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 ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ, LÉTSZÁMHELYZET 

 

A beszámolót és a munkatervet a 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendeletben kiadott szakmai 

mutatók figyelembe vételével és az abban megadott múzeumi feladatok sorrendjében 

készítették a Magyar Földrajzi Múzeum munkatársai. 

 

A 2017-os esztendőben sikerült megőriznünk azokat az alapvető létszámkereteket, 

melyek az érdemi szakmai munkát teszik lehetővé. 

Sikerült plusz hat órát igényelni mellyel két kollégának a munkaidejét sikerült teljes 

munkaidőre felemelni. LEVICZKI ANITA archívumi adattáros óraszámát 4 óráról, 8 

órára és BALOGH ZOLTÁNNÉ takarító munkaidejét 6 óráról 8 órára. A 

közfoglalkozatási programban 1 főt sikerült igényelni FOK VERONIKÁT, aki 2014 óta 

van az intézmény alkalmazásában, irodai asszisztensként. Személyi változás nem 

történt.  

 

Számos feladat megoldásában nagyon szoros összefogás és együttműködés szükséges 

a szerény létszámhelyzet miatt, de ezt a kollégák megértik és munkájuk 

gyümölcseként olyan kihatású rendezvényeket is le tudtunk bonyolítani, melyek 

messze túlmutatnak az intézmény és a város határain. 

 

A kollégák valamennyien tudatában vannak annak, hogy Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata – lehetőségeihez mérten – folyamatosan, maximálisan biztosítja a 

működtetés alapvető feltételeit, de ez önmagában nem elegendő a szakmai munka 

anyagi, pénzügyi szükségleteihez. Ezért kiemelt figyelmet fordítunk külső pályázati 

források felkutatására és elnyerésére, mely igen jelentős időt és energiát vesz el a napi 

munkától, de eredményesen kamatozik az intézmény érdekében.  

 

A város és a központi költségvetés révén rendelkezésre bocsátott pénzeszközök mellett 

nagyrabecsüléssel kell megemlítenünk az önkéntes adományozók felajánlásait mely a 

külső társadalmi elismerést is jelképezi.  

A lakosság személyi jövedelemadó 1%-ából beérkezett összeg 159.711 Ft volt a 2017-

es évben. 

Emellett a pályázati munka kiemelt tevékenység, melynek gyümölcseként olyan 

szakfeladatokra is tudtunk pénzeszközöket szerezni, melyekre ezt megelőzően nem. 

 
Pályázati tevékenység: 

NKA - Balázs Dénes Földgömb restaurálása 500.000 Ft 

NKA – Múzeumok Éjszakája program 

támogatására 

130.000 Ft 

Kubinyi Ágoston program - Érd élővilágát 

bemutató diorámasorozat befejezésére 

7.000.000 Ft 

Járásszékhely múzeumok szakmai 

támogatása – gyűjtemény-feldolgozást segítő 

szakmai munka támogatására  

1.100.000 Ft 

Összesen: 8.730.000 Ft 
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A munkavégzés során a dolgozók egymás tevékenységét figyelemmel kísérték, 

segítették, s az együttműködés eredményeként tudtuk megvalósítani az országos 

visszhangot kiváltó programokat. Minden szakfeladatban nyomon követhető a 

munkatársak egyéni teljesítménye. Érvényesül az önálló kezdeményezés, az egyéni 

feladatvállalás és teljesítés elve.  

A múzeumi munkavégzésben elsődlegesnek tartom azt a három évtizede alkalmazott 

elvet, mely szerint a fő motiváció az elhivatottságból fakadó belső késztetés és a külső 

társadalmi igényeknek, elvárásoknak való megfelelés. Ezt az elvet a dolgozók 

munkájukkal és teljesítményeikkel igazolják vissza. 

A külső kutatók és látogatók részéről való visszajelzések, levelek és vendégkönyvi 

bejegyzések, valamint megkeresések folyamatosan bizonyítják, hogy az intézmény 

tevékenysége iránt rendszeresen megnyilvánul a társadalmi igény. 

A gazdálkodási feladatokat az Intézményi Gondnokság végzik. Jó kapcsolatunk van a 

Munkaügyi Központtal. 

Az intézmény nem rendelkezik saját járművel, így a szükséges szállítási feladatokat a 

Polgármesteri Hivatal gondnoksága segítségével tudjuk ellátni. 

 

2. A 2017. ÉV LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI 

 

a) Megjelent a múzeum kiadásában és az Érd Önkormányzat anyagi 

támogatásában a Szabadulás nélkül, Érd és környéke lakosai a Szovjetunió 

munkatáboraiban 1945-1954 című munka. A könyv két –kötetes, mely több 

mint 800. oldalas. 

Az I. kötet tartalmazza a 2015. október 21-én rendezett tudományos 

konferencia előadásait (Előadók: DR. BOGNÁR ZALÁN, DR. STENCINGER 

NORBERT, DR. JÓJÁRT GYÖRGY, LENDVAI TIMÁR EDIT, DR. DUSEK 

LÁSZLÓ, PERGEL ANTAL, DR. MUSKOVICS ANDREA ANNA, LEHOCZKI 

ZSUZSANNA, PAULOVITS ISTVÁNNÉ, DR. KUBASSEK JÁNOS, KOVÁCS 

SÁNDOR, DUDÁS LÁSZLÓ).A II. kötetben Érdiek Szovjet munkatáboraiban 

alcímmel tettük közzé. A kötet szerkesztője LENDVAI TIMÁR EDIT 

muzeológus, szerzői a múzeum munkatársai valamint más intézményekben 

dolgozó kollégák. Értékes hozzájárulást kaptunk az Érdi Csuka Zoltán Városi 

Könyvtár munkatársaitól és BOGNÁR ZALÁN történész professzortól a téma 

legkiválóbb hazai ismerőjétől. Az összehangolt kutató munka eredményeként 

elkészült alkotás a témakör hazai alapművei közé tartozik, mely számos eredeti, 

mindeddig publikálatlan dokumentumot és visszaemlékezést tett közzé. 

Közülük kiemelkedő SOPRONI REZSŐ az Érdi Csuka Zoltán Városi 

Könyvtárban őrzött hagyatéka. 
 

b) Látványos gyarapodásunk fontos eredménye az emeleti kiállítótérben 

elhelyezett Érd élővilágát bemutató két dioráma SIPOS GYÖRGY alkotása. A 

Kubinyi Ágoston program sikeres megvalósításának fő szervezője és 

koordinátora MÁCSAI ANETTA igazgatóhelyettes, múzeumpedagógus. 
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c) A gyűjtemény gyarapodás fontos tétele volt az adományként múzeumba került 

Gönczy Pál által készített XIX. századi földgömb, mely glóbus ritkaságnak 

számít. 

 

d) Folyamatban van a gyűjtemény és az archívum új rendszer szerinti 

feldolgozása, nyilvántartásba vétele, melynek feltételeit pályázati forrásokból 

jelentős mértékben tudtunk javítani. 

 

3. A MÚZEUMI MUNKATÁRSAK 2017. ÉVI MUNKÁJÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE 

 

KUBASSEK JÁNOS 

Múzeumigazgató végezte az intézmény irányítását, a 2017. évi munkaterv feladatainak 

összehangolását. Folyamatosan irányítja és ellenőrzi az intézmény dolgozóinak 

munkáját. 

Szükség szerint, havi rendszerességgel tartunk munkamegbeszéléseket, értekezleteket. 

Külső eseményeken, társintézményekben, oktatási intézményekben, egyetemeken, 

főiskolákon, konferenciákon, tudományos rendezvényeken, valamint az országos 

elektronikus és nyomtatott médiában megjeleníti és képviseli az intézmény érdekeit. 

A Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) Szépirodalmi és Ismeretterjesztő 

Könyvkiadási Kollégiumának munkájában is folyamatosan részt vesz. 

A Magyar Földrajzi Társaság választmányi tagjaként és a Magyar Tudományos 

Akadémia köztestületi tagjaként, részt vesz a szakmai tudományos közéletben, 

bizottságok munkájában, pályázatok és doktori disszertációk elbírálásában.  

 

MÁCSAI ANETTA 

Igazgatóhelyettes, múzeumpedagógus. 

Az igazgatóhelyettes teljes jogkörben helyettesíti a múzeum vezetőjét annak 

távollétében. Részt vesz a múzeumi feladatok szervezésében, irányításában, a 

dolgozók ellenőrzésében. Kidolgozza az intézmény éves múzeumpedagógiai tervét, 

programtervét, felelős annak végrehajtásáért. Múzeumpedagógiai foglalkozásokat 

szervez és tart. Felelős a közművelődési programok szervezéséért, lebonyolításáért. 

Kidolgozza a múzeumpedagógia és közművelődési programok költségvetését. 

Kapcsolatot tart a helyi és környező települések iskoláival. Végzi az intézmény 

marketingkommunikációját, működteti az intézmény weblapját és egyéb online 

felületeit, 

 

KOVÁCS SÁNDOR 

A több mint tízezer kötetes szakkönyvtár folyamatos feldolgozása mellett rendszeresen 

közművelődési, tárlatvezetői munkát folytat, helytörténeti kutatómunkát végez, 

tevékenyen részt vállal a helytörténeti anyag felkutatásában, összegyűjtésében és 

feldolgozásában. 

