a kutat6szolgalati adat- es informaci6szolgaltatasunk - 182 alkalom.
(Reszletes adatokat Id. a fejezetben)

Nem valosulhatott meg 2020-ban, 2021-re keriilt:

- A 2020 majusara tervezett Eotvos lorand nyomaban cfmu keruleti altalanos iskolasokat megsz6lft6
akadalyversenyt, 2021 majusaban rendhagy6 m6don, egyenileg bejarhat6 turautvonal formajaban
szerveztUk meg. Ajarvanyhelyzet miatt az eredeti terveket nagymertekben atalakftva hirdettuk meg a
programot, nem csak gyerekek, hanem a felnottek reszere is, melyben elsosorban az egyeni reszvetelre
es egy online feluletre helyeztuk a hangsulyt. A versenyen 22 csapat vett reszt. Az ismertetO sz6vegeket
es a feladatokat a Thinglink alkalmazas segftsegevel elerhetOve tettuk azok szamara is, akik nem
szerettek volna kimozdulni otthonr61. A feluletet ez idaig 330-an tekintettek meg:
https:!!www.thinglink.com!scene!1446844445386342402
- Ugyancsak 2020 evrol 2021-re attervezett programunk a Bene Geza festomuvesz szuletesenek 120.
evfordul6ja alkalmab61 rendezett idoszaki kiallftas a Pavilon Galeria kiallft6helyunk6n.
2022-re kerUlt at:
- A Buna Konstantin Galeria atadasa a finanszfroz6 halala miatt
- A muzeumkertbe tervezett tan6sveny megval6sftasa

Rendhagy6 helyismereti vetelkedo (Rejtelyek nyomaban - k6dvadaszat es idoutazas a XVIII.
keruletben) a jarvanyhelyzet miatt 2022 tavaszara kerult

Intezmenyiranyftas
A jogszabalyvaltozas miatt (2020. evi XXXII. tc.) a Kjt. hatalya al61 az Mt. hatalya ala kerult valamennyi
foallasu munkatars 2020 november l-tol. Ez 2021-ben is sok adminisztratfv feladatot jelentett.
2021-ben egesz evre sz616 feladatot adott az atfog6 belso gazdasagi ellenorzesi vizsgalat es az
intezkedesi tervben vallalt feladatok. Tavasszal k6zerdeku adatigenyles, nyaron pedig egy hetes, online
.Allami Szamvevoszeki ellenorzes volt, amely nem tart fel kockazatot. K6sz6njuk a Gesz es a
polgarmesteri hivatal munkatarsainak a segftseget, munkajat, hogy a vizsgalatoknak sikeresen
megfelelhettunk.

Hatekonysagunkat csokkento tenyezok:
- A jarvanyhelyzet es k6vetkezmenyei
- gyujtemeny helyisegeinek merete es szettagoltsaga a szakmai (teremorzes, szakmai ugyelet, gyujtes
es anyagfeldolgozas, muzeumpedag6giai programok, kutat6szolgalat) es egyeb (pI. muszaki) feladatok
teljesftese komoly kihfvast jelent.
- A Herrich-Kiss villa szocialis berlak6janak epuletben maradasa, a villa tetofedesenek rossz allapota, a
felujftasaval kapcsolatos munkalatok elhuz6dasa
- Kis letszamu intezmenykent 1-1 munkatars tart6s kiesese nehezfti feladatellatasunkat.

Hatekonysagunkat novelo tenyezok:
- Minden kollega elk6telezett es innovatfv munkatars. Onall6 szakmai tevekenyseget folytatnak es
vallalnak a k6z6s feladatok mellett. J6 csapatmunka, j6 k6z6sseg.
- J6 infrastruktura a kiallft6helyeken, kidolgozott muzeumpedag6giai programok.
- Egyuttmukodes a kerUleti onkormanyzat munkatarsaival, a kerulet intezmenyeivel, kul6nfele
szervezeteivel (nyugdfjas, egyhazi, 6ko stb.). Szeretnenk kUlon megkoszonni a teruletert felelos
alpolgarmester, referense, az illetekes foosztaly, a palyazati, a foepfteszi, a zold osztalyok es a
Varosgazda es a Gesz munkajat. A keruleti sajt6 rendszeres beszamol6it.
- A Tomory Lajos Muzeum Barati K6r es k6zepiskolas 6nkentesek (pI. IKSZ), palyazati tamogatassal nyari
diakmunkasok bevonasa.
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- Ebben az evben tobb nagy tapasztalatu kulso szakember segitette a legkulonfelebb modon

munkankat: szeretnenk kUlon kiemelni es megkoszonni Frank Gabriella, Odor Katalin, Revay Sandor,

Kajan Imre, Dudas Katalin, Szep Karoly, Hartung Melinda segitseget.

MUZEUMI KOZZETETELI FELADATOK: KIALLITAsOK, KIALLITOHELVEK; MUZEUMPEDAGOGIA, RENDEZVENVEK;
KIADVANVOK, PUBLIKAClOK, ONLINE FELULETEK; KUTATOSZOLGALAT, EGVEB SZOLGALTATAsOK

II. MUZEUMI GYUJTEMENYI FElADATOK: ALLOMANVGVARAPITAs, ALLOMANVVEDELEM; RENDSZEREZES, NVILVANTARTAs,
GVUJTEMENVEGVSEGEK

III. DOLOGI ES SZEMELYI FElTETELEK: pALVAZATOK, TAMOGATASOK, BEVETELEK, MUSZAKI ES TECHNIKAI FELADATOK

I. MUZEUMI KOZZETETELI FELADATOK:
A KIALLfTAsOK, KIALLfTOHElYEK (Szt.: 910203):

Teljes Latogatoszam: 77 626 fo I
I

Alland6 kiallftasok: Az allando kiallftasok karbantartasa, megujftasa, az elofrt nyitva tartasok biztosftasa

Herrich-Kiss villa Ifolyamatos

Allando kiallitasok: Latvanyraktar es Ekevasba !ogott madarszarny - Kondor Bela a A jarvanyugyi kor/atozasok
repiiles vonzasaban (muveszeti, repules es jatektortenet) miatt majus lO-et61
Tarlatvezetesek, muzeumpedagogiai foglalkozasok, programok kint es bent. tarthattuk nyitva a
Befogadott programok egyuttmukodesi megallapodasok kereteben. kiallftotereket, utana a kerti
Kutat6szolgalat H-P 9-15 oraig elozetes bejelentkezessel epitesi es az epu/eten fa/yo
Kondor Bela alkotasok kolcsonzese (Miskolc HOM 03.1.-09.13. hosszabbftas, 09.13.- fe/ujftasi munkak es a
2022.01.13. uj kolcsonzes. ku/onte/e jarvanyugyi
A kertben szabadteri kiallftasok: Szecsi Margit, Oll6i ut 09.04-09. kor/atozasok miatt
Az oszi kulturalis oroksegnapok alatt idoszaki kiallftas a nagyverandan: els6sorban meghirdetett
Hogyan keszu/t a kisveranda fe/ujftasa? 09.18-19. programok vagy el6zetes

bejelentkezessel.
Kisveranda felujftasa, Buna kontenerhaz epftese miatt egesz evben reszleges hasznalat. 12.02.-18. kozOtt CS-P 10-18,
A korlatozasok miatt eloterbe kerultek a kerti programok, a nyar folyaman a keruleti Szo 10-14.

nyari taboros gyerekek mellett tobb nyugdfjas csoportnak es helyi civil szervezetnek Majus 10-tO! 36 heten at

biztosftottunk helyszfnt talalkozoik megtartasahoz. hetente minimum 50 to,
A "Koszonjuk Magyarorszag" program kereteben 15 ingyenes kulturalis programot nyaron 4 heten keresztlil

szerveztunk julius-november honapban. naponta 180-200 to

A nagyveranda es a kert megsokszorozta a hasznalok szamat. hasznalta az ingatlant

2136 latogato

A Muzeumpedagogiai programokat Id. az onallo fejezetben. 23 tarlatvezetes, 5 muzandr.

Uj: muzeumandragogia programok. 49 muzped. fog!. 946 fo

38 nyilvanos program

Be!ogadott rendezvenyek, programok a villaban

Napkozis tabor a villakertben 39 nap 30-70 to/nap

06.28. - 08.20.8 heten keresztUl keruleti napkozis taborosok heti 5 napon keresztul, 385 fo

naponta 8-16 oraig atlagosan 48 fo hasznalta a kerti infrastrukturat (satrak, padok)

igeny eseten a kiallftoteret

Gloriett !ej/eszt6hi1z - kerti kavicsozo hasznalata 2 honapban szerdankent 7-8 alk. 07-08. h6 10-15 to/alk.

Erd6keriil6 tabor - kert 5 nap 08.09-13. 11 to/nap

Rozsa nyugdfjas klub 37 program

enekkari proba, filmk/ub, megbesze/esek, bogracsozas, unnepsegek, k/ubnapok (6-48/alk.) 644 to

Tomory Lajos Barati Kor- a villaban (a Havanna kia/lftohe/yen is!) 11 program

Egyedi programok a Herrich-Kiss villaban

muzeumpedagogia, befogadott gyermekprogramok es tarlatvezetesek ne/kUl, a Rozsasbo/ csak kieme/t programok!

01.11 "Ekevasba fogott madarszarny" Kondor Bela virtualis bemutato thinglink virtualis 3844

01.18 Online muzeumpedagogia a latvanyraktarban virtualis 25

03.8-12 Beporz6k hete online virtualis 216

05.12 Tomory Lajos Muzeum Barati Korenek talalkozoja szabadteri 14 fo

05.16. Pestszentlorinci kortura - Fezo 39 fo
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05.19 Rozsa Nyugdfjas Klub - klubnap nagyveranda 44 fo

05.26 Tomory Lajos Muzeum Bar,lti Korenek talalkozoja nagyveranda 18 fo

05.30 Gyermeknapi tura - Fezo szabadteri 55 fo

06.04 Rozsa Nyugdfjas Klub - bogracsozas szabadteri 30 fo

06.06 Humanokologiai Tanfolyam - Civil Zoldftok szabadteri 30 fo

06.07 Herrich-Kiss villa nagyverandajanak atadasa es tarlatvezetes 75 fo

06.09 Tomory Lajos Muzeum Barati Korenek talalkozoja - 90. eves koszontes nagyveranda 22 fo

06.12 Traktor Junialis a kertben - az epLiletben tarlatvezetesek 150 fo

06.14 Rozsa Nyugdfjas Klub - klubnap szabadteri 34 fo

06.18 Rozsa Nyugdfjas Klub - bogracsozas szabadteri 24 fo

06.21 KoszonjLik Mo.- Tlz kicsi bunjel- Tatar Bianka, Gulyas Levente szabadteri 55 fo

06.23 Eotvos Lorand nyomaban kerLilet akadalyverseny - Dfjkioszto Onnepseg 52 fo

06.26 Muzeumok Ejszakaja- villaban kalandos tarlatvezetesek es koncert 50 fo

06.28 Rozsa Nyugdfjas Klub - klubnap szabadteri 26 fo
07.07 Tomory Lajos Muzeum Barati Korenek talalkozoja nagyveranda 13 fo

07.09 Rozsa Nyugdfjas Klub - bogracsozas szabadteri 42 fo

07.12 Rozsa Nyugdfjas Klub - klubnap nagyveranda 38 fo

07.23 KoszonjLik Mo.- Babos Eszter - A harom kismalac bab eloadas szabadteri 65 fo

07.24 Civil ZOIdftok csere-bere - babaruhaborze szabadteri 25 fo

08.04 Tomory Lajos Muzeum Barati Korenek talalkozoja nagyveranda 22 fo

08.11 KoszonjLik Mo.- Paprika Jancsi - Barta Lajos Babszfnhaza szabadteri 45 fo

08.23 Rozsa Nyugdfjas Klub kenyer Linnep szabadteri 46 fo

08.25 Jazzoperett - Petho-Toth Brigitta - Gencsev Gabor szabadteri 47 fo

09.04 September Fest Kreatfv nap a muzeumban + tarlatvezetesek 50 fo
09.06 Klima 18 - Idokapszula elhelyezese a villa kertben szabadteri 35 fo
09.08 Tomory Lajos Muzeum Barati Korenek talalkozoja nagyveranda 12 fo

09.11 Kerftes Kiallftas - MuveszegyesLiletekkel 50 fo

08.30 Rozsa Nyugdfjas Klub - klubnap (delutan) szabadteri 30 fo

09.10 Rozsa Nyugdfjas Klub - bogracsozas szabadteri 38 fo

09.12 Pestszentlorinc hataran - Fezo 31fo

09.13 A magyar Dal Napja nagyveranda 15 fo

09.14 TelepLilesi Panteon Tablaavato 78 fo
09.15 Tomory Lajos Muzeum Barati Korenek talalkozoja - 90. eves koszontes szabadteri 20 fo
09.16 Rozsa Nyugdfjas Klub - vetelkedo nagyveranda 8 fo
09.18 Kulturalis broksegvedelmi napok - tarlatvezetes a villaban 17fo