Kiemelkedő munkát végez a Földrajzi Múzeumi Tanulmányok előkészítésében, 

recenziók és helytörténeti vonatkozású cikkek írásában. Részt vesz az Érdi Napok 

előkészítésében, lebonyolításában. Külön kutatási programon dolgozik mindazon érdi 

személyek felkutatása terén, akik fontos adatközlők lehetnek a település múltját 

illetően.  
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LEHOCZKI ZSUZSANNA 
A történész végzettségű kolléganő a százhalombattai Matrica Múzeumban és a 

Hamvas Béla Könyvtárban szerzett múzeumi gyakorlatot követően került 

intézményünkbe. Feladata a Hely – és Sporttörténeti Kiállítás működtetése, a helyi 

iskolákkal és tanárokkal való kapcsolattartás, a kiállításhoz kötődő programszervezés, 

tárlatvezetés. Az érdi lokálpatrióta foglalkozások szervezése terén fokozottabb 

aktivitásra van szüksége a jövőben ahhoz, hogy e feladatkör ellátása maradéktalanul 

megvalósuljon.  

Az a cél, mely szerint minden érdi iskolai osztálynak meg kellene ismernie a 

helytörténeti és a sporttörténeti gyűjteményt, továbbra is aktuális. 

 

LENDVAI TIMÁR EDIT 

Heti 4 órás munkaidőben végezte a gyűjtemény (kiállítások anyaga, térképtár, 

fényképtár) nyilvántartási, feldolgozási, állományvédelmi, feladatait, az időszaki 

kiállítások előkészítését, bemutatását, a pályázati munka anyagainak összeállítását. Az 

archívum feldolgozásában, kutatókkal való kapcsolattartásban ugyancsak fontos 

munkát végez. 

Elsődleges feladata a múzeum archívumának kezelése, a szakmai kiállítások 

rendezése, a tudománytörténeti kutatások és publikációk. Részt vesz a múzeumi 

rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, a pályázati erőforrások 

előteremtésében. Két állandó kiállítás kurátora. Számos múzeumi kiadvány, könyvek, 

kiállítási ismertetők, szerzője és/vagy szerkesztője. Konferenciákon, szakmai 

rendezvényeken képviseli az intézményt. Tárlatvezetéseket tart. A Szabadulás nélkül 

kutatási program és kiállítás kurátora, a kötet szerkesztője. 

 

LEVICZKI ANITA  

A múzeumi archívum kezelése az elsődleges feladata 8 órás munkakörben. Kutatók, 

múzeumi adattár iránti igények kiszolgálásában vesz részt. E mellett részt vesz a 

Földrajzi Múzeumi Tanulmányok szerkesztésében, nyomdai előkészítésében 

szövegének lektorálásában részt vesz. Szükség esetén tárlatvezetéseket végez magyar 

és angol nyelven 

Angol nyelvű fordításokat, összefoglalókat készített szakelőadásokhoz, részt vesz az 

intézmény angol nyelvű levelezésében. Fontos szerepe volt a Szabadulás nélkül 

kiállítás és kötet előkészítésében. 

 

PUSKÁS KATALIN 

Végzi a gyűjtemény (kiállítások anyaga, térképtár, fényképtár) nyilvántartási, 

feldolgozási, állományvédelmi, restaurálási feladatait, az időszaki kiállítások 

előkészítését, bemutatását, a pályázati munka anyagainak összeállítását. Az archívum 

feldolgozásában, kutatókkal való kapcsolattartásban ugyancsak fontos munkát végez. 

A Földrajzi Múzeumi Tanulmányok szerkesztésében, a cikkekhez való illusztráció 

kiegészítésében kiemelkedő,  nagyon értékes tevékenységet folytat. A társintézmények 

kutatóival rendszeresen tartja a kapcsolatot és elősegíti kutatási anyagok szakmai 

feldolgozását. Intézi a tárgykölcsönzések ügyeit és a nyilvántartásokat. Részt vesz a 

múzeumi programok előkészítésében, lebonyolításában, időszaki kiállítások 

megvalósításában. 
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BORSÓS ANDRÁSNÉ 

Gazdasági ügyintézőként végzi az összes gazdálkodással és munkaügyekkel 

kapcsolatos tevékenységet, tartja a kapcsolatot az Intézményi Gondnoksággal, végzi a 

költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos napi teendőket. Naprakészen 

számon tartja a szerződéseket, a kötelezettségvállalásokat, s ezek időbeni kifizetését. 

Folyamatos kapcsolatot tart a munkaügyi központ illetékeseivel. 

Részt vesz az Érdi Napok szervezésében, lebonyolításában, előadók honoráriumának 

ügyintézésében, számfejtésben. Részt vesz a Múzeumbarát Kör rendezvényeinek 

lebonyolításában, az adminisztratív feltételek biztosításában. Nyilvántartja a múzeum 

dolgozóinak személyi anyagát. 

 

VERNYIKNÉ NAGY ESZTER 

Végzi a múzeum napi levelezését, gépelését, iktatja a beérkező és kimenő leveleket, 

ellátja napi ügyekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, fogadja a múzeum 

telefonhívásait.  

Részt vesz a Múzeumbarát Kör programjainak lebonyolításában, és jelentős feladata a 

rendezvények hirdetéssel, plakátkészítéssel, meghívókészítéssel kapcsolatos teendői.  

Feladatkörébe tartozik: a múzeum konferenciájának teljes szervezése koordinálása, PR 

munkájának elvégzése.  

PR anyagok, szórólapok, sajtóanyag, plakátok, meghívók, szerkesztése. Rendezvények 

és kiállítások népszerűsítése. 

A rendezvényeinkről a sajtóban megjelenő hirdetések előkészítése nyomtatható 

formában. 

Koordinálja az értekezleteket, egyezteti a személyes találkozókat. 

Időszaki kiállítások előkészítése, építése, bontása. 

 

VERNYIK PÁL 

Tárlatvezetői munkáját kimagasló színvonalon végzi, számos és visszatérő vendégünk 

nagy megelégedésére. Teremőri feladatokat is ellát az emberhiány miatt.  

Részt vállal az adatfeldolgozó munkában, fontos segítséget nyújt Puskás Katalinnak és 

Lendvai Timár Editnek az archívum és a gyűjtemények feldolgozásában. 

Rendszeresen végzi a múzeumi rendezvények fotódokumentációjának elkészítését. A 

Múzeumbarát Kör előadásainak lebonyolításában, a technikai részben, is igen 

tevékenyen részt vállal. Részt vesz az Érdi Napok előkészítésében, lebonyolításában. 

Jelentős segítséget nyújt az igazgató előadásait szemléltető anyagainak elkészítésében. 

feldolgozásában a vetítési feltételek biztosításában, a Múzeumok Éjszakája programjai 

lebonyolításában.   

Színvonalas tárlatvezetései mindig megelégedést és elismerést váltanak ki a látogatók 

körében.  

 

 

 

 

 

 



~ 7 ~ 
 

BALOGH ZOLTÁNNÉ 

A Magyar Földrajzi Múzeum kibővített területének, valamint a Hely- és spottörténeti 

kiállítás területének rendben tartása is az ő feladatkörébe tartozik. Munkáját 

lelkiismeretesen és alaposan látja el, a nagy rendezvények előtti és utáni takarításokat 

is lelkiismeretesen, szorgalmasan végzi el. 

Napi 8 órában történő foglalkoztatását, - tekintettel a duplájára bővült alapterülettel 

kapcsolatos feladatok ellátására. Több mint 1200 m² alapterület tisztántartását végzi, 

önkormányzati támogatással sikerült megoldani. 

 

NEMÉNYI ANDRÁS, SÜLÉNÉ LUKÁCS MÁRTA 

Részfoglalkozású teremőrök biztosítják a folyamatos, heti 68 órás nyitva tartás 

feltételeit (téli nyitva tartás szerint hétfő kivételével naponta 10:00–17:00-ig, nyári 

nyitva tartás szerint 10:00–18:00-ig). Részt vesznek az Érdi Napok előkészítésében, 

lebonyolításában.  

Süléné Lukács Márta kitűnő angol nyelvtudásával, fontos szerepet vállal a külföldi 

látogatók tájékoztatásában.  

Igen sajnálatos tény, hogy az öt állandó kiállítás nyitva tartása és látogathatóságának 

biztosítása – a szerény létszám miatt - ma nehezebb és bonyolultabb, mint a felújítás 

előtti időszakban. Neményi András fontos feladatokat lát el az épület karbantartásában, 

technikai munkálatok elvégzésében segíti.  

 

FOK VERONIKA 

Kulturális közfoglalkoztatottunk irodai asszisztensként segíti munkánkat. Fő 

feladatköre: Irodai munka segítése, levelezés kézbesítése, adatrögzítési feladatok 

ellátása. Múzeumi szakmai anyagok gépelése. Szükség esetén intézkedik a 

meghibásodott irodatechnikai berendezések javíttatásáról. 

Múzeumpedagógiai munka segítése, a foglalkozásokhoz szükséges anyagok 

előkészítésével. Kézműves foglalkozásokhoz szükséges sablonok, gipszfigurák öntése 

gyártása. Szükség esetén múzeumpedagógiai anyagok beszerzése. 

Az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR (1827 Budapest, Budavári Palota F. 

épület Segédkönyvtáros képzés (OKJ 52 322 01). Engedélyszám: E- 

000777/2014/A001) OKJ képzésen vesz részt. 
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Magyar Földrajzi Múzeum 

2017. évi beszámolója 

 

1. gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása: a kulturális javak 

a) folyamatos gyarapítása, 

A Múzeum és a Helytörténeti gyűjtemény kifejezéseknél található adatok együttesen 

határozzák meg a múzeum gyarapodását. Az értékek összeadandók.  

Múzeum: 

 2017 

Gyarapodási alkalmak száma 5 

Gyarapodási naplóba vétel száma 27 

Ajándékozással bekerült tárgyak és minden 

egyéb dokumentum, fénykép stb. száma 
2316 

 

‒ Horváth Árpád hagyaték átvétele lányától Horváth Anikótól és Jeszenszky Sándortól. 

‒ Bezuk Zsolt a múzeumnak adományozta testvére kéziratát: Steve Bezuk Egyedül az 

Amazonason (Egy magányos kajakút Atalayatól az Atlanti óceánig) 

‒ Baja, Ujpétery Elemér hagyaték átvétele Albert Sándornétól 

‒ Ujpétery Elemér hagyaték elhozatala Sass Emesétől, diafilmek, Külügyminisztérium 

közreműködésével Biczó Krisztina segítségével. 

‒ Schreiber Károlynétól gyűjtemény: Gönczy földgömb, iratok és dokumentumok 

átvétele 

 

Helytörténeti gyűjtemény: 

 2017 

Gyűjteménygyarapítási alkalmak száma 7 

Éves gyűjteménygyarapodás száma 17 

Gyarapodási naplóba vett tárgyak száma 27 

 

A gyűjteménygyarapítás egyik nagy akadálya a forráshiány. Műtárgyak megvásárlására nincs 

lehetőségünk, esetlegesen pályázati, szponzori vagy önkormányzati támogatásból lenne 

lehetséges, mely források tervezhetősége bizonytalan.  

2017-ben 10 darab történeti fotó, 13 darab tárgy, 3 darab dokumentum érkezett be. 

 

Muhoray Sándor adományozta 2017. évben egy Magyar Királyi Honvédszázados zubbony 

érkezett be, 1942-ből. Az egyenruha nadrág része hiányzik, de sapka, kulacs, térképtartó 

táska, pisztolytáska, a díszkard bojtja valamint 1 pár csizma tartozik az egyenruhához. A tárgy 

együttes kitűnő állapotban van.  
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Múzeum könyvtára: 
Könyvtári gyarapodás 210 db kötet, ebből 9 db vásárlás, többi csere és ajándék. Ezáltal az 

állományunk száma 14105-re nőtt. Ennek kb. 50%-a került a sziklaprogramba rögzítésre. 

80 intézménnyel (főleg múzeummal) tartunk fenn cserekapcsolatot. Árverésen sikerült 

megvenni Bánó Jenő Bolyongásaim Amerikában című könyvét. (november 11.) Több száz 

folyóiratot pl. Rubicont kaptunk a kiadótól ajándékozás céljára. Az alábbi folyóiratok járnak, 

amelyeket beillesztünk a rendszerbe: Földrajzi Értesítő, Földrajzi Közlemények, A Földgömb, 

Légkör, Hidrológiai Közlemények, Magyar Tudomány, Honismeret, Magyar Turista, Turán, 

Természet Búvár, National Geographic Magazin. Rólunk vagy általunk írt sajtó cikkek 

archiválása folyamatos volt. 

Segítettük a debreceni Déri Múzeum könyvtárának gyarapítását fölöspéldányainkkal. 

 

b) feldolgozása, meghatározása, hitelesítése, 

ELTE TTK Földrajzi Intézete dr. Nagy Balázs egyetemi docens közbenjárására a múzeumnak 

adományozta falitérkép gyűjteményét. A falitérképek átválogatása, állapotfelmérése 

rendezése és tematikai csoportok szerinti besorolása, majd Excel táblázatba rendezése 

megtörtént. A munkát muzeológus vezetésével az ELTE TTK geográfus Bsc-s hallgatói 

végezték Érden a múzeumban tartott társadalomföldrajzi terepgyakorlatuk keretében.  208 db 

falitérkép adatai kerültek rögzítésre. 

Ugyanezen terepgyakorlat keretében szintén muzeológus vezetésével Cholnoky Jenő 

levelezésének 1904–1908 közötti időszakát, mindösszesen 491 tétel határoztak meg, 

csomagoltak át, rendszereztek és rögzítettek táblázatba. Mind a térképek, mind a levelezés, 

leltározásra előkészített állapotba került.  

Ez az egyetemmel már harmadik éve tartó együttműködés nagyban segíti a múzeumban őrzött 

kulturális javak nyilvántartását. Komoly előnyt jelent számunka, hogy a hallgatók földrajz-

geográfus szakosok, tehát magasabb szakmai színvonalon képesek munkájukat elvégezni, 

mint esetleges önkéntesek. A munka során szerzett ismeretanyag pedig számunkra is értékes, 

képzésüket kiegészíti. 

 

2017-ben sor került a teljes irattár átmozgatására és átrendezésére. A közel 7 folyóméternyi 

anyag mappái, dossziéi az igazgatói iroda galériájából az adattárral egy helyiségében található 

szekrénybe kerültek. Megtörtént az adatközléseket, visszaemlékezéseket, valamint a múzeum 

programjain készült egykori felvételeket tartalmazó 64 darab VHS kazettákból álló adattári 

videógyűjtemény felülvizsgálata is, mely szintén az irattári szekrénybe, de külön dobozokba 

lett elhelyezve. Az adattári dokumentumgyűjtemény 2017 végén 625 utazótól őrzött 

feljegyzéseket, cikkeket, dokumentumokat összesen 694 mappában (37 személy esetében 

kettő vagy annál több mappában). Öt utazó anyaga dobozokban került rendezésre, összesen 

15 adattári doboz szolgál erre a célra. Az adattár mappáiból kiemelésre került 54 db 

kisnyomtatvány és különlenyomat, melyek külön kerülnek rendezésre a későbbiekben 

kiemelendő anyagokkal együtt. Tovább folytatódott a meghívók (108 db), képeslapok (9 db), 

valamint az eredeti forrásértékű dokumentumok kiemelése.  

Megkezdődött a Miklós Gyula hagyaték 2 doboznyi, közel 500 darabos fotóanyagának 

rendezése, a korábban az adattári fotók között őrzött 32 db, de a hagyaték részeként 

értelmezhető fotókkal való egyesítése. Számos fotó a Magyar Földrajzi Társaság eseményein 

készült, melyek beazonosításában nagy segítséget jelentett az Arcanum adatbázisa. 
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c) nyilvántartásba vétele, revíziója, rendezése és gondozása, valamint 

Múzeum: 

 2017 

Szakleltárkönyvbe vett tárgyak 

szám 
59 

Szakleltárkönyve vett 

dokumentumok 
112 

 

Bulla Béla-hagyaték dokumentumai egy részének nyilvántartásba vétele megtörtént. 

Szakleltárkönyve vett dokumentumok száma: 112. 

 

2017-ben folytatódott a gyűjteményi információk Excel-táblázatokban való rögzítése. A 

dokumentum- és fotógyűjtemények adatainak tisztítása után azok alkalmasak lesznek arra, 

hogy gyorsan, nagy mennyiségben lehessen őket migrálni digitális gyűjteménykezelő 

rendszerbe a tárgyakról, fényképekről, illetve dokumentumokról készült képanyaggal együtt 

Helytörténeti gyűjtemény:  

 2017 

Szakleltárkönyvbe vett tárgyak 

száma 
677 

 

Revíziózott tárgyak száma 0 

Tisztított, konzervált tárgyak 

száma 
 

80 

Restaurált tárgyak száma 0 

 

2017. évben a „Gyarapodási naplóba” 17 tétel alatt 27 darab tárgy került nyilvántartásba. A 

„Történeti tárgy és dokumentumgyűjtemény” leltárkönyvébe 19 darab tárgy, az „Eredeti, 

tudományos forrásértékű fényképgyűjtemény” leltárkönyvébe 646 darab, valamint az 

„Adattári dokumentum gyűjtemény” leltárkönyvébe 12 darab dokumentum került 

bejegyzésre. 

A Magyar Földrajzi Múzeum és ezen belül a Helytörténeti Gyűjtemény nem rendelkezik 

auditált számítógépes nyilvántartással. Jelenleg a Helytörténeti Gyűjtemény egyszerű Excel 

táblázatot használ, bár a leltárkönyvek begépelése csak lassan halad.  

 

 Teljes állomány 

2016 

Teljes állomány 

2017 

Leltározatlan 

Történeti tárgy és 

dokumentum 

 

933 

 

 

952 

 

 

384 

Eredeti tudományos 

értékű fotógyűjtemény 

 

1147 

 

 

1157 

 

 

212 

Adattári 

dokumentumgyűjtemény 

 

140 
 

152 

 

12 

Adattári fotógyűjtemény 580 580 580 
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2017. évre összesen 502 darab tárgy és dokumentum, 945 fotó, 140 adattári dokumentum, a 

teljes műtárgyállomány 71%-a leltározott.  

2018-ben a fő feladat továbbra is a leltározás folytatása. 

 

A beleltározott anyagok külön raktári helységben vannak elhelyezve. Annak ellenére, hogy a 

raktárhelységben páramentesítő működik a páratartalom 60-70% között mozog, ez csak a téli 

hónapokban normalizálódik. A magas páratartalmat valószínűleg az épület hiányos 

szigetelése miatti vizesedés okozza.  