09.19. 6szi seta - Fezo 25 fo

09.19 Kulturalis broksegvedelmi napok - tarlatvezetesek a villa ban 47 fo

09.20 KoszonjLik Mo.- Kovacs Vanda -Janikovszky irodalmi est nagyveranda 15 fo

09.21 KoszonjLik Mo.- Pajzan szekely nepmesek - Babos Eszter szabadteri 18 fo

09.25 KoszonjLik Mo.- Akom-Bakom babcsoport - A kiskondas... nagyveranda 27fo

09.27 KoszonjLik Mo.- ifj. Jonas Rezso - jazz estje nagyveranda 15 fo

09.28 Csillagaszat gyerekeknek 1. 75 fo

10.06 Tomory Lajos Muzeum Barati Korenek talalkozoja nagyveranda 10 fo

10.11 KoszonjLik Mo.-Csikos Jozsef - jazz estje nagyveranda 16 fo
10.12 Csillagaszat gyerekeknek 2. 56 fo

10.15 Olvasas ejszakaja - Bokay iskola 25 fo

10.16 KoszonjLik Mo.- Majorka Szfnhaz - A malacon nyert kiralylany nagyveranda 20 fo

10.18 KoszonjLik Mo.- Szociopoly - interaktfv szfnhazi tarsasjatek nagyveranda 23 fo
10.25 KoszonjLik Mo.- Rak Kati - Marmorstein Berta (eletmonolog) nagyveranda 20 fo

10.26 Csillagaszat gyerekeknek 3. 50 fo

11.03 Tomory Lajos Muzeum Barati Korenek talalkozoja nagyveranda 15 fo

11.08 KoszonjLik Mo.- Benko Zsolt - gitar estje (jazz, rock&roll, stb.) nagyveranda 15 fo

11.09 Csillagaszat gyerekeknek 4. - zaro 50 fo

11.13 Szidonia napi kertLinnep - vandor tanosveny 45 fo

11.13 KoszonjLik Mo.- Kovacs Gabor - autentikus gyermek nepzenei program nagyveranda 25 fo
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11.16 Kormanyhivatal muzeumandragogia 1. 30 fa
11.24 Koszonjuk Mo.- Hunyadi Mate - Varazskor (megzenesftett versek) nagyveranda 8f6
11.25 Kormanyhivatal muzeumandragogia 2. 23 fa

11.28 Lattam a Mikulast 2. - Mikulas tura latvanyraktari meglepetessel Fezo 175 fa

11.29 Koszonjuk Mo.- Horvat Bela-Csonka Miklos duo (jazz,pop) nagyveranda 15 fa
11.30 Kormanyhivatal muzeumandragogia 3. nagyveranda 23 fa

12.01 Tomary Lajos Muzeum Barati Korenek talalkozoja - mikulasnap nagyveranda 12 fa

12.07 Sonore Vegyeskar koncertje nagyveranda 20 fa

12.15 Tomory Lajos Muzeum Barati Korenek talalkozoja - karacsonyi nagyveranda 25 fa

12.20 R6zsa Nyugdfjas Klub- karacsonyi unnepseg szabadter 45 f6

12.30 R6zsa Nyugdfjas Klub- szilveszteri talalkoz6 nagyveranda 15 fa

Muzeumsarok - Szent Lorine stny. 2. - kiallft6hely folyamatos, egesz evben

Tarlatvezetesek, muzeumpedag6giai foglalkozasok, programok, majus 11 - november 27. kozott
A Kossuth teri Pavilon Galeria mukodtetesehez hatter biztosftasa K-P:10-18Szo:10-14
Ogyfelszolgalat - helytorteneti felvilagosftas, anyagatvetel, szkenneles. Az ugyeletet a muzeumi munkatarsak
Alland6 kiallitasok: Tomory-terem: Kiilonlegessegek az oktatastortenet felvaltva vegeztek.
multjabOl; Vizek es kovek: Valogatas Svab Ferenc bsszesen
asvanygyujtemenyeb61; 200 ev emlekei - Pillanatkepek Pestszentl6rinc- 29 het nyitvatartas
Pestszentimre torteneteb61

10 tarlatvezetes
2021. decemberet61 felujftas miatt zarva. 2033 latogat6 (Pavilon Galeriaval)
Tabl6kiallftasok a kiallft6ter kirakataban: 14 muzeumpedag6giai program 242 fa
Az Ol/6i ut (10 het) az ev elejen, a zarlat vegeig 1 palyazat 2x116 fa
1956 Pestszentl6rincen (9 het) okt6ber, november 10 egyeb program

2 nyari tabor
2 virtualis alkalmazas 651 fa

Havanna kiallft6hely - Havanna u. 9. folyamatos

Tarlatvezetesek, muzeumpedag6giai foglalkozasok, programok Elozetes bejelentkezessel nyitvatartasi
koltsegkfmeles szempontjab61 elozetes bejelentkezessel idoben majus 10-tol
Muzeumpedag6giai foglalkoztat6 es kiallit6ter Tobb TV es radi6felvetel a 100. evfordul6
Kiallitas: Allami telep 100. Az Allami-telept61 a Havannaig (eletm6d) alkalmab61 (Id. D pont TV)
Buna Konstantin emlekkiallitas 11 tarlatvezetes
uj kiallftassal bovftettUk a kiallft6helyet, a kerulethez kotodo 5 muzeumpedag6giai program 114 fa
Buna Konstantin aranydiplomas festomuvesz-tanarnak emleket allft6 350 latogat6
kepzomuveszeti kiallftassal. 4 jatekas muzeumszakmai program:
Az Allami Lak6telep tortenetet bemutato kiallftasunk is megujult a 100. Muzeumok Ejszakaja,
evfordul6ra Fut6korok Napja,
A megszervezett megnyito elmaradt a Buna Konstantinne betegsege Kulturalis brokseg Napjai,
miatt (06.24.) Allami lak6telepi talalkoz6
A Civil Zoldftok megkezdtek a foglalkoztat6 el6tti elhanyagolt kert
felujftasat.
A megujult kiallft6helyet majust61 december 20-ig egyuttmukodesi
megallapodas alapjan a kovetkezok hasznaltak: 4 We kozosseg rendszeres programjai
TLM Barati Kor (5 alk.), Civil Zoldft6k (10 alk.L Havanna Oka klub (13 alk), 34 alkalom 235 fa
Sanare korus (4 alk.)

Idoszaki kiallftasok
Kossuth teri kiallft6hely (Pavilon Galeria) majus lO-ig kirakat kiallftasok,
Kiallftasok: utana
- 75 eves a MALEV SC (6 het) 11.17. megnyito A Muzeumsarok nyitva tartasaban
- Bene 120 - kamara kiallftas Bene Geza festomuvesz szuletesenek 120. latogathato
szuletesnapja alkalmab61 (20 het) 06.10. megnyito, tarlatvezetesek es november elejeig, utana ujra kirakat
sajat muzeumpedagogiai program kiallftas
- EOtvos Larand es ingaja (4 het) vetelked6 es setaprogram latogatasi adatokat Id. Muzeumsaroknal!
-125 eves az aI/ami anyakonyvezes (16 het)
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- Retro karacsony (1 het)

FSZEK Havanna lak6telepi konyvtar 1569 latogat6

- 100 eve hunyt el Krautschneider J6zsef es felesege (42 het)
-100 eve hunyt el Szerjan Miksa (6 het)

FSZEK Lorinci nagykonyvtar 507 latogat6

- Pusztat61 a parkvarosig (20 het)

AEROPARK -1I-18-as repLilogepben legiforgalmi alland6 kiallitasunk: 70 400 latogat6

- Eg es fOld -polgari repules Budapest 18. keruleteben
2 alkalommal (junius, szeptember) helyszfni ellenorzes:
87 db targy tisztftasa, kiallftasi terLilet takarftasa, az installaci6 javftasa

Nemcsics Emlekhaz - Szinorszag Galeria (tamogatott kiallft6hely) Az emlekhaz nyitvatartasa
A Magyar Muveszeti Akademia palyazati tamogatasaval Nemcsics Antal Szerda: 9-15

2019-ben elhunyt szfntervezo, festomuvesz 6r6k6seivel es a keruleti Szombat:14-18

ertektar bizottsag egyLittmuk6desben a muvesz egykori lak6hazab61, EI6zetes egyeztetessel egyedi idopontban is
idoszaki kiallftasoknak is helyet ad6 emlekhazat alakftottunk ki 2020-ban. latogathat6 volt.

Az id6szaki kiallftasok es programok kivitelezeseben, megval6sftasaban, A nyitva tartast a muvesz 6r6k6sei

technikai, muszaki, szallftasi es szakmai segftseget nyujtottunk, biztosftotta k.

tamogatast gyujt6ttunk es kezeltlink 6nkentesek bevonasaval. Alland6 kiallftas + 5 id6szaki kiallftas

K6sz6njuk Frank Gabriella segftseget a feladat vegrehajtasaban. 5 megnyit6 + 2 szakmai +2 zenei program

AI/and6 kial/itas: elater, lak6szoba es muterem -In memoriam Nemesies 390 latogat6

idoszaki kiallftasok:
- Progresszfv geometria tisztelges Nemesics Antal munkassaga elatt.
Kiallft6k: Mengyan Andras es Serenyi H. Zsigmond
- Archi_color szfndinamikai praktikum. Szende Arpad Alpar-dfjas epftesz

kiallftasa
-lnspiral6 interdiszcipiinaritas. Miskei Laszl6-Nemcsics Antal-Tilles Bela

emlekkiallftasa
- A szakralis ter. T6r6k Ferenc Kossuth-dfjas epftesz kiallftasa.
- Szakmai nagyszeruseg es alazat. Nemcsicsne Takacs Magdolna
emlekkiallftasa.
Minden kiallftashoz katal6gus keszult.

Havanna Hetivasar 5 szombaton, 8-12 k6z6tt,

Piac- es lak6telep torteneti osszea/lftas a Havanna Piaeon a program ideje alatt 300 fo

Kul6nfele interaktfv csaladi programok 2 helyszfnen, havonta egyszer,
ikszesek segftsegevel 05.29.,6.05.,07.24., 08.28., 09.11.

A pestszentlarinci Kossuth ter - tabl6kiallftas 40 het

bnkormanyzat I. emelet 200 fo becsUlt adat

Eotvos Lorand nyomaban - tabl6kiallftas a XVIII. kerLilet kul6nb6z6 4 het

pontjain tavasz (a ponyvasorozat elkeszftese, kihelyezese, kul6nfele 6 helyszfn+virtualis ter

programok meghirdetese). Helyszfnek: Muzeumsarok, Pavilon Galeria, programadatokat Id. muzeumpedag6gianal

L6rinci Nagyk6nyvtar, Zila cukraszda, E6tv6s szobor, E6tv6s Lorand 600 fo

Altalanos Iskola

Sorsfordul6k 1914-1944 - tabl6kiallftas 21 het

Helyszfn: Fon6 Bunker 1183 Budapest, Gy6mroi ut 91. juniust61 750 fo

AI/ami lak6telep 100 - tabl6kiallftas szabad teren 4 nap

Szelmalom ter 06.3-7-ig, (majd a Havanna Kiallft6hely) 250 fo

B. MUZEUMPEDAGOGIA, RENDEZVENYEK (Szf.: 910204)
MUZEUMPEDAGOGIA

MUZEUMPEDAGOGIAI FOGLALKOzAsOK: 05.10-12.01. k6z6tt

A kidolgozott, elmenyt nyujt6, interaktivitast igenylo programok, foglalkozasok 85 foglalkozas,

valamennyi keruleti oktatasi intezmeny szamara ingyenesek. 1776 kerLileti gyermek

Majust61 kerestek minket az iskolak, f6kent szabadteri programok igenyevel. 3 online thinglink felulet

2021 oszen elkeszult es eljuttattuk az intezmenyeknek a muzeumpedag6giai fejlesztese

programajanl6t, amely teljes egeszeben felkerUit a honlapunkra is. 11 fele foglalkozas

- 6vodasoknak 9 alk. 132 fa
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- altalanos iskolasoknak 73 alk. (16 kuls6 helyszinen) 1595 f6
- kozepiskolas 1 alk. 33 f6
12 keruleti intezmeny: Darus, B6kay, Vorosmarty, Brass6, Gulner, Csontvary, Kassa,
Szent L6rine, Ady, Sztehlo, Hengersor, Gloriett fejleszt6haz, Napraforg6 6voda

Kiemelt programok

Beporzok napja. mareius 10. online formaban (Mayer)
Thinglink felulet fejlesztese 216 f6
Kisfilm a rovarhotel kesziteser61 921 megtekintes

SOFI HusVI?ti es kar6csonyi program es a Havanna ki6/1ft6helyi programok Elmaradtak a j6rv6ny miatt

Eotvos Lorand nyomaban akadalyverseny 142 dijazott + online felulet
A programot 2021 majusaban, a jarvanyhelyzetre tekintettel, rendhagy6 m6don, 326 f6 + szabadteri kiallitas
egyenileg bejarhat6 szabadteri helyszineket erint6 utvonal menten rendeztuk meg. A + turaprogram+ dijkioszt6
verseny tartalmat, feladatait teljes egeszeben online formaban is elerhet6ve tettuk,
valamint nem esak iskolasok, de feln6ttek reszere is meghirdettLik.
28 esapat+13 egyeni resztvev6

56-os helytorteneti seta 4 osztaly 77 f6
felfedez6 fUzettel es vezetessel a keruletben a forradalom emlekere
Egyeb 56-os forradalommal kapesolatos kozos programok okt. 22-en: Kand6 seta 30+400 f6
felfedez6fUzettel, Kassa 56-os forradalmarok es diakok talalkoz6ja, Nemet Nemzetisegi
(Piros) kozos iskolai megemlekezes el6adassal, vide6 bevagasokkal

Nyari tabor szervezese es lebonyolitasa 2*1 het 16 resztvev6
A taborban a felfedezeses tanulas m6dszereivel kotetlen, jeitekos, formaban dolgoztuk
fel a kerulet multjanak erdekes reszleteit es kutattuk fel nevezetes helyszineit.(Mayer,
Szab6)

Ismerkedes a muzeummal. Jatekos foglalkozasok a B6kay-kerti keruleti nyari taboros 10 alkalommal
esoportok szamara a leitvanyraktar targyaihoz es Kondor Bela muveszetehez 192 resztvev6
kapesol6d6an. (Mayer, Szab6) + R6zsa tabor

Kalandozas Bene Geza festmenyei kozott. szeptember-okt6ber. Bene Geza halalanak 11 alkalom
60., szuletesenek 120. evfordul6ja alkalmab61 rendeztunk id6szaki kiallitast eredeti 167 resztvev6
alkotasok bemutatasaval a Pavilon Galeria kiallit6helyunkon. A kiallitas ideje alatt a
Gulner uteai Altalanos Iskola tanul6inak tartottunk a muvesz eletet es munkassagat
bemutat6 muzeumpedag6giai foglalkozasokat.(Mayer, Szab6)

Palyaorientacios foglalkozas Iden tobb iskola is megkeresett minket a palyaorientaei6s 3 alk. 66 f6
napjukon. fgy nekik kulon erre az alkalomra fejlesztettunk foglalkozast.

Tobb leszervezett foglalkoz6sunk elmaradt a j6rv6ny miatt 6sszel, vagy munkat6rsunk
vagya csoport karantenba keriJlese miatt

Kornyezeti foglalkozasok - interaktiv fenntarthat6sagi tanosveny es programok 19 alk. 380 f6
szervezese a Klimabaratl8 projekttel kozosen a nyari napkozis taboros
gyermekesoportoknak a ny6ri di6kmunk6sok bevonasaval

LKK Repuloteri skanzen es repterlatogatas - esak szervezes 6 alk.
napkozis tabor, iskolak, keruleti sporttaborok 193 f6

TUDOMANYOS ISMERETTERJESZTO PROGRAMOK

Sajat programok

Allami lakotelepi talalkozo - konfereneia 09.22. 1+2+4
El6ad6k: Papai Tamas, Heilauf Zsuzsanna, Ablonezy Balazs, Szent-Ivany Ilona program
anyaggyujtes -Iakasalaprajzok keszitese a resztvev6kkel 191 f6
Setaprogramok
Urbit61is helyett dig it6 lis fej/esztesek (Id. muzeumpedag6gia es C kiadvanyok)
Kultur61is Orokseg Napjai 09.18.-19. Katolikus templomok a keruletben I. es II. (Heilauf)
L6rinei belvaros tortenet 11.16., 25. 30. (Heilauf) 4 szervezett esoportnak (15+15+23+23 f6)

Muzeumok Ejszakaja 50+27+16
Komplex program 3 sajat es egy kuls6 helyszinen, tarlatvezetesekkel, kulturalis kfser6 programmal +300 f6
Herrieh-Kiss villa, Havanna kiallft6hely, Pavilon Galeria, Fon6 Bunker
Tarlatvezetes: Buna (Kis Annamaria kozfoglalkoztatottjpalyakezd6 muveszettortenesz), Bene
(Szab6+Papai)
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Kulturalis Orokseg Napjai
Tarlatvezetesek valamennyi sajat kiallitohelyen (reszletek a kiallitohelyeken)

Mas szervezeseben, programjain tartott el6adasok
keruletben, keruleten kivul, online 6+7+2
(ezeket lasd reszletesen a D pontban, szakert6i/egyuttmukodesek alatt, resztvev6 szam nelkul) alkalom

KLASSZIKUS SAJAT ES EGYUTTMUKODESBEN SZERVEZETT RENDEZVENYEK:

Tomary Lajos Muzeum Barati Tarsasag klub 17 alk. 243 f6

Ki6/1ft6s megnyit6k: 10 alk. 417 f6
Bene Geza 120 (06.10.), 75 eves a MALEV SC (11.17.) - Pavilon Galeria, Nemcsics- emlekhaz
id6szaki kiallitasai
Unnepi rendezvenyek:
Klima18 id6kapszula elhelyezes a muzeumkertben (09.6.), Veranda atado (06.7.)
Pantheon Emlektabla avato (09.14.) Herrich-Kiss villa, Kopjafa avato (jun.4.) Szelmalom ter

Szabadidos (csal6di) programok: 33 alk. 1257 f6
Fezo teljesitmeny es helyismereti turak (9 alk./450 f6) villa, Kossuth ter, Sportkastely
Koszonjuk Magyarorszag kulturalis programok (15 alk. 420 f6) es egyeb zenei programok a villaban
es a Nemcsics emlekhazban
Csaladi programok a Havanna hetivasaron (5 alk. 300 f6), Csillagaszati program gyerekeknek (4
alk. 231 f6), Futo kor relax program (09.6.) (10 fa)

Hagyom6nyteremto rendezvenyek:
Tomory Emleknap elmaradt, Kerites kiallitas (09.11.),
Allami telepi talalkozo (09.22.), Szidonia napi kertunnep (11.13.), Mikulas tura (11.28.) 4 alk. 340 fa

KerUieti nagyrendezvenyek: 300 f6
September Fest (09.4.) Aeropark - Repul6teri Skanzen (LKK) es a Bokay-kert kozott ingyenes
buszjarat szervezese, ingyenes belepes biztositasa szerz6des kereteben

Orsz6gos rendezvenysorozatokba val6 bekapcsol6d6s (Id. reszletes): 190 f6
Muzeumok Ejszakaja (06.26.), Kulturalis Orokseg Napjai (09. 18-19.),
Muzeumok Maj61isa elmaradt

Civil szjera esemenyei
Rozsa Nyugdijas Klub, Civil Zoldft6k Egyesulet Tolt6d6k, Okoklub, Humanokologia tanfolyam 60 alk. 881 f6

Nagykozonseg szamara meghirdetett helytorteneti, helyismereti, muzeum anyagara epul6 rendezvenyek
vii/em kiviil datum es helyszinadatokkal:

Datum Program Helyszfn

02.14 Szivecske Tura (FEZO) Muzeumsarok el6tt 70 f6
es online

05.21 International Colour Day Nemcsics haz online
Mengyan Andras es Serenyi H. Zsigmond kiallitas megnyito

05.12 Szende Arpad (Archi Color) kiallitas megnyito Nemcsics haz 35 f6

05.26 TLMBT - vetites Havanna kiallito 18 f6

05.17 - 06.7 Eotvos Lorand Verseny 6 helyszin es online

05.29 Havanna Hetivasar IKSz-esekkel 2 helyszfn 60 fa

06.2 Szende Arpad kerekasztal beszelgetes Nemcsics haz 6 f6

06.4 Kopjafa Avato Onnepseg kuls6 helyszfn 100 fa

06.9 Miskei Laszlo es Til less Bela kiallitas megnyito Nemcsics haz

m6jus Urbit61is Elmaradt

jUnius B6kay biciklitura kiseroprogram Elmaradt

06.05 Havanna Hetivasar IKSz-esekkel 2 helyszin 60 f6

06.10 Bene Geza kiallitas megnyito Pavilon Galeria 52 f6

06.23 TLMBT - vetites Havanna kiallito 16 f6

06.24 Buna Konstantin kiallftas megnyito Havanna kiallfto

06.26 Muzeumok Ejszakaja - egesz napos program Fono Bunker 300 f6

06.26 Bene Geza tarlatvezetes es seta Pavilon G.+kuls6 21f6

06.26 Buna Konstantin tarlatvezetes es Havanna 100 kalandjatek Havanna kiallito 27 f6

07.24 Havanna Hetivasar IKSz-esekkel 2 helyszfn 60 f6
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08.28 Havanna Hetivasar IKSz-esekkel 2 helyszfn 60 fa

09.4 Buszjarat es ingyenes Aeropark latogatas keruletieknek kulso 300 fa

09.5 Pestszentlorinci tura - Fezo Pavilon Galeria 59 fa

09.5 Futokorok napja - relaxacio es jatek Havanna kiallfto 10 fa

09.6 Miskei-Tilless kiallftas finisszazsa Nemcsics Emlekhaz 70 fa
Varga Laszlo es ifjabb Miskei Laszlo koncertje

09.9 Torok Ferenc kiallftas megnyito Nemcsics Emlekhaz 50 fa

09.11 Havanna Hetivasar IKSz-esekkel 2 helyszfn

09.18 Katolikus templomok a keruletben I. - KON buszos 17 fa

09.19 Katolikus templomok a keruletben I. - KON buszos 29 fa

09.18-19 Bene Geza, Aallami lakotelep 100 2 helyszfn

09.22 Az Allami lakotelep egykori lakoinak barati talalkozoja KBKH 75 fa
Szervezes, lebonyolftas, vendeglatas, meghfvok

09.22 TLMBT - vetftes Havanna kiallfto 18 fa

10.22 Torok Ferenc emlekere - kerekasztal beszelgetes Nemcsics Emlekhaz 7 fa

11.17 Nemcsicsne Takacs Magdolna kiallftas megnyito Nemcsics Emlekhaz 20 fa

11.17 TLMBT - vetftes Havanna kiallfto 10 fa

11.17 75 eves a Malev SC kiallftas megnyito Pavilon Galeria 30 fa

11.23 Sonore kamarakorus fellepese Nemcsics Emlekhaz 20 fa

C. KIADVANYOK, PUBLIKACIOK, ONLINE FELOLETEK (Szf.: 910202)

igeny es kapacitas szerint (kulonosen a kiadvanyok eseteben)

Sajat kiadvanyok eseteben: forrasfeltaras es feldolg., kezirat elkeszftese, fotovalogatas, szerkesztes, lektoralas,
kiadas minden feladata
Gondozott kiadvanyok eseteben: lektoralas, ha szukseges kepek, kep- es tordeloszerkeszto, szerzoi konzultaciok,
igeny szerint kiadasi, nyomdai munkak szervezese

Keziratok osszeallftasa: telepiilesi evfordul6hoz
BFL kOtet? (az anyagot tobb eve osszeallftottuk, csak a bevezeto tanulmanyt kell megfmi)

Sajat kiadvanyok (csak a kezirat/pdf elkeszftese, amfg forras nincs nyomtatasra)
Villatelepi kiadvany (NKA palyazat Papai) elkeszult a kezirat, elindult a sajto ala rendezes
Allami lakotelepi (Heilauf)

Muzeum evfordul6s tanulmanykOtet nem

Kerilleti kepes album nem

I/Iusztralt helyismereti munkatankonyv gyerekeknek ujrakiadas nem
(3 szponzori lehetoseg, de egyik sem jOtt be)

Fiizetek: 2
Traktor Majalis kiadvany (Heilauf), Muzeumpedagogiai ajanlo (Mayer)

Cikkek, tanulmanyok keszftese: Magyar Muzeumok online, keruleti sajto, Varosunk, Varoskep, 25
Honismeret stb. reszben telepulestorteneti, reszben programajanlo