A gyűjteményi anyag teljes revíziójára 2018-ban kerül sor.. 

 

Könyvtári gyarapodás: 210 db kötet, ebből 9 db vásárlás, többi csere és ajándék. Ezáltal az 

állományunk száma 14105-re nőtt. Ennek kb. 50%-a került a sziklaprogramba rögzítésre. 

d) digitalizálása; 

A digitalizálás helyzete 2017. év végén, a Helytörténeti Gyűjtemény digitalizálási 

stratégájának bemutatása 

A Magyar Földrajzi Múzeum és ezen belül a Helytörténeti Gyűjtemény nem rendelkezik 

auditált számítógépes nyilvántartással. A Helytörténeti Gyűjtemény számítógépes 

nyilvántartással nem rendelkezik, a papír alapú leltározás folyamatos.  

2017. évben sem tudtunk bekapcsolódni a MúzeumDigitár – nyilvántartási rendszerébe, 

remélhetőleg jövőre erre is sor kerül.  

 

2. kiállítási tevékenység: a kulturális javakra alapozott 

a) hazai vagy külföldi állandó, időszaki vagy vándorkiállítások szervezése, 

rendezése 

Állandó kiállítások: 

Jelenleg a Magyar Földrajzi Múzeum 5 állandó kiállítást üzemeltet. Idén került sor az Érdi-

magaspart és az érdi Duna-part élővilágát bemutató diorámák avatására, melyet 2018-ban 

tovább szeretnénk bővíteni a Fundoklia-völgy élővilágával és a ház körüli állatvilág 

bemutatásával, így téve teljessé az Érd környéki élővilág bemutatását.  

 

Időszaki kiállítások: 

 

Dátum Rendezvény Létszám 

2017. április 22. - 

június 20. 

Szemétdombi mesék 

 
82 fő 

2017. május 10. 

 

Magyar Posta létrejöttének 150. éves évfordulója 

alkalmából.  
130 fő  

2017. június 24.- 

szeptember 3. 

Kércz Tibor: Japán téli vadvilága című fotókiállítás 

 
625 fő 

2017. július 10 - 

szeptember 04. 

Érdi Csillagászati Klub: Mély-ég saját szemmel ‒ 

Csillagászati rajzok a Mátrától Namíbiáig címmel 
125 fő 



~ 12 ~ 
 

2017. szeptember 05.  Inverse Everest Expedíció fotókiállítása 47 fő 

2017. október 03. - 

november 03. 

Vándordiákok Európában - A Reformáció és a 

Peregrináció ideiglenes kiállítás 
393 fő 

2017. november 07. - 

november 26. 

A szovjet-finn téli háború eseményét bemutató 

fotókiállítás 
327 fő 

 

2017. április 22. - június 20. 

Szemétdombi mesék 

A mini kiállításon a Föld Napja alkalmából az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit 

Kft. által üzemeltett érdi szeméttelepről előkerült gyűjteményi tárgyakat mutattuk be. Célunk 

az volt, hogy bemutassuk, hogy a kidobott tárgyak hogyan hasznosulhatnak a múzeum 

életében, gyűjteményében, ezzel is felhívva a figyelmet a helyi lakosoknak az intézmény 

helytörténeti gyűjteményére.  

Résztvevők száma: Föld Napja program keretében feltüntetve 

 

2017. május 10.  

Posta és Távközlési Múzeum vándorkiállítása a Magyar Posta létrejöttének 150. éves 

évfordulója alkalmából. Ehhez kapcsolódóan a Helytörténeti kiállításban egy kis kamara 

kiállítást szerveztünk az érdi postatörténeti emlékekből.  

Résztvevők száma: 120 fő  

 

2017. június 24.- szeptember 3.  

Kércz Tibor: Japán téli vadvilága című fotókiállítás 

Résztvevők száma: Múzeumok Éjszakája program keretében feltüntetve 

 

2017. szeptember 05. – október 01. 

Inverse Everest Expedíció fotókiállítása  

A Kaukázus nyugati peremvidékén, Abháziában található Földünk jelenleg ismert 

legmélyebb, száraz lábbal járható barlangja, a Krubera-Voronya. A 2197 méter mély 

természeti képződményt, amelybe 2080 méter mélységig lehet lejutni búvárfelszerelés nélkül, 

ez idáig még senki sem dokumentálta profi fényképekkel. Ezt elsőként egy négyfős magyar 

kutatócsoportnak sikerült véghezvinnie 2016 nyarán.  

Az egyedülálló fotóanyag nyomtatott formában a Herman Ottó Múzeum vándorkiállítása. 

Résztvevők száma: 47 fő 

 

2017. október 3. 18:00 

Vándordiákok Európában –a reformáció és a peregrináció a reformáció ötszáz éve című 

kiállítás  

Köszöntőt mondott: T. MÉSZÁROS ANDRÁS Érd Megyei Jogú Város polgármestere. 

A kiállítást megnyitotta: vitéz ERDÉLYI - TAKÁCS ISTVÁN református lelkész: A reformáció 

fél évezrede 

DR. SZÖGI LÁSZLÓ professzor, Egyetemi Könyvtár nyugalmazott igazgatója előadása: A 

peregrináció jelentősége és hatása Magyarországra és Európára. 

DR. KUBASSEK JÁNOS geográfus, tudománytörténész, igazgató (Magyar Földrajzi Múzeum, 

Érd) vetítettképes előadása: Molnár Mária emlékezete - református diakonissza a pápuák 

földjén.  

A rendezvényt követően: 
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Az egykori Kecskeméti Filmstúdió Egy vándordiák naplója című kisfilmjét is 

megtekinthették az érdeklődők. 

A kiállítás tablóinak szövegét írta: FEKETE ÁGNES református lelkész. 

Grafika: LENTE ISTVÁN. 

A kiállításhoz hozzájárult a DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR. 

 

2017. november 7. (kedd) 17.00 óra 

Gondolatok a szovjet-finn téli háborúról 

Köszöntőt mondott: SIMÓ KÁROLY Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere 

A kiállítást megnyitotta: DR. KUBASSEK JÁNOS geográfus, tudománytörténész, a Magyar 

Földrajzi Múzeum igazgatója 

A fotókiállítás anyagát összeállította: TEREMI NÁNDOR történész 

Előadás: 

PERGEL ANTAL történész, az Érdi Szakképzési Centrum főigazgatója: 

A szovjet-finn téli háború magyar vonatkozásai 

Filmvetítés a korabeli felvételekből 

A kiállítás megtekinthető volt: 2017. november 26-ig 

A Gondolatok a szovjet‒finn téli háborúról történelmi képek kapcsán című időszakos kiállítás 

fényképanyagának információs hátteréül szolgáló, a fotók készítésének helyszíneit feltüntető 

térképvázlatot, valamint a 4 db A3-as méretű magyarázó tablók grafikai szerkesztését a 

múzeum adattárosa végezte el. 

 

2017. július 10-én 

Érdi Csillagászati Klub 

Az Érdi Csillagászati Klub szervezésében időszakos tablókiállítás nyílt Mély-ég saját szemmel 

– Csillagászati rajzok a Mátrától Namíbiáig címmel. Az alkotó előadásával egybekötött 

megnyitóra az Érdi Csillagászati Klub júliusi találkozója során került sor. A kiállítás 

szeptember elejéig volt látható. A kiállítás 8 db, 35x70 cm-es tablói Kiss Péter csillagászati 

rajzai segítségével mutatták be, hogy a mély-ég objektumokat (nyílt- és gömbhalmazokat, 

diffúz és plenatáris ködöket, valamint a galaxisokat) szemlélve milyen látvány tárul elénk a 

távcsőbe nézve. A védőfóliával ellátott, méretük miatt könnyen mozgatható tablók a 

későbbiekben jól hasznosíthatók a csillagászati bemutatók során. 

 

Vándorkiállítások: 

 

Dátum Vándorkiállítás 

címe 

Helyszín Látogatószám 

2017. március 31. – 

június 15. 

Világ gyermekei Érd, Marianum 

Általános Iskola 
200 fő 

2017. augusztus 15. – 

október 15. 

3276 expedíciós 

nap - Balázs Dénes 

a múzeumalapító 

geográfus 

újraolvasva 

Karcag, Győrffy István 

Nagykun Múzeum 

305 fő ebből 150 fő 

iskolás gyermek 

2017. október 16. – 

2018. március 1. 

A látogatószám: 

2017. december 31-

ig van  

3276 expedíciós 

nap - Balázs Dénes 

a múzeumalapító 

geográfus 

újraolvasva 

Túrkeve, Finta 

Múzeum 
213 fő 
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2017. március 15. - 

június 15. 

3276 expedíciós 

nap - Balázs Dénes 

a múzeumalapító 

geográfus 

újraolvasva 

Tiszaföldvár, Tiszazugi 

Földrajzi Múzeum 
511 fő 

 

A Csillaggömbön innen és túl - Szemlélet és szemléltetés a hazai elemi és középiskolai 

földrajzoktatásban című kiállításnak sajnos nem sikerült újabb helyszínt találnunk, de 

folyamatban van az egyeztetés az ELTE Természetrajzi Múzeumával, ahol terveink szerint 

2018-ban bemutatnánk a kiállítást.  