Papai Tamas tortenesz
Varoskep
2021. februar A farsangi fiok tartalma,
2021. marcius Egy forradalom unnepei
2021. aprilis A locsolkodas szokasa regen es...
2021. majus Ha a terasz meselni tudna...
2021. julius-augusztus Sportolok a kifutopalyan
2021. szeptember 100 eve alapftottak a Continental Szalagszovogyarat
2021 november 100 eve hunyt el Szerjan Miksa
2021.11-12. sz. Malac es bogar. Szilveszterek Pestszentlorincen
Varosunk 2021/3
Kis magyar gyartortenet
Online adatbazisok. A XVIII. kerulet hazjegyzeke
Eotvos Lorand emlekezete. Akadalyverseny a XVIII. keruletben (Mayer-Papai)
Varosunk online (Ieadva, de 2022-ben jelenik meg)
- KMO konferencia (2500 karakter)
- A magara hagyott 6-Szemeretelep a Varosunkba (4100 karakter)
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- A magara hagyott 6-Szemeretelep a Varosunk Online-ra (10.000 karakter)
- A magara hagyott 6-Szemeretelep az Archfvumba (20.000 karakter - labjegyzettel)
muzeum18ker.hu (tomorylajos-muzeum.hu)

A XVIII. keruleti laktanyak sorsa 1990 utan
100 eve alapftottak a Continental Szalagszov6gyarat
Haztortenetek - UII6i ut 286. (Deutsch Pinkasz uzlethaza)
100 eve hunyt el Szerjan Miksa
Haztortenetek - Varoshaz u. 6. (A pestszentl6rinci Szerjan-haz)
Haztortenetek - Kisfaludy u. 37. (A pestszentimrei Szerjan-haz)
Pestszentl6rinc-Pestszentimre100 - Szazeves tervrajzok Pestszentl6rincr61 es Soroksarpeterir61,
1921.
Epulettortenetek - Kossuth Lajos u. 97. (Krautschneider kocsilampagyar)
Gabor Fruzsina tortenesz
Varosunk
2021/3 L6rinci filmcsillag Hollywoodban. A nemafilmes Banky Vilma (1901-1991)

Heilauf Zsuzsanna tortenesz
Varoskep
2021. junius Havanna-lak6telep: 100 eves mult
2021. okt6ber " ... jott az els6 sortUz, hasra fekudtunk"
Honismeret
A Trianoni menekultek hatasa a helyi kozossegekre (szekci6 osszefoglal6)
MAMUTT evkonyv
Allami lak6telep es Szent Imre Kertvaros, Trianon kovetkezmenyei el61 menekul6k megtelepedese
Pestszentl6rincen. sajt6 alatt

Heilauf Zsuzsanna- Papai Tamas-Gabor Fruzsina- Szab6 Zs6fia 14
TV18 onall6 helytorteneti musorok:
1) '56-os helyszfnek es esemenytortenet, kapcsol6d6 film a Piros Iskola idei megemlekezese 2)
Eotvos Lorand Pestszentl6rincen
3) Trianon arvai, az Allami Lak6telep tortenete a Havanna epfteseig. Kapcsol6d6 film az egykori
lak6telepiek eves talalkoz6ja 2021-ben
4) Trianoni kopjafa avatasi unnepsege
6) Kondor Bela-"portre" 7) Fedak Sari-"portre" 8) Banky Vilma 9) Bene Geza-kiallftas
10) Buna Konstantin-kiallftas a Havannan
11) Zala Tibor?
Leforgatva, adasba 2022-ben
12) L6nyaytelep, 13) B6kaytelep, 14) Ujpeteritelep

Meghfv6k, sz6r6lapok, plakatok, programajanl6k, emleklapok, feladatlapok keszftese 4+6+16+32+
Emleklapok: Kopjafa avatas emleklap 8+10
Meghfv6k
- Buna Konstantin, Bene Geza, Allami lak6telep 100 meghfv6
- Nemcsics Emlekhaz kiallftas megnyit6i es programjai
Plakatok, sz6r6lapok: Muzeumpedag6giai, Koszonjuk Magyarorszag, Havanna Hetivasar es egyeb
programokhoz
Feladatlapok: nyari tabor, Havanna, Eotvos, Kalandlapok 4fele latvanyraktar, Allami lak6telep
Utvonallapok: helyi seta- es biciklis turaprogramok (10)

Gondozott kiadvanyok:

Szent Imre kertvarosi iskola (Szalayne) folyamatos
Szemeretelep (Scharek) kapcsolat

megjelent
Nemcsics Emlekhaz Szfnorszag Galeria, Katal6gusok 2021-ben: 6 kotet
- Progresszfv geometria tisztelges Nemcsics Antal munkassaga elott. Kiallftok: Mengyan Andras es
Serenyi H. Zsigmond
- Archi_color szfndinamikai praktikum. Szende Arpad Alpar-dfjas epftesz kiallftasa
Inspiral6 interdiszciplinaritas. Miskei Laszlo-Nemcsics Antal-Tilles Bela emlekkiallftasa
- A szakralis ter. Torok Ferenc Kossuth-dfjas epftesz kiallftasa.
- Szakmai nagyszeruseg es alazat. Nemcsicsne Takacs Magdolna emlekkiallftasa.
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+1 Bucsu Torok Ferenc templomepftotol
Digitalis tartalomfejlesztes, online feluletek:

18kerterkepen.hu, 18ker1956.hu 3000
hasznal6

18kerhazjegyzek.hu 3000
17 db facebook poszt, 5 db honlap szoveges hasznal6

Interaktfv virtualis kiallftas 3 uj
(Mayer) Id. muzeumpedag6gia - ThingLink 4711 fo
1956 (325), Eotvos (326), Beporz6 (216), Kondor (gyerekek 275, felnottek 3569)

Virtualis kiallftas Id. uj honlap
Hely- es legiforgalomtortenet Bp. 18. keruleteben - virtualis telepulestorteneti alland6 kiallftas
(Papai, Gabor, Szab6)

MuzeumDigitar kozzetetelek Legiforgalmi gyQjtemeny 15 tetel
Facebook es Instagram posztok helyismereti, szakmai tartalmak, fot6kkal, vide6kkal 334
valamennyi szakmai munkatars es a programszervezo Kovetok szama 1300 fo poszt+90
Vegyesen szakmai es program posztok, tobb tarsoldalon val6 megjelenesi lehetoseg (pI. XVIII. eleres:
kerulet anna) Facebook
13 vide6 - a legnepszerQbbet 3800-an neztek meg. 132197
A legnepszerQbb posztjaink 13-17000 fot ertek el, 1000 fblotti interakci6val Instagram

781
Hfrlevelek (helyismereti tartalmak, hfrek es programajanl6k) 5
hagyomanyos es Mailchimp program segftsegevel alkalommal
februar, marcius, majus, szeptember, december 500+800 dm
Podcast keszftese es feltoltese, felulet kialakftasa (szakmai munkatarsak + Varga) 4 db
Bevezeto: evfordul6k, temafelvetesek; Kondor 90; Banky Vilma; Eotvos Lorand 10-37p
Csak a zarlat alatt volt idonk, energiank hozza.

2 online elerheto Google Maps terkep keszftese (Heilauf) megtekintes
Szfvecske tura (februar 16.) 877
XVIII. keruleti bringas reggeli (szeptember 22.) +2 szakmai tartalom nelkul 552
QR kodos emlekhely ismerteto Kopjafa emlekhely 1 db
OJ minden feluletre optimalizalt intezmenyi es helyismereti honlap kialakftasa, tovabbkepzes tavasz
Valamennyi szakmai munkatars megtanulta hasznalni, a hfrek, muzeuminformaci6s tartalmak 94 db
mellett nagy mennyisegQ helyismereti tartalom is felkerult. www.tomorylajos-muzeum.hu feltoltes
regi honlap muzeum18ker.hu - 29+51 bejegyzes
honlapok forgalma regi 177 231
regi 177 231, uj 11900 latogat6, 26518 alkalommal178 635 oldalt uj 178635

D. KUTATOSZOLGALAT, EGYEB SZAKMAI ES SZAKERTOI SZOLGALTATAsOK, EGVOTTMUKODESEK

(Szakf.: 910201-04)
Fe/odot

Kutatoszolgalat (helyben, telefonon, levelben, postan es 182 tenyleges adatszolgaltatas
interneten)

Onkormanyzat, keruleti intezmenyek, civil szervezetek, - ITS el6keszftes, anyag ellenorzes, tobb koros
mediaszereplok stb. megbfzasainak teljesftese (Heilauf)
- Fot6anyag-szolgaltatas (kereses, szkenneles, digitalis - Oroksegvedelmi Tanulmany (Heilauf, Papai)
masolatok kiadasa) - Foepftesz: 12 leveltari alkalom, 47 tervrajz
- Nagyobb, tobb napos, esetleg kulso helyszini kutatast szkennelese, szovegjavitas (Papai)
igenylo hatteranyagok osszeallftasa - a telepules jelkepei, log6i, anyaggyQjtes,
- szakmai anyagok helyismereti alapu lektoralasa palyazatkifras, online segedanyagok, bfralat (Heilauf)
- szakmai tanacsadas, allomanyfelmeres - QR k6dos ismertetok: Kopjafa emlekhely

- Vajk utcai kapu elokeszftes
AnyaggyQjtes miatti szemelyes kapcsolatfelvetel Haas Janos mQgyQjto es galeriatulajdonos - Bene
(intezmenyek, civil szervezetek, egyesuletek, egyhazak, (Szab6), Szallasine Dr. Boross Ilona: torteneti targyi
partok es maganszemelyek) anyag, R6ka Kalman: legiforgalmi anyag (Gabor),

Frank Gabriella: torteneti targyi es mQveszeti anyag
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(Gabor, Szab6), Kiss Gyargy Istvan:

dokumentumanyag (Gabor, Szegedine)

PIK- regi sz6r6anyagok, sajt6anyagok-(P. Tamas,

Gabor, Szegedine)

Programokjkiallftasokjanyaggyujtes miatti R6zsa Nyugdfjas Klub, FezoSport, kerLileti

egyuttmukodes (bnkormanyzat, muvel6desi hazak, kanyvtarak, Fon6 Bunker, Kazbigy6 program, KBKHI,

6vodak, civil szervezetek, egyhazak, sportegyesLiletek, Civil Zaldft6k, Nemet es Lengyel Nemzetisegi

ettermek, maganszemelyek), bnkormanyzat, katolikus es unitarius

- Szab6 ZsOfi: szakmai megnyit6 MuveszegyesLilet 2 egyhazkazsegek, XVIII. kerLileti MuveszegyesLilet,

kiallftasa (majus es nov. Kondor); PIK, Malev Sc, Magyar Hollywood Tanacs EgyesLilet

- Heilauf Zsuzsanna: Linnepi beszed kopjafaavat6 (jun. 4.); (Bokor Balazs, podcast, temaja Banky Vilma),
Beke teri 56-os megemlekezes (okt.) Asztagos Klara (alland6 es id6szaki kiallftas terve,

- Gabor Fruzsina: Malev SC 75. evfordul6 kiallftas textfliak a Kistextb61), Metzker Pal (id6szaki kia/lftas
- Nemet Nemzetisegi Haz berendezese terve, XVIII. keriileti hangszerkeszft6- es javft6)
- F6plebania kripta

Helyi Ertektar Bizottsag Nemcsics emlekhaz, Trianon emlekmu, emlektablak,

helytarteneti kezirat sajt6 ala rendezese, buszos

kerLileti seta, TelepLilesi Panteon

Helytorteneszekkel, iskolakkal egyi.ittmukodes (cikkek, Karinthy fot6s vetelked6, Piros, Kassa, Kand6 1956,

kiadvanyok javftasa, kapcsolattartas, anyagok csereje, Feln6ttek Gimnaziuma el6adasok beszelgetesek,

atadasa, kazremukades programjaikban) Darus helytarteneti 0lvas6kanyv iskolai hasznalata,

+ mestertanari portf61i6k segftese Kondor es Kastelydombi 1-1 pedag6gus

egyeb (Zald Sandor, polgari iskola, nemzetisegi anyag B6kay, Sztehlo

elhelyezese) tovabbkepzes szakmai gyakorlat Brass6

Ki.ilsc5 forrasc5rzc5 intezmenyekben folytatott hely- es BFL 24 kutatasi alkalom, PML 1 kutatasi alkalom,

muveszettorteneti kutatas (BFL, OSZK, FSZEK, SZM, MNG) OSZK 1 kutatasi alkalom

Reszvetel el6ad6kent kLils6s szakmai konferenciakon, 13+4 alkalom

programokon: A reszveteleket Id. hatul a tovabbkepzesek kazatt
Heilauf Zsuzsanna: a + az egyLittmukadesek kaze kerLilt

- A 18. kerLilet tartenete. (el6adas R6zsa 05.29.)

- A Trianoni menekLiltek hatasa a helyi kazassegekre

(szekci6vezetes es el6adas Debreceni Honismereti

Akademia) 07. 7-9.

- A MuzeumokMa 2020 kutatas - tapasztalatai es

eredmenyei (panelbeszelgetes Visegrad) 09.08.

- Az Allami lak6telepi kutatasok legujabb eredmenyei

(Allami telepi talalkoz6) 09.22

- Gyujtemeny es kiallftas menedzsment kis muzeumi

keretek kazatt (Szentendrei skanzen, tovabbkepzes) 10.04.

- Haborus hetkaznapok Pestszentl6rincen - Wimmerth Bela

plebanos els6 vilaghaborus feljegyzesei (Hadtarteneti

Muzeum konferencia el6adas) 10.14.

- KerLileti jelkepek. online el6adas 10.20.

- 1956 Pestszentl6rincen (Piros iskola) 10.23.

Papai Tamas Laszlo:

- A Magyar L6szergyar nagyon ravid tartenete (Allami

telepi talalkoz6) 09.22

-A magara hagyott 6-Szemeretelep (BPHT) 10.06

- Gyarak, Lizemek kulturalis szfnterei es hatasa - a Kispesti

Textilgyar munkasj61eti intezmenyei, 1941. (KMO) 10.07

Mayer Adel:
- A Tomory Lajos Muzeum ismeretterjeszt6 programjai

(KMO) 10.07

- Beporz6k napja a Tomory Lajos Muzeumban (online

Beporz6 Szalon) 01.18.

Helyi sajt6val val6 egyLittmukades (sajt6anyagok keszftese, Varoskep helytarteneti cikkek (Papai, Heilauf)

cikkek frasa, hatteranyagok TV musorokhoz, kazremukades kLilanfele felLileteken (Gabor, Szab6, Papai, Heilauf)
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cikkek, Tv musorok keszfteseben; nyilatkozatok, reszletesen Id. k6zzetetel
fotoszolgaltatas)

Tv musorokhoz (helyi, orszagos) + egyeb helyt6rteneti 6 TV18 helyt6rteneti adas,
feladatok (adatszolgaltatas) radio .t\llami lakotelep RTL Klub XXI. szazad (Heilauf),

M5 2 musorban: Kutatok nyomaban, Ez itt a kerdes,
2 radioadas Kossuth es a Katolikus radio

M5 - Nemcsics-haz (Frank)
2 interju a TV18-nak programokrol

Egyuttmuk6des muzeumokkal: BTM, Neprajzi Muzeum, K6zlekedesi M., MNM, PIM,
budapesti helyt6rteneti gyujtemenyekkel: Kispesti HGY SzM - Magyar Nemzeti Galeria, Miskolci Herman

Otto Muzeum, Skanzen, Hadt6rteneti, Marcali
Muzeum, Szekelyudvarhelyi Haaz Rezs6 Muzeum

egyeb intezmenyekkel, szervezetekkel: ELTE, BFL, Kormanyhivatal

sza kmai szervezetekkel: MAMUn, Pulszky, BHT, OSZK; MRT, (LKK), MMA,
VMSZ, K6rnyezeti Nevelesi Egyesulet

Kiallftasokhoz targyi es dokumentumanyag k61cs6nzes Rakospalotai Muzeum-k6lcs6nzes meghosszabbftasa
(adunk vagy kerunk): muzeumok, k6zintezmenyek, Nemcsics t6bb kiallftashoz tablok kasfrozasa es
maganszemelyek stb. - Foto- es papfrdokumentaciok mutargyszallftasok
keszftese k6lcs6nz6kent, csomagolas Fono Bunker ponyvakiallftas, program

egyuttmuk6des

Kiallftasokhoz installacio, vitrinek k61cs6nzese Nemcsics emlekhaz posztamensek, Fono Bunker
mobilparavan es oszlopvitrinek, KBKHI (tarlok PIK es
Syma plexifal KBKH) bnkormanyzati rendezvenyhez

(Z6Id-Liget 6voda) mobil paravan

f/6 kdlcsdnzesek: Malev - maganszemelyek, Textilmuzeum, LKK, PIM,
Miskolci Muzeum, Karinthy Gimnazium, Nagy csalad,

SZM - Magyar Nemzeti Galeria

II. MUZEUMI GVUJTEMENVI FELADATOK
Altalanos feladatok:
Az egyes gyujtemenyeket kezelo munkat,hsak feladata volt a szakfelugyeleti vizsgalat
dokumentaci6janak attekintese. Ez alapjan feladatterveket keszftettunk es teamban kezdtOnk neki a
feladatok feldolgozasanak: folytat6dott az egyes gyujtemenylefrasok elkeszftese (targyi,
kepzomuveszeti, fot6 es kbnyvtar), bnall6 feladattervek keszultek. A mutargyvedelmi strategia
alapjan megkezdodtek a rendszeres napl6zott meresek, a nyilvantartasi es revfzi6s, illetve a
digitalizaci6s strategia felUlvizsgalatat az altalanos strategia elkeszftese utanra utemeztuk at.

A. ALLOMANYGYARAPITAs (Szf.: 910201)

Anyaggyujtes kiilsii helyszineken: egyeztetesek, anyagfelmeres, 48 nap terepmunka
fotozasok, szallftasok, dokumentacio koordinacioja, kutatas muzeologusok, mutargyvedelmis,

kulturalis k6zfoglalkoztatottak,
diakmunkasok

Keriileti kiadvanyok celzott gyujtese: sajtoanyag elektronikus, PDF helyi, nyomtatott sajtoanyag: 45 db

formatumuak is, plakatok, apronyomtatvanyok, helyi lapok, keruleti Digitalisan let6lt6tt: 10 db

meghfvok es szorolapok gyujtese Varoskep 11 db

2021-es el6valasztasi anyagok, L6rinci Naplo, szorolapok, plakatok, 25 db

ismertet6k

Kiemelten gyujtott targyi es dokumentum anyag: gyermekkor es Targyi gyujtemeny: leltarozott 35 db,
eletm6d, repiilestortenet, kepzomuveszet leltarozatlan tetel: 647 db.
Egyedi vetel, ajandekozas, csere, letet, digitalis masolatok keszftese,
anyagatvetel, fotozasok, listak 6sszeallftasa, szallftasok egyeztetese
Nagyobb vagy ertekesebb anyagok:
- Legiforgalmi targyi es dokumentumanyag Roka Kalmantol (35 darab)
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- Penzermek es kituntetesek, plakettek Torma Imret61 (adomany, 196

darab)
- Papfralapu dokumentum 1849-b61 (1 darab)
- Kiss Gyorgy Istvan; dokumentum es textil anyag 98 db
- PIK- regi sz6r6anyagok, sajt6anyagok: kb. 180 db

onkormanyzati, keruleti intezmenyek, cegek, maganszemelyek Maganszemelyek felajanlasai a targyi

felajanlasai - kisebb atvetelek gyujtemeny szamara: 10 alk.

Felhivasok, antikvariumok, arveresekfigyelemmel kiserese (Papai, Vatera 32 megnyert (1 nem) tete I,

Szab6) Darabanth 16 megnyert (1 nem) tetel

kulonosen kepeslapok, terkepek, fot6k, dokumentumok, penz
fUggvenyeben muveszeti alkotasok vasarlasa (els6sorban Kondor)

Konyvtari allomany gyarapitasa (Papai) 110 db konyv

vasarlas, csere es ajandekozas (kulonosen helyi kiadvanyok, keruletben

hasznalt tankonyvek)
Fot6 es szkennelt anyagok gy{jjtese: (Papai) 1379 db fot6

keruletben keszftett fot6k

Kerulethez kapcsol6d6 archfv vegyes esemeny- es epuletfot6 vasarlasa 59 tetel

helyett Ho6s Jen6 59 tetel keretezett keruleti fot6 meg6rzesre atvetele
az onkormanyzatt61

M{jalkotasok vasarlasa nem volt 2021-ben

MNV Zrt. (Szab6) onkormanyzati hatarozat alapjan
Zala Tibor anyag - atvetel, allomanyvedelmileg biztonsagos csomagolasa 279 db

es szallftasanak lebonyolftasa, haszon kolcsonszerz6des kotese az
onkormanyzattal (Szab6, Szegedine, Heilauf)
Otruba Istvan anyag - felmeres, KT hatarozat, ugyintezes stb. ingyenes
hasznalatba adas (Papai) 190 tetel

Buna Konstantin festmenyek es grafikak felmerese a lakasban, szallftas 18 db
es kolcsonszerz6des el6keszftese, athuz6dik 2022-re

Digitalis tartalmak - kiemelt feladat a feladat felmerese, lehet6segek,

fot6k, keriileti televizi6 ad6sainak es keriileti honlapok anyag6nak onkentesek keresese

celzott gy{jjtese (informatikai kapacit6sb6vitest igenyel, i/letve
meg6/1apod6st a V6rosgazd6val)
Adattari anyagok kapacitas hianyaban nem rendezett

Lehetoseg szerint interjUk keszitese (id6 fUggvenyeben) kapacitas hianyaban nem

B. ALLOMANYVEDELEM, RENDSZEREZES, NYILVANTARTAs, DIGITALIZALAs (Szf: 910201)

M{jtargykoriilmenyek rendszeres ellenorzese, napl6zasa (feny,
paratartalom, h6merseklet), valamennyi telephelyen, kiallft6- es
raktarhelyisegben, de kiemelten a kepz6muveszeti kiallft6terben, ahol
ezek a feltetelek muszeresen szabalyozhat6ak. (Szegedine, Szab6)
Helyisegek takarftasahoz hasznalt eszkozok es m6dszerek folyamatos
ellen6rzese

- 2021-t61 6 telephelyen rendszeres
meresek (h6merseklet, para)

Id. tabla

Hely Meresek medja:

Havanna utca 9 (naplezott):

- foglalkoztat6
- kiallft6terem ketnaponta kihelyezett (Testo 608-H1)

Baross utca 13.-kepz6muveszeti raktar kethetente ki helyezett

Muzeumsarok negyedevente hordozhat6 muszer

Pavilon GalE~ria kethetente kihelyezett
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Herrich-Kiss ViHa-f6epi.ilet (napI6zott):
- Kondor szoba naponta kihelyezett, es hordozhato muszer

- latvanyraktar hetente/kethetente hordozhato muszer (Testo-625)

- fszt. nagyraktar hetente/kethetente hordozhato muszer
- kbnyvtar/dokumetumtar/iroda- emelet hetente/kethetente hordozhato muszer
- texti I ra kta r hetente/kethetente hordozhato muszer
- nagyveranda hetente/kethetente hordozhato muszer

OHOi ut 517-raktar negyedevente hordozhato muszer

Kiallftott mutargyak rendszeres tisztftasa eves terv szerint sajat 3 telephelyen: Muzeumsarok,
kiallftohelyeken, allando es idoszaki kiallftasokon (Szegedine, Gabor) Herrich-Kiss villa, Havanna

- tisztftott targyak: termeszettudomanyi,
tbrteneti, kepzomuveszeti: 4232 db

Eszkoz es butor beszerzesek Palyazatbol a femtarolok es
- 2 db fiokos, femtarolo szekreny beszerzese paraszabalyozo keszulekek
- kamerarendszer felszerelese Hav. 9-ben
- 5 db meromuszer (kulso helyisegekbe) beszerzese
- kepzomuveszeti raktar femracsok beszerzese es felszerelese
kepzomuveszeti alkotasok szakszeru tarolasahoz (Szabo, Szegedine)

Koltozesi terv folytatasa, feliilvizsgalata, pontositasa, vegrehajtasa A mar atszallftott anyag rendezesere es
meglevo tarolo polcrendszerek bovftese (emelet eloter, kbnyvtar) polcra helyezesere volt raktar
a 2019-ben atszallftott anyag vegleges elhelyezese kapacitasunk.
a HKV hatso epuletreszbe atszallftott anyag rendezese, szekrenybe
helyezese
fali terkeptarolo kialakftasa a meglevobol (felszerelese 2022)
diakmunkasok es kozfoglalkoztatottak segitsegevel
Savmentes papfr, tarolo dobozok stb. beszerzese, Esselte tarolok igeny szerint
egyedi dokumentum tarolo dobozok megrendelese -

Szallftashoz csomagoloanyagok beszerzese (pufi folia, dobozok) 3 tekercs, dobozok ujrahasznosftasa
sajat muzeumi anyag csomagolasan felul a Nemcsics emlekhaz
kiallftasi anyag, Buna Konstantin es Zala Tibor anyag csomagolasahoz
is (Szegedine)
Szerverek vedelmenek megerosftese, az allomanyok folyamatos +taveleresek biztosftasa es diakok es

mentese, ellenorzese, laptopok, tarolok folyamatos ellenorzese kbzfoglalkoztatottaknak eszkbzatadas

(Varga)
CD-anyag digitalizalasa, tarolasa (Papai, Varga) kapacitas hianyaban nem

Fenykepek, kepeslapok, uvegnegatfvok, diak, dokumentumok 60 db leltarozva, taroloba helyezese
digitalizalasa, tarolasa (Papai)
Oras Erzsebet anyag (kbzfoglalkoztatott Tunde szkenneles/fotozas) 360 db

Sajtoanyag digitalizalasa (kbzfoglalkoztatott Tunde szkenneles, Ujsagfotozas: 1023 foto
diakmunkasok fotozas) Szkenneles: Peremvaros 13 db