 

Külföldi kiállítás szervezés: 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium kezdeményezésére és anyagi támogatásával Pozmann 

András, Artic Media Sistem kivitelezésben megvalósult Kőrösi Csoma Sándor angol nyelvű 

kiállítás, mely Kolkatában a Bengáli Ázsiai Társaáság székházában látható. A kiállítás 

forgatókönyve Kubassek János,  A Himalája magyar remetéje című könyve alapján készült 

el. 

 

Schermann Ákossal utazás Dobsinába, Rozsnyó kiállítás szervezés ügyében tárgyalás, 

látogatás a Bányászati Múzeumban konzultáció Ewa Smerkova asszonnyal. 

 

3. műtárgyvédelem: a kulturális javak raktári megőrzése, megelőző állagvédelme, aktív 

restaurálása és konzerválása; 

Korányi Tamással egyeztetések, felajánlotta egy Gönczy-féle földgomb restaurálásának 

költségét, a munka időközben elkezdődött. 

 

Bulla Béla hagyatéka, dokumentumai és fényképeinek átválogatása, átcsomagolása, 

savmentes palliumokba helyezése. (közel 500 db dokumentum, 47 db fotó) 

 

Cholnoky Jenő levelezése 491 tételének átválogatása, átcsomagolása, savmentes palliumokba 

helyezése. 

 

A Balázs Dénes-hagyaték legértékesebb darabjainak múzeumba szállítása és részleges 

átcsomagolása, jobb körülmények közötti elhelyezése. További állagmegóvási intézkedés 

szükséges 2018 évben. 

 

Megelőző állományvédelem 788 db fénykép, levél és egyéb dokumentum speciális 

papírtasakba és levéltári dobozba csomagolása. 

A legtöbb fából készült tárgyon szuvasodás jelei figyelhetők meg. A tárgyakat Lignoprot 

Lazuránnal kezeltem, a szuvasodás azonban továbbra is gondot okoz. Forráshiány miatt 

sajnos a Hely- és Sporttörténeti Kiállítás és a Helytörténeti Gyűjtemény bogármentesítésére 

idén sem került sor.  

Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2017. évi feladatok teljesülése 

A bekerült műtárgyak elsődleges tisztítása folyamatos. Fertőtlenítésüket és állagvédelműket a 

helytörténeti munkatárs végzi a restaurátor szakmai útmutatás alapján.   
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4. szolgáltatási feladatok: 

a) a kiállításhoz vagy a  gyűjteményhez kapcsolódó, látogatók bevonásával 

megvalósuló/irányuló tevékenység, 

 

Tárlatvezetések összesítve: 

Havi csoportok / tárlatvezetések / múzeumi órák / vezetők 

Hónap 
Kubassek 

J. 

Mácsai 

A. 

Kovács 

S. 

Lendvai 

T.E. 

Leviczki 

A. 

Lehoczki 

Zs. 

Vernyik 

P. 

Lukács 

Márta 

Nem 

kértek 

Január      

 

2/35   

Február   2/35 1/2  1/6 1/15   

Március  6/167 1/20 
 

 1/11 3/52   

Április 1/7 4/121 2/79 1/7  
 

2/38  2/48 

Május  3/68 3/111 1/21  4/128 5/130  2/38 

Június  3/67 1/26 1/126 1/126  2/34 1/12 1/20 

Július   1/22 
  

   
 

Augusztus 1/13  
 

1/13 1/13 1/13   2/135 

Szeptember  1/12 1/32  2/48  3/77  1/24 

Október  6/148 2/69  1/49  2/108  
 

November  4/75 2/99  1/79  2/35  1/40 

December  2/73 3/163  2/148  2/140  
 

      
 

  
 

Összesen: 2/20 29/731 18/656 5/169 8/463 7/158 24/664 1/12 9/305 

 
 

Összes vezetés: 101/3158 (csoport / fő) 

 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozások összesítve: 

 

Óvodás csoportok 165 fő 

Általános iskolás csoportok 520 fő 

Középiskolai csoportok 12 fő 

Egyetemi csoportok 23 fő 
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Látogatottság összesített jegyvásárlás szerint: 

 

 

 

 

2017. éves látogatottság: 8386 fő 

 
Múzeumpedagógiai foglalkozások állandó kiállításainkhoz kapcsolódóan: 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozások óvodásoknak: 

Foglalkozás címe Tartalma Célja 

Manóséta A Magyar utazók, földrajzi felfedezők 

kiállításban vagy a 3276 expedíciós nap 

című tárlaton végigsétálva a gyerekek 

izgalmas tárgyakat ismerhetnek meg, majd 

mesét hallhatnak a törpe kengurunkról, 

melyről ezt követően rajzot is készíthetnek. 

Múzeum, mint 

intézmény 

megismertetése 

játékos formában 

Kincsek a raktárból  3-4 tárgyat kiválasztunk, melyet a gyerekek 

megismerhetnek, kézbe vehetnek, majd 

játékos feladatokat kapnak ehhez 

kapcsolódóan.  

Múzeum, mint 

intézmény 

megismertetése 

játékos formában 

 

Keressük meg 

Brumit!  

Kerettörténet: A kis ősemberlány nem 

találja legjobb barátját Brumit, a barlangi 

medve kölyköt. A keresés során a gyerekek 

megismerhetik a jégkorszakban a 

környéken élő ősállatokat (mamut, barlangi 

medve, barlangi oroszlán) és az itt élő 

ősemberek mindennapjait játékos 

feladatokon keresztül. És végül Brumi is 

megkerül… 

Múzeum, mint 

intézmény 

megismertetése 

játékos formában 

 

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

Teljesárú 33 8 0 7 7 18 20 20 14 19 8 5 159

Kedvezményes 4 6 0 14 27 13 3 39 59 15 6 0 186

Kedvezményes diák 3 17 107 136 174 94 26 24 6 149 173 69 978

Ingyenes 17 81 254 86 216 172 39 65 244 204 109 194 1681

Ingyenes diák 9 22 120 196 163 94 3 122 195 72 26 5 1027

Vendég 0 4 0 0 7 4 1 9 18 9 3 4 59

Külföldi 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 9

Összesen 66 138 481 439 594 395 92 279 543 468 325 279 4099
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Kézműves foglalkozások óvodásoknak 

Afrikai papír maszk festése  

Tapa festés 

Medvenyaklánc készítése 

 

Múzeumi órák általános iskola alsó tagozatos osztályai számára 

Foglalkozás címe Tartalom Célja 

Ősemberek a Fundoklia-

völgyben 

 

A foglalkozáson megismerhetik 

az egykor itt élő neandervölgyi 

ősembereket, a feltárás során 

előkerült ősállatokat, 

kőeszközöket.  

Ősemberek életének 

megismerése, helytörténeti 

ismeretek bővítése 

Indiánok egykor és ma Az indiánok életének 

megismerése a múzeumi 

tárgyakon keresztül  

Más kultúrák megismerése, 

a világ sokszínűségének 

megismerése 

Hangoló - hangszerek a 

múzeumban 

A múzeum gyűjteményében 

található távoli tájak 

hangszereinek megismerése, 

hangjuk bemutatásával  

Más kultúrák megismerése, 

a világ sokszínűségének 

megismerése 

 

Múzeumi órák általános iskola felső tagozatos osztályai számára 

Foglalkozás címe Tartalom Célja 

Ázsia, ahol a legtöbb magyar 

utazó járt 

 

Az őshazakutatás jeles 

személyiségeit (Julianus barát, 

Kőrösi Csoma Sándor, Reguly 

Antal, Vámbéry Ármin), 

valamint a Kínában járt 

Cholnoky Jenő munkásságát 

ismerhetik meg a csoportok 

játékos foglalkozás formájában.  

Jeles utazóink 

munkásságának 

megismerése, 

magyarok szerepe a 

Föld 

megismerésében 

Fehér foltok a fekete földrészen 

 

A Kilimandzsárót megjárt Teleki 

Sámuel, Nyugat-Afrika első 

térképének megrajzolója Magyar 

László, és a rabszolgából lett 

felfedező, Sass Flóra élete áll a 

foglalkozás középpontjában. 

Jeles utazóink 

munkásságának 

megismerése, 

magyarok szerepe a 

Föld 

megismerésében 

Barangolás a barlangok világában 

 

Hazai barlangok rövid 

megismerése, neves 

barlangászok megismerése, 

barlangász eszközök bemutatása. 

A múzeumalapító Balázs Dénes 

karsztkutató munkásságának 

megismerése. 

Barlangászati 

alapismeretek 

elsajátítása, 

természeti értékek 

védelme  
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Sivatagok vs. őserdők A 3276 expedíciós nap című 

kiállításon megismerhetik a 

sivatagok és az őserdők 

élővilágát, éghajlatát, természeti 

különlegességeit. 

Földrajzi, biológiai 

ismeretek bővítése. 

Környezetvédelem 

fontosságának 

megismerése 

Árvalányhaj és gyurgyalag 

 

Érd-Tétényi fennsík védett 

területeinek, a Duna-part és a 

Fundoklia-völgy növény és 

állatvilágának megismerése 

Környezet 

megismerése, a 

lokálpatriotizmus 

erősítése   

 

Múzeumi órák általános iskola felső tagozatos osztályai számára a Helytörténeti 

kiállításban 

Foglalkozás címe Tartalom Célja 

Ecset és piszkuta A foglalkozás bepillantás ad az 

érdi és környékbeli ásatásokról. 

Ezen keresztül megismerhetik 

a térség ős- és ókori történetét.  