Sajto- es plakatanyag: a beerkezok megfelelo elhelyezese (Szegedine) 42 db

Fotoallomany athelyezese megfelelo tarolo eszkbzbkbe (Papai) kapacitas hianyaban nem
digitalis fotoanyag kbzfoglalkoztatott Anna - feliratozas Ulloi uti fotozas kb. 3000 foto

Eredeti dokumentumok savmentes tartoba valo elhelyezese uj szerzemenyek, leltarozas soran

Targyi anyag csomagolasa, tisztftasa, megfelelo raktari elhelyezese
kiallftasra, kblcsbnzesre elokeszftes, uj anyag eseteben raktari
elhelyezes el6tt (Szegedine, Gabor)
Kblcsbnzatt es kalcsan adott anyagok, targyak fotozasa Id. fent partnereknel a reszletezest

Targyfotozas uj anyag, illetve nyilvantartasokhoz (Gabor) 210 db
Zaszlok rendezese, kicsomagolasa, elhelyezese savmentes papfrra 40 db

Kepzomuveszeti anyag, kulanbsen a nagy erteku kblcsanzbtt anyag 3 alkalom
kezelese, biztosftas kates, szallftas koordinalas, restauralasok (Szabo, (Bene, Kondor, Zala)
Szegedine)

19



Aeropark IL-18: repulest6rteneti kiallitas ellen6rzese, karbantartasa, 1 alkalom
frissitese: 87 db targy tisztitasa, kiallitasi terulet takaritasa, megel6z6
mutargyvedelmi eljarasok

Nemcsics Emh~khaz (kuls6 kiallitohely) -

diakmunkasok
6nallo feladatok, de t6bb mas digitalizalasi es rendezesi feladatban
k6zremuk6dtek
textiltar fotozasa, Muzeumsarok mutargyak fotozasa es Iistazasa 325 db
emeleti el6teri dokumentumanyag Iistazasa es elhelyezese 50 tetel

Konyvtar - raktari allomany rendezese, a legregebbi k6nyvanyag 527 db k6nyv rendezese leltark6nyv
uveges szekrenybe rendezese (Papai, Horvath) regi k6nyvanyag 646 db

6sszesen 1173 db

Kepzomuveszeti raktar rendezese (Szabo, Szegedine)
A t6rzsgyujtemeny es a Buna Konstantin leteti anyag elrendezese az 60 db
ujonnan felszerelt keptarolo szerkezeten

Szervereken talalhato digitalis fotoanyag rendszerezese (Papai)
digitalis fotoanyag (k6zfoglalkoztatott Anna) - feliratozas UI16i uti fotozas kb. 3000 foto

Az eloirasoknak megfelelo muzeumi nyilvantartasok folyamatos gyujtemeny felelosok

vezetese

Gyarapodas: komplex allomanyok 2021 vegen kinyomtatott digitalis
Targyi gyujtemeny MuzeumDigitar koordinalas (Gabor) nyilvantartasok: muveszettorteneti,

A Zala Tibor hagyateki anyag allapotfelmerese, nyilvantartasanak targyi

elkezdese (Szabo)

A MuzeumDigitarba felt61t6tt mutargyak szama (Gabor) 28 db
Ebb61 online k6zzetett 15 db
A Havanna kiallftohelyen talalhato t6rteneti kiallftas targyainak 156 db
listazasa (Gabor)

Informatikai eszk6z6k beszerzese, lehet6seg szerint palyazatok fototar mentes 4tb merevlemez
keresese (Varga) Muzeumdigitar felh6alapu

szolgaltatasanak dija
fotozasra alkalmas okostelefonok 4 db

Fot6sarok kia/akft6sa nem va/6su/t meg
" - -GYUJTEMENYI EGYSEGEK

torzsgyujtemenyek dokumentumtarak (keruleti es pedagogiai - kisnyomtatvany, plakat, terkep, iratanyag,
meghfvok, periodikak stb.) + video es hangkazetta;
targyi gyujtemeny (kis es nagymeretLi; pedagogiai, keruleti; eletmod jellegu - neprajzi
jellegu; textil, butor) jatek es legiforgalmi kuI6ngyujtemeny);
kepz6muveszeti gyujtemeny, archfv k6nyvgyujtemeny (els6sorban pedagogiai es keruleti
kiadvanyok); arch iv, t6rteneti erteku fotok (keruleti);
digitalis archivum (eredeti, csak digitalisan keszult dokumentumok, fotok, film es
hanganyagok)

segedgyujtemenyek helyt6rteneti segedk6nyvtar; adattar (telepulesi es pedagogiai); adattari fotok

egyeb letetbe helyezett, k6lcs6nz6tt, 6nkormanyzati leltarban szerepl6, 6rzesre atadott anyagok

III. DOLOGI ES SZEMELYI FELTETELEK
pALYAZATOK, TAMOGATASOK, BEVETELEK, SZAKMAI TovABBKEPZESEK

Palyazatok (kereses, tervezes/iras, teljesftes gazdasagi es szakmai adminisztracioval 23 palyazat + 2 fenntartas
es a feltetelek szem el6tt tartasaval, penzugyi es szakmai elszamolasok elkeszitese, onkorm6nyzati es egyeb
szukseg eseten fenntartasa) t6mogat6sok ne/kul!
penz, szolgaltatas, anyag (nem mutargy)

- t6bb tovabbi palyazati lehet6seget merlegeltUnk, de nem adtuk be, mert
nem volt kapacitasunk megirni, megvalosftani

reszletesen: 2021-ben k61t6tt vagy
rendelkezesre alia

Palyazatok fenntartasa: Kubinyi, Jarasszekhely
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Eotvos akadalyverseny megszervezese ellenere 2020-ban elmaradt, a palyazatot 580 000 Ft
m6dosftva 2021-ben val6sftottuk meg.
Az 6nkormanyzat ifjusagi sorar61 tovabbi tamogatas az online feladatok 192000 Ft
kidolgozasara.
MMA Nemcsics Antal es alkototarsai munkassaganak bemutatasa - Sikeresen 1000000 Ft
lezarult
Bene Geza mutargyvasarlasi palyazat - a kiallftas, gyerek es feln6tt programok es
az elszamolas elkeszftese. Sikeresen lezarult.

Honlapfejlesztes - Elkeszult az uj honlapunk. Sikeresen lezarult. 750000 Ft

Allomanyvedelmi palyazat - fem tarol6 szekrenyek beszerzese (Zala) elszamolas 434000 Ft
beadva.
Nyari Diakmunka program - sikeresen megval6sult, lezarult (ut6finanszfrozott) 1314000 Ft

2 h6nap 4-4 f6

Onkormanyzatnal:
Epfteszeti Oroksegvedelmi Tamogatas 2018 - Herrich-Kiss villa kis veranda 3 M Ft
felujftasa. Megval6sult Id. mGszaki feladatok
Interaktfv helytorteneti pontok - a megval6sftas 2022-re kerult at. 2,7 M Ft
Klfmabaratl8 palyazat megval6sftasaban k6zremGk6des, penzforgalom nines

Termeszetbeni tamogatasok:
Kulturalis Kozfoglalkoztatasi Program - 12 ho, 2x110 000 Ft+ jarulek 3,2M Ft MNM 2 allashely

Koszonjuk Magyarorszag! program - 1 600 000 Ft ertekben PIM OSZMI 16 program

Eszkozbeszerzes palyazatok
Id6sekert - Fiatalokert K6zalapftvany 1 laptop
Kozmavel6desi es Sport Kozalapftvany 4 hangfal

NKA Tanosveny kialakftasara es kornyezetismereti foglalkozasok megval6sftasara. 1245000 Ft
A palyazatot megkezdtuk, befejezese 2022-re esuszott.

NKA QR kodos palyazat - Rendhagy6 helyismereti, helyt6rteneti vetelked6 800000 Ft
megrendezesere. A palyazatot megkezdtuk befejezese 2022-re esuszott.
Az onkormanyzat ifjusagi sorar61 tovabbi tamogatas a program kidolgozasara. 288000 Ft

Muzeumi mutargyak szerzemenyezesere a Legiforgalmi gyGjtemeny szamara - 270000 Ft
A bemutatas es elszamolas 2022-re esuszott.

Meeenatura ismeretterjeszt6 kisfilmek 2022-ben kell megval6sftani 13,5 M Ft
(reszben angol nyelvG, OTKA rendszeren keresztLil)

20%os beremeles palyazat beadasa decemberben 2022-re 8,5 M Ft

2 kozvetlen unios jellegu beadott 2022-re beadott
(angol nyelva palyazatfras, team, kulfOldi partnerek keresese)
Erasmus+, es Erasmus plusz palyazat frasara
2021-ben beadott, megnyert NKA palyazatok 2022 megvalosftassal:

- E6tv6s Lorand nyomaban 2022 (megftelt 6sszeg: 500 000 Ft)
- Hetkoznapok es unnepek - pestszentl6rinei gyari es templomi kozossegek

cfma programsorozat megval6sftasara (megftelt 6sszeg: 750 000 Ft)
- Hetk6znapok es unnepek - gyari es templomi k6zossegek Pestszentl6rineen

id6szaki kiallftas megval6sftasara (megftelt osszeg: 1800 000 Ft)
- Allomanyvedelmi, restauralasi tevekenyseghez szukseges szakmai anyagok

es eszkoz6k beszerzesere (megftelt 6sszeg: 400 000 Ft)

Tamogatasok onkormanyzattol:

Ertektari munkatervi feladatok megval6sftasara, 250000 Ft kif. 2022-ben 1000 000 Ft

muzeumi szakmai keretbol: 2500 000 Ft
Muzeumok Ejszakaja (300 000 Ft), illetve kiallftasi es mGtargyvedelmi fejlesztesek
93490 Ft kif. 2022-ben
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•

LKK tamogatas - LKK eves szerzodes a keruletiek szamara biztositott 2641600 Ft

kedvezmenyekre es a k6z6s kiallitas kezelesere - 736 600 forint 2022-ben kif.

Szlovak Nemzetisegi bnkormanyzat tamogatasa k6z6s program okra 2022-ben kif. 92880 Ft

Tamogat6k keresese: 1% kampany 89474 Ft

Buna Konstantin finanszirozas 3 M Ft

6nkormanyzati engedellyel es szerzodes alapjan 30 M Ft

Buna Konstantin emlekkiallitas (Havanna) - megnyitottuk
Buna Konstantin Galeria (HKV kert) - az epulet elkeszult, a finanszirozo halala miatt
az atadas 2022-re csuszott at

Bevetelek - kiadvany arusitas, muzeumpedagogia, nyari tabor, kutatoszolgalati es 3499095 Ft
jogdijakbol (Iegnagyobb tetel keruleti nyari napk6zis tabor 3000000 Ft)

Onkentesek szervezese
k6zepiskolasok, felnottek terv komplex program kialakitasa - ez nem valosult meg 12-20 felnott, 1 szerzodes
- felnottek: (vegzett feladatok Id. munkatarsak vegen) 53 diak, 22 alkalom
- iksz-es diakok (vegzett feladatok Id. munkatarsak vegen)
A felnottek szakertelme, a diakok kozremukodese jelentosen segitette feladataink
teljesiteset.

Szakmai tovabbkepzesek: eves tovabbkepzesi terv szerint Szabo Zsofia
- 3 fo szakmai tovabbkepzeset terveztuk a 2021-es k6ltsegvetesben, de a muveszetterapeuta kepzes
letszamhiany es a megn6vekedett feladatterheles miatt csak 1 munkatars hosszabb
tovabbkepzeset tudtuk vallalni
+ 1 r6vid, nem tervezett - Mayer Adel: Jatektervezes (1 alk. 2022-ben folyt.)
Ingyenes online tovabbkepzesek: 5 tovabbkepzes, 16
- MIND ONLINE: Muzeumi online kirakos 1. apr. 9. (Gabor) reszvetel
- Gyujtemenyi nyilvantartasok es gyujtemenykezeles 1-2. (2021. aprilis 21, 28.) 5 fo
- Az allomanyvedelem alapjai 1-2. (2021. szeptember 8., 15.) 5 f6
- Muzeumi Spektrum (oktober) 3 fo
- Intezmenyi strategiaalkotas (november) igazgato, igh.

Szakmai konferenciak figyelese, reszvetel 15 rendezveny, 20 reszvetel
Mayer Adel:
febr.11. es 25. Muzeumi tavlatok webinarium sorozat (Pulszky Tarsasag)
aprilis 19. Fenntarthatosag es muzeumok online konferencia (Pulszky Tarsasag)
5 alkalommal Fenntarthatosag es muzeumok online workshop (Pulszky Tarsasag)
Mayer, Papai: Kispesti k6zmuvelodesi szakmai konferencia
Heilauf:
Honismereti Sz6v. Kiadvanyszerkesztoi konferencia 11.19,
VMSZ: Szombathely 06.29-30., Mateszalka 11.17., Orszagos Muzeumvezetoi:
Visegrad 09.7-8., Haborus Hetk6znapok VI. (10.14. Hadt6rteneti)
Online: Muzeumi Tavlatok, Unios tamogatasi lehetOsegek 1-2. webinarium (Gabor +
Frank is)
Papai: Budapesti Honismereti Tarsasag
Szakmai tanulmanyutak - muzeumvezeto: EV Muzeuma latogatasok, MAMun
konferencia Gy6r 09.15-16., Honismereti Sz6vetseg Debreceni Honismereti
Akademia 07.5-8.
Belso tudasmegosztas - Podcastok k6z6s fejlesztese ev eleje (muzeologusok,
muzeumpedagogusJ, Grafikai programok, digitalizalo es fotos eszk6z6k hasznalata,
uj honlap szerkesztoi feli.ileteinek kezelese

ELLENORZESI FELADATOK

Intezmenyiranyitasi dokumentaci6s feladatok, SZMSZ javitasa, alapit6 okirat es torzskonyv, tervezetek es
osszefoglal6k a mukodesunkrol az onkormanyzatnak, kulonfele jelentesek, kerdoivek kozponti szervezetek es a
miniszterium fele
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Teljes koru gazdasagi belso ellenorzes, intezkedesi tervvel (egesz evben) teljesitve a Gesz

Uj szabalyzatok keszftese, meglevok modosftasa. k6zremOk6desevei

Az intezkedesi terven kivul a belso ellenor egy az ellenorzesi jelentesben tett, intezkedest
nem kero felvetese miatt a Gesz keresere az intezmeny t6bb evtizedes, szakfetiigyelet
6ltal soha nem kifog6solt m{jt6rgyv6s6rl6si gyakorlat6nak szakmai reszere kul6n
szab61yzatot keszitettUnk, az SZMSZ gy{jjtemenyezesi reszenek kiegeszitesere.
Allami Szamvevoszek integritas, azaz kockazatkezelesi ellenorzese (aug.) az ellen6rzes nem tart fel

eredmeny december vege kockazatot

1 kozerdeku adatigenyles (tavasz) teljesitve

Arusftott kiadvanyok nyilvantartasa, dologi kiadasok, kulOnosen a palyazatok Balogh
figyelemmel kfserese, penzugyi dokumentaci6ja

Szakmai ellenc5rzesi es beszamolasi feladatok

Strategiak ellenorzese, felulvizsgalata, m6dosftasa (Altalanos, mutargyvedelmi, igazgat6

digitalizalasi), Minosegbiztosftas
A 2021-2024-es idoszak Intezmenyi Strategia elkezdese
Csaladbarat muzeumi mukodes dokumentaci6janak kiegeszftese es ellenorzese, elofrt igh.

belso tovabbkepzes

Muzeumi nyilvantartasok allasa, valtozasai (osszesftesek) Gabor
Muzeumi statisztika adatainak osszegyujtese

bsszesftett latogat6i nyilvantartasok (csak kiallftasok, kulso adatok bekerese is)
Kiallft6termi es egyeb ugyeletek nyilvantartasainak adminisztraci6ja

Kolcsonzesek es leteti szerzodesek nyilvantartasa, adatai Szab6
Kondor Bela alland6 kiallftasra kolcsonzott grafikak (ellenorzes, allapotdokumentaci6, Gabor
biztosftas)

Mutargykoriilmenyek ellenc5rzese es naplozasa Szegedine
Leltarba vett eszkozok, raktarak, kiallft6termek allapota

Kutat6szolgalat nyilvantartasa Papai
Konyvtari statisztika

Muzeumpedagogiai programok es onkentesek adminisztraci6ja, Igh.
Facebook megjelenesek adminisztracioja

Eloadasok, szabadteri programok, megnyitok csoport es latogat6szama kiallftotermi Horvath T.
latogat6szamok, Koszonjuk Magyarorszag program adminisztraci6ja

Muzeumszakmai oldalak adatainak ellenorzese

MUKODESI HELYSZINEK, KARBANTARTAs, TECHNIKAI FELTETELEK

A muszaki feladatok tobbseget, es a rendszeres feladatokat a muzeum muszaki munkatarsai vegzik, az egyszeri
es a kampanyfeladatokban (kiallitohelyek, kert berendezese, kezelese) minden muzeumi munkatars reszt vesz.

Covid - intezkedesek, beszerzesek a kormanyrendeletek es fenntartoi utasitasok figyelembevetelevel,
ezek folyamatos nyomon kovetese, egyeztetesek
beszerzesek: maszkok, fertotlenftoszerek, kesztyuk
intezkedesek: maszkhasznalat rendje, munkavegzes rendje, takarftas rendjenek, intenzitasanak es
anyaghasznalatanak tobbszori szabalyozasa, homero hasznalat, latogatas rendjenek es latogat6k szamanak
kulonfele szabalyozasai es ennek kozzetetele
Munkahelyi protokoll szabalyzat tobbszori aktualizalasa
kiilonfele statisztikak, kerdc5ivek kitoltese, rendszeres jelentesek az intezkedesekrc51 a fenntartonak,
hatosagoknak, a rendeletek figyelemmel kiserese napi szinten

Kotelezc5 ellenc5rzesek (tlizolto, munkavedelmi)

Tuz- es munkavedelmi oktatas nov. 22., minden munkavallalo, kozfog!. es
megbfzasi szerz. is

A muszaki feladatok 80%-at az intezmeny alkalmazottai Szegedine M. N. (szakmai feladatai mellett)
vegzik Varga T.(szakmai feladatai mellett)
- az intezmeny alapfeladata kiallitasok epitese, iIIetve a Szegedi S. (4 ora, megbfzasi)
raktarozas es anyagmozgatas Gyovai Tamasne (elsosorban takarftas, de kerti
- mutargyvedelmi, biztonsagi es takarekossagi szempontok feladatok is, a kinti butorzat kezelese)
(idegent csak felugyelettel engedhetunk be a terekbe, es az
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intezmeny sok telephelyre van szetsz6rva, a munkatarsak
t6bbfele feladatot is ellatnak parhuzamosan)

Kiemelt feladat - a Herrich-Kiss villaba val6 koltozes
befejezese a Kondor 10-bol- nem val6sult meg
Csomagolas es szallitas (9-10. k6r), szallitas szervezese 2022-re
csuszott, a villaban jelenleg mar nincs elegend6 raktarkapacitas
Nyaron: zaszl6k kicsomagolasa, kiteritese, a raktarak
portalanftasa, 2 alpolgarmesteri bejaras

Herrich-Kiss villa epulet
Raktarak, irodak kialakitasanak befejezese, vegleges rend
kialakitasa, a revfzi6 megkezdese - csak reszben val6sulhatott
meg.
A szocialis berlak6 az epuletben maradt.
Az epuletben lev6 kiallit6tereket az epftesi munkalatok teljes
befejezeseig csak alkalomszeruen tudtuk megnyitni, a bej6v6
por, es egyes munkalatok miatt a latvanyraktart t6bbsz6r
teljesen portalanitani kellett.
Egyeztetes a nagyveranda hasznalatar61, berendezeser61 az
anyak6nyvi hivatallal.
A nagyveranda fels6 elemeinek takarftasa alpinistaval,

riaszt6rendszer optimalizalasa.

Herrich-Kiss villa kertje
kerttervekkel kapcsolatost Id. dokumentaci6nal, sokfele
bejaras kul6nfele 6nkormanyzati es muszaki szerepl6vel, civil
szervezettel, rovarasszal, muemlekessel,
rendezvenyszervez6vel, intezmenyek vezet6ivel es
munkatarsaival
- tavaszi fa gallyazas (Varosgazda)
- kerti agyasok kialakftasa, n6venyek, cserjek, magvak

beszerzese
- utak karbantartasa, erd6 aljn6venyzetenek feken tartasa,
akacok kar6zasa, t6bbsz6ri tereprendezes a kivitelez6k utan,
levelek 6sszegyujtese, mobilkerftesek t6bbsz6ri epitese es

bontasa (Szegedi)
- biodiverz gyep kezeles, szarazsagtur6 fUkeverek ultetese,
specialis gazolas, fUvagas a n6venytarsulasok es a spec.
szabalyok betartasaval (Szegedi)
- kamerarendszerek ellen6rzese es uzemeltetese
Hatso, kulona//o tarolo epulet hasznalhatova teteIe (ha van ra
penz - nem volt)
Kut megjavftasa, (ha van ra penz - nem volt)
Kerftes javftasa (jaelemekre es a kid616 reszre nem volt penz
arajanlat keszUlt), ertektar bizottsag segitsegevel a teglafal egy
reszenek feherre festese (j6ep.-pel egyeztetve)

Buna Konstantin kontenerhaz
epitesi engedely, kivitelez6i szerz6desek
- az epulet muk6d6kepes 2021 6szere, tel elejen a vizesblokkot
mar hasznalatba vettUk kul6ntele programokra

Muzeumsarok
muszaki felmeres es k61tsegvetes keszitese arajanlatok alapjan
a teljes elektromos hal6zat felujitasa (6nkormanyzat), kuls6/
bels6 festes (sajat k6ltsegvetes)

Havanna kiallit6hely es foglalkoztat6
+ csaladbarat elemek felszerelese (pI. pelenkaz6)
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P. Janosiczki Benedikta (kuls6 kia//ftohelyek,
raktarak sze//6ztetese, takarftasa - csak

jUniustol)

a k61t6zes nem fejez6d6tt be reszben a
koronavfrus miatti zarlat, majd a kapacitashiany,
illetve a majust61 intenziven ujraindul6 kulturalis

elet es az egyre szuk6sebb raktarak miatt.

- nagyveranda atadasa junius a f6polgarmester
reszvetelevel

- kisveranda felujitasa januar - julius
asztalos munka: f6varosi tamogatas (3

M Ft), 6nkormanyzat (4 M Ft),
- bontas, alapozas es badogozas

intezmenyi k61tsegvetes
- elkeszult az epulet villamvedelme nyar

(6nkormanyzat)

- tavasz a kert hats6 reszenek rendezese, a
tan6sveny egyes elemeinek kialakitasa

(rovarhotel, komposztal6)
- kavicsoz6 jatsz6hely felujftasa es b6vftese
- erdei jatsz6helyek kialakftasa fat6nk6kkel

- satrak, kerti butorok: 1 db nagysator, 3
satorcsoport, butorok kihelyezese, mozgatasa,

napi takaritasa, kes6 6sszel bontas,
elcsomagolas

- a nagymeretLi, balesetveszelyes derft6t a
Varosgazda megszuntette

- az alapozas es az epulet megval6sitasa, bels6
latogat6 es mutargyk6rnyezet kialakftasa

(muzeumi szakmai sor)
- pergola es k6rnyezetrendezes 2022-ben

(6nkormanyzat) 4,5 M Ft

A vallalkoz6kkalleszerz6dtunk, a munkalatok
2022-re huz6dtak at.

kamerarendszer felszerelese



Nemcsics EmlE~khaz (kUlso kiallft6hely) tlizoito ellen6rzes

installacio kblcsbnzes

Aeropark IL-18: rep(.i!estbrteneti kiallftas ellen6rzese, 2 alkalommal (junius, 6sz)

karbantartasa, kiallftasi installacio javftasa, takarftasa, tisztftasa

Madach 49. Muvesztelep - kiallft6hely november ll-en vettuk at az ingatlant

- surg6s uvegezes (hianyzo ablakok potlasa) a lakoepuleti a Varosgazda kiurftette az uzem epuletb61 es

gazkeszulek surg6s teljes javftasa (sajat kbltsegvetesb61) kbrnyeker61 az ott felhaimozott hulladekot

- Varosgazda balesetveszelyes aknatet6k betonozasa, oraatfrasok megkezdese

uzemepuleti gazkeszulek beuzemelese a KBKH nem adta at az erintesvedelmi
doku mentaciot

Szabadteri installaci6 epftese sajat mobilkerftesbol junius - Szelmalom ter

Folyamatos

A gyujtemeny sajat mukodesi helyszfnei 9 kiilonbozo epiilet
Foepiilet (Herrich-Kiss villa), Muzeumsarok, Havanna ebbol 4 helyszfnen kell biztosftani az el6frasszeru

ki611ft6hely es Muzeumpedag6giai foglalkoztat6, Kossuth teri nyitva tartast es szakmai ugyeletet
ki611ft6hely, rakt6rak (Kondor stny. 10.), kiilso nagyrakt6r, kiilso + Havanna Hetivasar - uzlethelyiseg

6tmeneti rakt6r; Baross u.-i kepzom{jveszeti rakt6r

Kihelyezett programok, kiallftasok Ebben az evben 5 helyszfnen:
bnkormanyzat, keruleti kbnyvtarak, Havanna

hetivasar, Szelmalom ter

Anyaggyujtes kuls6 helyszfneken: kutatas, anyaggyujtes, 48 nap terepmunka (muzeologusok,

fotozasokhoz muszaki segftseg mutargyvedelmis, szallftast vegz6)

Kiallft6helyi butorzat bontasa es epftese Id. egyedi technikai

(Szegedine, Varga) +Kondor Bela Kbz. Haz.