Település 

történetének 

megismerése, a 

lokálpatriotizmus 

erősítése 

Mondák nyomában Megismerhetik a foglalkozás 

során a településhez kötődő 

mondákat valamint, hogy 

milyen lehetett az élet Sárkány 

Ambrus udvarházában és a 

középkori mindennapokban. 

Település 

történetének 

megismerése, a 

lokálpatriotizmus 

erősítése 

Múzeumi órák középiskolás osztályok számára 

Foglalkozás címe Tartalom Célja 

Globális környezeti problémák 

 

A Földet érintő környezeti 

problémák megismerése, 

kitekintés a magyar utazók 

természetvédelmi 

tevékenységére  

Környezetvédelem 

fontossága, hatása 

mindennapi 

életünkre 

Balaton-kutatás története 

 

A Balaton kutatástörténetének, 

a legnevesebb magyar kutatók 

(Lóczy Lajos, Cholnoky Jenő 

stb.) munkásságának 

megismerése.  

Balaton megismerése 

a kutatástörténeten 

keresztül  

 

Kézműves foglalkozások általános iskolás csoportoknak  

Ősemberes kulcstartó készítése 

Indián fejdísz, vagy kar- és lábdísz készítése 

Ausztráliai ütőfa díszítése pontozással 

Kínai papírrózsa készítése 

Afrikai maszk készítése 

Trópusi lepkék készítése 
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Szabadulás nélkül című kiállítás: 

Speciális tárlatvezetés a Szabadulás nélkül című kiállításban az érintettek leszármazottai 

számára. 2 alkalom, 21 fő. 

 

A múzeumi foglalkozások célja a Helytörténeti Gyűjtemény és a Nemzeti Alaptanterv 

összekapcsolása. Játékos előadások, kézműves foglalkozások során igyekszünk a 

gyerekekben a lokálpatriotizmust elősegíteni.  

 

Érdekel Érd? - helyismereti verseny szervezése 

Korosztály: 6-8. osztály 

Érd természeti értékei és története volt a verseny témája. A verseny a korábbi helyföldrajzi és 

helytörténeti versenyek egyesítéséből jött létre. A versenyre 6-8. osztályos, 3 fős csapatok 

jelentkezését vártuk. 

I. forduló – 2017. március 20. Téma: Érd természeti értékei.  

II. forduló – 2017. április 21. Téma: Érd története az őskortól a XX. századig.  

Döntő: 2017. május 12. (péntek) 13:00 Érd-Ófalu - Egykori kastélyfal – ahol az 5 legjobb 

csapat mérhette össze a tudását.  

Résztvevők száma: 30 fő 

 

b) a társadalmi felzárkózást, a  közgyűjteményekben őrzött tudásbázis 

megértését, befogadását, a  gyűjtemények köznevelési hasznosítását, valamint az  egész 

életen át tartó tanulást elősegítő tevékenység 

Dátum Rendezvény Látogatottság 

2017. január 09. 
Érdi Csillagászati Klub - Kollár József: A 

szupernóvák és a földi élet 
18 fő   

2017. január 20. 

Magyar Kultúra Napja - Németh Géza Bevezetés más 

világokba című könyvének bemutatója. Filmbemutató: 

Balog Gellért filmbemutatója: A magyarok Szíriában. DR. 
Major Balázs a szíriai régészeti ásatások vezetőjének 
előadása. 

128 fő 

2017. február 13. 

Érdi Csillagászati Klub - Mádai Attila: A 

változócsillagok, valamint a fényesség-mérésük 

módszerei és eszközei 

16 fő  16 

2017. február 28. 

Múzeumbarát Kör - Világjáró esték Radics Tamás 

geológus (Debreceni Egyetem Természettudományi és 

Technológiai Kar Ásvány- és Földtani Tanszék): 

Transzpireneusi vándorlás a Földközi-tengertől az Atlanti-

óceánig a geológus szemével. 

28 fő 

2017. március 07. 

Múzeumbarát Kör - Világjáró esték Szabadulás nélkül 

című kötet: Az Érdről és környékéről elhurcoltak sorsát 

megörökítő mintegy 800 oldalas könyv bemutatója. 

167 fő 
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2017. március 13. 

Érdi Csillagászati Klub - Bartha Lajos: Messier, az 

égi menyét, Keresztes Miklós: A Messier-

objektumok 

9 fő 

2017. április 10. 

Érdi Csillagászati Klub - Bécsy Bence: Először 

hallottuk az Univerzum zenéjét ‒ Avagy a gravitációs 

hullámok első közvetlen észlelése, Bartha Lajos: Égi 

és földi érdekességek 

39 fő 

2017. április 18. 
Múzeumbarát Kör - Világjáró esték Dr. Nagy Béla 

geológus (MTA doktora): Drágakövek szerepe az 

emberiség történetében. 

30 fő 

2017. április 22. 

Föld Napja - Változás és megőrzés 

Duna-part és az Érdi-magaspart élővilágát bemutató 

dioráma avatása.   

82 fő 

2017. május 08. 

Érdi Csillagászati Klub - Dr. Plihál Katalin: 

Napórák és a Lázár-térkép, Bartha Lajos: A hónap 

csillagképei: az Oroszlán és a Szűz 

22 fő 

2017.május 09. 
Múzeumbarát Kör – Világjáró esték Lieber Tamás: 

Előadás a Sátorkőpusztai – barlangról és a barlangkutatás 

klasszikus könyveinek, Jakucs László műveinek bemutatója.  

20 fő 

2017. május 28. Gyereknap – Barlangi medve napja. 126 fő 

2017. június 12. 
Érdi Csillagászati Klub - Vizi Péter: Csillagászat 

otthon ‒ Műkedvelők és amatőrök 
27 fő 

2017. június 19–23. 

 

 A Jelky András Iparművészeti Szakközépiskola 

múzeumunkban tartotta nyári szakmai gyakorlatát 
 20 fő 

2017. június 24. Múzeumok Éjszakája – Kabuki és kimonó Japán est. 600 fő 

2017. július 10. 
Érdi Csillagászati Klub - Kiss Péter Mély-ég saját 

szemmel 
26 fő 

2017. július 10–14. 

 

 ELTE TTK FFI Társadalom- és Gazdaságföldrajzi 

Tanszék 
5 fő  

2017. augusztus 07. 
Érdi Csillagászati Klub - Bartha Lajos: Magyar 

csillagképek ‒ Hiedelmek és magyarázatok 
26 fő 

2017. szeptember 

02. 
Érdi Napok – Mars a Marsra! 140 fő 
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2017. október 02. 

Érdi Csillagászati Klub - Rékasi Gergely: 

Astronomy apps ‒ Csillagászati okostelefon-

alkalmazások 

14 fő 

2017. október 17. 
Múzeumbarát Kör - Világjáró esték Dr. Hír János a 

Pásztói Múzeum igazgatója: Görögország vadregényes 

hegyvidékei. 

21 fő 

2017. november 06. 
Érdi Csillagászati Klub - Sipos Kálmán: Analemma 

‒ Látszat és valóság 
18 fő 

2017. november 07. 
Múzeumbarát Kör – Világjáró esték Pergel Antal és 

Teremi Nándor: A szovjet – finn háború eseményeit 

bemutató fotókiállítás és előadás. 

37 fő 

2017. november 09. 

  

 A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és 

Gimnázium 
180 fő  

2017. december 04. 
Érdi Csillagászati Klub - Mizser Attila: Kell egy 

csapat! 
26 fő 

2017. december 12. 

Múzeumbarát Kör - Világjáró esték Dr. Horváth 

Gergely főiskolai tanár és Dr. Gercsák Gábor egyetemi 

docens (ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai 

Tanszék): A sárkányok országában, Kínában. 

47 fő 

 

Világjáró esték: 

Február 28. (kedd) 17:00 

RADICS TAMÁS geológus (Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar 

Ásvány- és Földtani Tanszék): Transzpireneusi vándorlás a Földközi-tengertől az Atlanti-

óceánig a geológus szemével 

Látogatottság: 28 fő 

 

Március 7. (kedd) 17:00 

Szabadulás nélkül című kötet: Az Érdről és környékéről elhurcoltak sorsát megörökítő 

mintegy 800 oldalas könyv bemutatója 

Köszöntőt mond: T. MÉSZÁROS ANDRÁS Érd Megyei Jogú Város Polgármestere 

Kötetet bemutatja: DR. BANK BARBARA történész 

Látogatottság: 167 fő 

 

Április 18. (kedd) 17:00 

DR. NAGY BÉLA geológus (MTA doktora): Drágakövek szerepe az emberiség történetében 

Látogatottság: 30 fő 

 

Május 9. (kedd) 17:00 

LIEBER TAMÁS: Előadás a Sátorkőpusztai - barlangról és a barlangkutatás klasszikus 

könyveinek, Jakucs László műveinek bemutatója  

Látogatottság: 20 fő 
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Október 17. (kedd) 17:00 

DR. HÍR JÁNOS a Pásztói Múzeum igazgatója: Görögország vadregényes hegyvidékei 

Látogatottság: 21 fő 

 

Múzeumok Őszi Fesztiválja: 

November 7. (kedd) 17:00 

PERGEL ANTAL és TEREMI NÁNDOR: A szovjet – finn háború eseményeit bemutató 

fotókiállítás és előadás 

Látogatottság: 37 fő 

 

December 12. (kedd) 17:00 

Dr. HORVÁTH GERGELY főiskolai tanár és Dr. GERCSÁK GÁBOR egyetemi docens (ELTE 

Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék): A sárkányok országában, Kínában 

Látogatottság: 47 fő 

 

2017. január 20. (péntek) 16:00 kezdődően. 
Magyar Kultúra Napja alkalmából 

16:00 köszöntőt mondott: T. MÉSZÁROS ANDRÁS Érd Megyei Jogú Város Polgármestere. 

NÉMETH GÉZA (a Természet Világa szerkesztője) Flaccus Kiadónál megjelent Sör 

jégkockával - Bevezetés más világokba című könyvének bemutatója. 

A szerzőt és művét bemutatja Dr. KUBASSEK JÁNOS a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója. 

A szerző előadása utazásairól, majd a könyv dedikálása az érdeklődőknek. 

17:00 Filmbemutató: 

BALOG GELLÉRT filmbemutatója:  

A magyarok Szíriában.  

A szíriai Margatban és környékén végzett magyar régészeti ásatásokról készült film 

bemutatása. 

DR. MAJOR BALÁZS régész, egyetemi docens (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- 

és Társadalomtudományi Kar, Régészeti Tanszék vezetője és a Nemzetközi Kapcsolatok 

dékánhelyettese) a szíriai régészeti ásatások vezetőjének előadása.  

 

2017. április 22. (szombat) 14:00-18:00   

Föld napja - Változás és megőrzés 

14:00 Duna-part és az Érdi-magaspart élővilágát bemutató dioráma avatása  A diorámát 

Fűköh Levente a Mátra Múzeum ny. igazgatója avatta fel. 

14:20 Mimó és Csipek az erdőben 

Zenés bábelőadás a környezetvédelemről 

15:00 WWF Élő Duna turné mely, játékos formában mutatja be egy egészséges folyó 

élővilágát.  

15:00 Filmvetítések, előadások:  

KRÖEL-DULAY GYÖRGY (tudományos főmunkatárs MTA Ökológiai Kutatóközpont): A 

klímaváltozás hatása a növényvilágra 

ZSEBEHÁZI GABRIELLA (kutató, Országos Meteorológiai Szolgálat): A jövő éghajlatának 

vizsgálata. Mire számíthatunk századunkban? 

Before the Flood - Özönvíz előtt (National Geographic) 

Folyamatosan zajló programok 

Szeméttelepi mesék – mentett kincsek a múzeum gyűjteményében 

Kézműves kuckó - játékok újrahasznosított anyagokból  

Létszám: 82 fő 
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2017. május 28. (vasárnap) 14:00-17:00  

Gyereknap - Barlangi medve napja  

14.00 Barlangi medve rajzverseny eredményhirdetése 

14:20 Filmvetítés: A kőbaltás ember - Érdi medvevadászok 

15:00 Előadás: Dr. MESTER ZSOLT  (egyetemi adjunktus, ELTE) A barlangi medve és  más 

jégkorszaki állatok 

Folyamatosan: 

Barlangi medve interpretáció  

Papírmedve és barlangi medve hűtőmágnes készítése 

Látogatottság: 126 fő 

 

2017. június 24. (szombat) 18:00-24:00 

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 

Kabuki és kimonó  

Japán est a Magyar Földrajzi Múzeumban 

A Magyar Földrajzi Múzeum egy japán tematikus esttel lepte meg Érd és környékének lakóit. 

Az este folyamán az érdeklődők ízelítőt kaptak a japán kultúra különlegességeiből, yukatát 

próbáltak és maguk is készíthettek japán legyezőt, vagy kokeshi babát. A rendezvény két 

helyszínen került megrendezésre: a múzeumi tetőtér és a nagyon hangulatos múzeumkert 

biztosította a programok helyszínét. A program szervezését az érdi Szepes Gyula Művelődési 

Központtal együtt végeztük. A művelődési központ szervezte a rendezvény előzetes 

promóciós tevékenységét. Saját facebook oldalukon fizetett hirdetésben ajánlották ki a 

programot, valamint 40 db A/1-as plakátot helyeztek ki Érd város buszmegállóiban. A 

rendezvényre a művelődési központ egyedi karszalagokat nyomtatott a látogatószám 

ellenőrzése miatt. A művelődési központ végezte a hangosítást, illetve kollégáik segítettek a 

kézműves foglalkozások lebonyolításában és karszalagok osztásában. A program sikerében az 

együttműködés nagyon hatékonynak bizonyult, a jövőben is szeretnénk ezt a rendezvényt a 

Szepes Gyula Művelődési Központtal közösen megszervezni. Célunk a jövőben kiemelt 

városi rendezvénnyé minősíttetni a Magyar Földrajzi Múzeum Múzeumok Éjszakája 

programot.  

 

Programok: 

Tetőtér: 

KÉRCZ TIBOR: Japán téli vadvilága című fotókiállítása 

Köszöntő: T. MÉSZÁROS ANDRÁS, Érd Megyei Jogú Város polgármestere 

Kiállítást megnyitotta: ZUGOR ZOLTÁN - vizuális kultúra szakember 

Dekoráció: teaszertartás szett, kalligráfiai szett a Japán Alapítvány jóvoltából 

A fotóművész rövid bemutatása  

KÉRCZ TIBOR okleveles szervező vegyészmérnök, lelkes amatőr természetfotós. Családjával 

2001 óta él Érden. 2013-ban végzett el egy kezdő, majd azt követően egy haladó 

természetfotó-tanfolyamot. Azóta több külföldi illetve itthoni workshop-on vett részt. 

Időközben szenvedélyévé vált a természetfotózás: töretlen kedvvel fényképez makró témát, 

növényeket, tájakat, állatokat. További fejlődéséhez fontos és szükséges a visszajelzés, az 

objektív szakmai vélemény, éppen ezért pályázatokon is gyakran megméretteti fényképeit. 

Számos hazai és külföldi pályázaton ért el eredményeket. Tagja a Biatorbágyi Fotóklubnak és 

a Vadvilág Fotóklubnak. Több csoportos és egyéni kiállításon mutathatta be a 

nagyközönségnek alkotásait.A kiállításon 25 darab, 90×60 cm, textilnyomatos fotográfia volt 

elhelyezve. A kiállítás 2017. szeptember 3-ig volt látogatható.  
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Kerti kocsiszín színpad: 

Kiyo-Kito Taiko dobegyüttes koncertje - Kaleidoszkóp 

Az első magyarországi japándob csoport, ami hazánkban 15 éve elsőként egyedülálló módon 

képviseli ezt az egzotikus stílust.  

Kimonó bemutató – CSOMAI ZSUZSANNA és DR. HOLLÓS VIKTÓRIA közreműködésével. 

Ezt követően yukata próba az érdeklődőknek.  

 

Előadások: 

1) DR. KATONA ISTVÁN: Úti élmények Japánban 

2) DR. KUBASSEK JÁNOS a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója: Magyar utazók és            

kutatók Japánban 

3) SZENTIRMAI ÉVA doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem: Élménymozaikok Japánból 

az ösztöndíjas szemével 

4) DR. DOMANICZKY ENDRE: Magyar emlékek kutatása Ausztráliában 

5) DR. KECSKÉS GUSZTÁV: Japán a történész szemével 

 

Kertben párhuzamosan zajló események, szigetszerűen elrendezve:  

Teaszertartás bemutató – Magyarországi Japán Teaegyesület bemutatója 

Kokhesi baba bemutató és készítés – KISS EMŐKE  

Origami hajtogatás a Magyar Origami Kör közreműködésével 

Folyamatosan zajló események a kocsiszín végében: 

Kézműves foglalkozások (Legyezőkészítés, könyvjelzőkészítés) 

A rendezvény látogatóinak száma: 624 fő. Ez az előző évi látogatószám majdnem 

négyszerese volt, ami részben a társintézményekkel való fokozott együttműködéssel és a 

nagyobb reklámtevékenységgel magyarázható, illetve az önkormányzat előző évihez 

képest nagyobb mértékű anyagi támogatásának.  

 

Az Érdi Csillagászati Klub a Kokeshi és kimonó ‒ Japán est a Magyar Földrajzi Múzeumban 

című rendezvényen délután kézműves foglalkozást kínált (japán szerencsecsillag hajtogatás, 

Tejútat jelképező papírfüzér készítése), este pedig távcsöves bemutatót tartott az 

érdeklődőknek, akik az okostévékkel felszerelt bemutatóasztaloknál többek között a japán 

csillagképekkel is megismerkedhettek. 

 

Szeptember 2. (szombat) 14:00-18:00 

ÉRDI NAPOK  

MARS A MARSRA – LEGYÉL TE IS ŰRHAJÓS! 

A 21. században az emberiség számára a világegyetem megismerése jelenti az egyik 

legizgalmasabb felfedezési lehetőséget. A legújabb felfedezések, a magyar sikerek mellett a 

gyerekek űrhajós kiképzésben is részt vehettek.  

Előadások: 

1) 14:30 FARKAS BERTALAN (ny. dandártábornok): Az első magyar űrhajós előadása 

űrhajós élményeiről 

2) 15:00 SIK ANDRÁS (adjunktus, ELTE): Mikor találunk végre életet a Marson? 

3) 15:30 DR. PACHER TIBOR: Pulit a Holdra! Magyarország az „új világűr” 

élvonalában? 

4) Egy „magyar kutya” a Holdra készül. De miért és hogyan? 