Karbantartasi feladatok: beazasok, helyisegek Id. egyedi technikai

karbantartasanak es az informatikai rendszereknek a - a kisebb feladatok 90%-at a munkatarsak

figyelemmel kfserese, javfttatasa, kamerarendszer folyamatos elvegeztek mind a 9 telephelyen

mukbdesenek biztosftasa, ellen6rzese,
- kodok es kulcsok figyelemmel kfserese (Szegedine)
- Muzeumsarok kiallftoteri vilagftas folyamatos javftasok,
-Pavilon Galeria es Kondor-slOba minden kiallftas utani festese,
javftasa (Varga)
- a kisebb karbantartasok elvegzese halOn belul (Szegedi

Sandor)

Technikai feltetelek figyelemmel kfserese, javftasa, ellen6rzesi - oraallasok havonta 6 epiiletben,

feladatok - folyamatos ellenorzes 9 telephelyen
eszkbzleltarak, eszkozbk figyelemmel kfserese, karbantartasa, - riasztorendszerek a legszuksegesebb javftasok

szukseg eseten potlasa, beszerzesek elvegzese, elvegzese I. n.ev

riasztorendszerek terv szerinti ellen6rzese - gaz-, klfma es tlizoito-keszulek ellen6rzes

- gaz-, klfma es tlizoito-keszulek ellen6rzes rendben megvalosult

Szallftasok 2 alkalom kuls6s szallftoval, 2021-ben els6sorban bels6 munkatarsak, Miskolc

folyamatos 2 gepkocsival bels6 munkatarsak Kondor grafikak, kuls6 szallfto Muszaki muzeum
Eotvbs-inga, bnk. kisbusszal Zala Tibor hagyatek

Kisebb muszaki beszerzesek a programokhoz: informatikai es mutargyvedelmi beszerzesek Id. a

satrak es sbrpadok, hordozhato hangszorok, nagymeretli Tv muzeum szakmai resznel

dokumentaci6k
- Varosgazda uzemeltetesi szerz6des (gyorslOlgalat stb.) az Revay Sandor

bnkormanyzat es a Varosgazda kbzott
- Onkormanyzati Vagyonhasznalati Megallapodas- onkormanyzat vagyon

el6keszftes - bnkormanyzat es az intezmeny kbzbtt f6epfteszi iroda,/Modum/Landa

- HKV Buna Konstantin kontenerhaz ep. eng.
dokumentacioja - intezmeny f6epftesz/musza ki/kbrnyezetvedel mi

- Kerttervek modosftasanak kerese, uj elemek elhelyezese a osztalyok/Landa

kertben, kbrnyezeti elemek/palyazatok, bejarasok, kertterv Somogyi Miklos, Cserna Laszlo

m6dosftasanak megkezdese
- Kisveranda alapozasi felujftasi tervek - intezmeny
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SZE~ELYI FELTETELEK
hatarozatlan id6re kinevezett, teljes allasu munkatars 11,75 f6
8,75 szakmai, 3 technikai allashelyen - 8,75 f6 fels6foku 3 f6 kozepfoku vegzettseggel

reszmunkaid6s megbfzasi szerz6dessel: 1 karbantarto/kertesz es 1 takarfto/terem6r 2 f6
- valamennyi aktfv munkatars 200e Ft Cafeteriat kapott
- a fenntarto onkormanyzat a minimalberemelesen felul 6%-05 beremelest hajtott vegre januar

1-t61 allami tamogatassal
- november H61 az onkormanyzat sajat er6b61 tovabbi differencialt beremelest adott a f6allasu

munkatarsaknak
- betolthettuk az egyik tartosan ures allashelyet (muzeumpedagogus)
- 6sszel a fenntarto jelent6s osszegu differencialt jutalom kifizeteset engedelyezte

Covid zarlat miatti intezkedesek:

egyetlen munkatars sem elt a huzamosabb otthoni munkavegzes lehet6segevel (osszesen 1-2 nap,
egeszsegugyi okokbol, a fert6zesveszely elkerulesere, sajat vagy csaladtag felso leguti betegsege
idejen) majus lO-ig, majd osszel, a munkahelyi protokoll szerint
tovabba csusztatott munkavegzes (egyeni munkarendek szethuzva: a napi munkaid6 05-20 ora kozott,
illetve heti 7 napra szetosztva), tovabba tobb telephelyen, tobb helyisegben (kiallftoterekbe koltoztetett
munkavegzes), az irodakban maszkhasznalat, ertekezlet a legnagyobb belteru helyisegben vagy a
kertben, munkahelyi protokoll alkalmazasa

Valamennyi foallasu es megbizasi szerzodeses munkatars ketszer oltott, tobben eltek a 3. oltas
lehetosegevel is.

Valamennyi foallasu munkatars szakmai ugyeleteskent/teremorkent reszt vett a torveny altai eloirt
kiallitotermi nyitva tartas biztositasaban, tobb helyszinen

Munkatarsak

Heilauf igazgato, tortenesz muzeologus, muzeumi menedzser (altalanos es szakmai iranyftas/ellen6rzes,
Zsuzsanna mutargyvedelmi szempontu szervezet es telephelyfejlesztes, min6segbiztosftas, munkaer6 es
PhD penzugyi gazdalkodas, palyazatok frasa es koordinacioja, tamogatasok es szakmai kapcsolatok

keresese, kiemelt szerz6desek, innovacio es projektmenedzsment, kiallftasok kuratori feladatai,
tovabba: kiallftotermi ugyelet,
muzeu mpedagogia i/rendezvenyszervez6i/grafi ka i/digita liza 10/pa Iyazati/taka rfto i/mu-
sza ki/kia II ftasepit6/mutargyvedel mi/rakta rpa ko 10 segedmunka, muzeu mi nyi Ivanta rtasok,
online es papfralapu kiadvanyok menedzsmentje, lektori es grafikai feladatai,
kutato- es publikacios tevekenyseg: els6sorban varos- es oktatastortenet, 2021-ben kutatonapok
kereteben: kutatasi tema Allami lakotelep)

Mayer Adel igazgatohelyettes, muzeumpedagogus (altalanos helyettesi feladatok, gyermek es feln6tt,
klasszikus es a termeszeti kornyezettel es kornyezettudatossaggal kapcsolatos muzeumpedagogiai
programok fejlesztese es tartasa, palyazatok szakmai feladatai,
kommunikacio, kozonsegkapcsolat es onkentes koordinacio)

Szegedine mutargyvedelmi munkatars (mutargyvedelmi feltetelek tervezese, ellen6rzese
Mucsi gyujtemenykezelesi, kiallftoteri - szukseg szerint egyeb - muszaki feladatok, tovabba szallftas,
Eleon6ra csomagolas szervezese es vegrehajtasa; beszerzesek, palyazatok szakmai/beszerzesi feladatai

a folyoirat, terkep es plakattar anyaganak gyujtese, kezelese es nyilvantartasa
tovabba a munkaugyi feladatok ellatasa/KIRA)

Bukszar muzeumpedagogus asszisztens (muzeumpedagogiai programok, muzeumpedagogiai
Zsanett feladatlapok, cikkek, ajanlok keszitese) GYED-en van!

Papai Tamas muzeumi adattaros (az kutatoszolgalati adattar, a konyvtar es a fototar anyaganak gyujtese,
kezelese, nyilvantartasa, leveltari osszekot6,
kutatoszolgalat, keruleti fotozasok, digitalizalas, helytorteneti /intezmeny, epites es
csaladtorteneti/ kutatasok es publikaciok, online arveresek, palyazatok szakmai feladatai,
helytorteneti kiallftasok kuratori feladatai)

Szab6 Zs6fia muveszettortenesz muzeologus (kepz6muveszeti anyag gyujtese, kezelese, nyilvantartasa,
kozremukodes muzeumpedagogiai es grafikai feladatokban, palyazatok szakmai feladatai
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muveszettorteneti kutatasok es publikaci6k, muveszeti tematikaju programok szervezese,

kepzomuveszeti kiallftasok kuratori feladatai,)

Gabor tortenesz muzeol6gus (gyarapodasi anyag es a targyi gyujtemeny gyujtese, kezelese es

Fruzsina nyilvantartasa, Muzeumdigitar kezelese, raktarrendezesek, digitalizalas, targyfot6zas,

helytorteneti /Iegi forgalom, kultura/ torteneti publikaci6k, helytorteneti programok szervezese,

torteneti kiallftasok kuratori feladatai)

Balogh muzeumi adminisztrator
Attilane (altalanos intezmeny ugyviteli iktatasi, munkaugyi es penzugyi adminisztraci6s feladatok, GESz

kapcsolattartas, sajat kiadvanyok es bizomanyosi ugyek nyilvantartasa, kezelese, beszerzesek es

intezmenyi leltarozasi feladatok,

palyazatok gazdasagi feladatai es penzugyi elszamolasok dokumentaci6ja)

Varga Tamas rendszergazda (rendszergazdai feladatok ellatasa (hal6zat, gepek mukodese)

a digitalis mutargyallomany hozzaferesenek es vedelmenek biztosftasa (szerver, gepek,

adathordoz6k tartalmanak biztosftasa, szerver folyamatos mentese)

a kiallftasok kivitelezeseben, raktarrendezesben, telephely ellenorzesben, muszaki kivitelezesben

es szallftasban, beszerzesekben kozremukodes,

honlap ellenorzese es karbantartasa, Facebook posztok anyaganak atemelese a honlapfeluletekre

szolgaltat6kkal, kivitelezokkel egyeztetes, a kamerarendszer folyamatos ellenorzese)

Gyovai takarit6/teremor (irodak, raktarak, villa, kiallft6terek) - anyag es eszkozhasznalat a muemleki

Tamasne kornyezetnek es mutargyvedelemnek megfeleloen, a mutargyvedelmi munkatarssal egyeztetve,

mutargyanyag csak muzeol6gus vagy a mutargyvedelmi munkatars felugyeletevel

(2. oltasa utan betega/lomanyba kerult, csak okt6bert61a/lt ujra tart6san munkaba)

Jasperne Nagy muzeumpedag6gus a muzeumpedag6giai, es kulturalis/programszervezoi feladatok ellatasa

Melinda (november 1-t61 engedelyeztek a betolteset, de az uj munkatars keresere november/december
h6napban megbizasi szerz6dessel reszlegesen)

muzeol6gus a dokumentumtar gyujtese, kezelese es nyilvantartasa, oral history, eletm6dtortenet,

jelenkorkutatas, grafikai, kiallitasi, kutatasi, palyazati es marketing feladatok (egesz evben ures)

megbizasi

Szegedi karbantartasi es kerteszeti feladatok elsosorban a villaban

Sandor

P. Janosiczki takarit6/teremor - kulso kiallit6helyek nyitva tartasanak biztosftasa, kiallft6helyek, raktarak

Benedikta takarftasa (juniust6l)

Revay Sandor muszaki felugyelet a Buna Kontenerhaz telepftesekor (2021 jUlius)

4 nyari nyilvantartasi, raktarozasi es muzeumpedag6giai es program feladatokban val6 kozremukodes

diakmunkas (osszesen 8 h6napnyi, jUlius, augusztus) 7 diak
hely/2 h6
2 kultura/is digitalizalas, marketing, ugyeletek, takarftas, programszervezes. egesz evben osszesen 4 fo vett

kozfoglalkozt reszt a programban, a Magyar Nemzeti Muzeumb61 kikozvetftve

atott hely/ev
felnott a muzeumi mutargyallomannyal, rendezvenyszervezessel, intezmenyiranyftassal, lektoralassal, jogi

onkentesek es muszaki kerdesekkel kapcsolatos szakmai tanacsadas, telephelyek takarftasaban,

szellozteteseben, ugyeleti es rendezvenyszervezesi, kerteszeti feladatokban nyujtott segftseg (tobb

muzeumi es muemlekes szakember, munkajogasz, helyi lokalpatri6tak, civil szervezetek)

szerzodessel vagy anelkul12-20 fo
Kulon team alakult es dolgozott az angol nyelvu/uni6s palyazatok elokeszftesen 4-6 fo

kozossegi Eisosorban rendezvenyszervezesi, lebonyolftasi feladatok majust61 novemberig (Havanna

szolgalatos Hetivasar, Koszonjuk Magyarorszag, elsosorban a programok lebonyolftasaban vettek reszt)

diakok Karinthy Frigyes Gimnazium + 3 masik iskola 53 tanul6ja osszesen 22 alkalommal, altalaban

alkalmankent 3-4 6rat

Budapest, 2022. aprilis 5.
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