5) 16:00 DÉNES LAJOS meteorit-gyűjtő kiállítása és előadása 

 

 Egyéb programok:  

Utazó planetárium – 5 előadással  
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Csodák palotája – rakétakilövő állomás 

Kézműves foglalkozás – űrhajókészítés, csillagkép néző készítése 

Érdi Csillagászati Klub – Kiss Péter amatőr csillagász Mély-ég című kiállítása 
Látogatottság: 140 fő 

Az Érdi Csillagászati Klub ismeretterjesztő előadásai és programjai:  

A Magyar Földrajzi Múzeum Múzeumok Éjszakája programjában évek óta rendszeresen 

szerepel éjszakai csillagászati megfigyelés. Erre a hagyományra alapozva indult útjára 2016 

végén az Érdi Csillagászati Klub, mely 2017-ben havi rendszerességgel tartott 

összejöveteleket a múzeum épületében. A klubtitkári teendőket (jelenléti ívek kezelése, e-mail 

levelezőlista frissítése, hírlevelek kiküldése, előadókkal való kapcsolattartás, promóciós 

plakátok elkészítése és hirdetéshez való méretezése, a helyi médiával való kapcsolattartás) a 

múzeum adattárosa látja el. 

 

Dátum 
Csillagpartik (az éjszakai távcsöves 

kitelepülések helyszíneivel) 
Látogató (fő) 

Május 27. Érd, Esztergályos utca vége 29 

Július 22. Érd, Búvár utca vége 18 

December 16. 

Tárnok, Berki utca (épülő 

futballpálya) 
9 

A csillagpartikon résztvevők száma összesen: 56 

Szeptemberben a múzeum csillagászati családi napot szervezett Mars a Marsra! címmel, ezért a klub ebben a 

hónapban nem tartott külön találkozót. 

 

A jelenléti ívek alapján az Érdi Csillagászati Klub 14 eseményének (11 havi találkozó és 3 

csillagparti) látogatottsága 297 fő volt. Akik megadták legalább az e-mail elérhetőségüket, 

azok a későbbiekben rendszeresen kaptak tájékoztatást a klub programjairól, továbbá nyomon 

lett követve a klub eseményein való további részvételük is.  

A 297 fő látogatói számból 240 látogatás olyanoktól eredt, akik megadták legalább az e-mail 

címüket a jelenléti íveken. Megvizsgálva, hogy ez a 240* látogatás hány személyt takar, 

vagyis hogy ugyanazon személy hány alkalommal vett részt a klub programjain, látható, hogy 

a 2017-es év során 76 személy fordult meg a klub eseményein legalább egyszer, közülük 20-

an jöttek el kétszer vagy háromszor, 18-an pedig több mint négy programon vettek részt. A 

2017-es évi havi programokon és csillagpartikon megerősödött kapcsolatoknak köszönhetően 

összeállt egy 8-10 fős, érdi amatőrcsillagászokból álló szakértői kör, akik egyre aktívabban 

járulnak hozzá a programok megtervezéséhez, megszervezéséhez és lebonyolításához.  

Az Érdi Csillagászati Klub 2017-es látogatottsága* a részvételi alkalmak alapján  

Fő 38 10 10 2 1 2 3 1 2 3 2 2 Összesen: 76 

Alkalmak száma 

(hányszor jött el 

ugyanaz a személy) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14   

Látogatottsághoz  

való hozzájárulás* 
38 20 30 8 5 12 21 8 18 30 22 28 Összesen: 240 
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Az Érdi Csillagászati Klub havi találkozóinak látogatottságát bemutató táblázaton szembetűnő 

az áprilisban tapasztalt kiugró látogatószám, melyet nagy valószínűséggel az Érdi Újságban 

először megjelent hirdetés generált. Április előtt csak a Magyar Csillagászati Egyesület érdi 

tagjai és a Magyar Földrajzi Múzeum levelezőlistáján szereplők kaptak e-mailben kiküldött 

meghívót a programokra. Áprilistól kezdve az Érdi Újságban és az erdmost.hu-n is 

rendszeresen megjelenhettek a klub programjainak hirdetései, továbbá promóciós plakátok 

kerültek kihelyezésre a városközpont több pontján (múzeum saját hirdetővitrinjei, könyvtár, 

művelődési ház, stb.). A helyi médiában meghirdetett csillagpartik szintén hatékonyan 

emelték a klub levelezőlistájára feliratkozottak számát, hiszen a program időjárásfüggő 

természete miatt csak a csillagparti előtt néhány órával körbeküldött hírlevélből értesülhettek 

az érdeklődők, hogy az ég felhőssége alapján aznap este meg lehet-e tartani a csillagpartit, 

vagy sem. A Múzeumok Éjszakáján, valamint a Mars a Marsra! családi napon kihelyezett 

szóróanyagok is jelentősen hozzájárultak a klub levelezőlistájának bővüléséhez. 2017 végén 

87 fő szerepelt a klub e-mail listáján, a klub zárt Facebook csoportjának pedig 46 tagja volt 

(23-an közülük az e-mail listán is rajta vannak). 

A klub átlagos havi látogatottsága kb. 20-25 főre állt be az év során. Az októberi alacsony 

látogatottság valószínűleg a találkozó során elhangzott előadás speciális témájának tudható be 

(csillagászati okostelefon-applikációk) ‒ a klub résztvevői a 2017-es évben jórészt a 35‒65 év 

közöttiekből került ki, a fiatalabb generációk hatékonyabb megszólítása, bevonása az 

elkövetkező évek feladata lesz.    

 

Több verzió után 2017 júniusára készült el a klub végleges logója. Az „Érdi” szó Érd város 

címerének színeit idézi vissza, az „Érdi” és a „Klub” szavak utáni színes sávok a hidrogén ‒ 

az univerzum legelterjedtebb elemének ‒ emissziós és abszorpciós vonalas spektrumát 

jelenítik meg, utalva a klub azon törekvésére, miszerint az éjszakai égbolt látnivalóinak 

megismertetése mellett szerteágazó ismeretterjesztő tevékenységet kíván folytatni a 

csillagászat témakörében.  

 

 
 

 

 

 

2017. július 10–14. 

ELTE TTK FFI Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékével együttműködve a geográfus 

Bsc-s hallgatók kötelező társadalomföldrajzi terepgyakorlatának helyszíne immár 3 éve 

intézményünk. A terepgyakorlat fő célja, a hallgatók megismerjék a földrajztudomány 

történetének legfontosabb szakaszait, azok jellemzőit és képviselőit. Megismerjék a Magyar 

Földrajzi Múzeum állandó kiállításait. Képet kapjanak a nálunk őrzött muzeális értékekről, az 

archívumi kutatás módszertanáról és lehetőségeiről. A hallgatók igen speciális tudással is 

gazdagodhatnak az anyagismeret, állagmegóvás, a restaurálás, illetve a fényképezés 

tudomány- és technikatörténete tárgykörében. A terepgyakorlat része Érd Megyei Jogú Város 

településfejlesztési stratégiája, közlekedése, a város térbeli szerkezete.  A hallgatók az oktatás 

mellett gyakorlati munkájukkal mélyítik el ismereteiket, segítik a múzeumban folyó 

gyűjteménykezelési és nyilvántartási tevékenységet.  

Résztvevők száma: 5 fő 
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2017. I-II.  félév 

A múzeum munkatársa oktatóként speciálkollégiumot tart az ELTE TTK FFI Társadalom- és 

Gazdaságföldrajz Tanszékén Földrajz a múzeumokban, tudománytörténet a gyakorlatban 

címmel geográfus és tanárszakos hallgatók számára. A képzés külső helyszíne intézményünk, 

két alkalommal 8 órában ismerik meg az érdeklődők az intézményt, az ott folyó gyűjteményi, 

kiállítói és közművelődési tevékenységet, 6 hallgató részvételével. 

 

2017. április 12. 

Izbégi Általános Iskola Kistérségi Környezetvédelmi Versenyén a múzeum is képviseltette 

magát. A vetélkedőt speciális, tudománytörténeti tartalmú feladattal, illetve a zsűri 

munkájában való részvétellel támogatta  A vetélkedőt szervezte Tóth Krisztina földrajz-

környezettan szakos tanár.  

Résztvevő versenyzők száma: 28 fő 

 

2017. június 19–23. 

A Jelky András Iparművészeti Szakközépiskola múzeumunkban tartotta nyári szakmai 

gyakorlatát 2017. június 19–23. között Urbánffy Éva textilművész tanárnő, és a múzeumi 

munkatársak. A diákok tárgyrekonstrukciókat készítettel a kiállításban található 

textil/raffia/gyékény alapú műtárgyakról, megismerték a tárgyakhoz kapcsolódó 

iparművészeti és muzeológiai alapismereteket, illetve a tárgyakhoz kapcsolódó személyek 

élettörténetét.  

Résztvevők száma: 20 fő 

 

2017. november 9. 

A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium, pályaorientációs napján, 

2017. november 9-én előadás és kisebb foglalkozás keretében beszéltünk a gyerekeknek arról, 

mi is valójában a múzeum és mit is csinál egy természettudományos muzeológus.  

Résztvevők száma: mintegy 180 fő, 6 osztály. 

 

Részvétel külső rendezvényeken: 

  

Felfedezők napja – Millenáris – 2017. április 9.  

Múzeumok Majálisa – Magyar Nemzeti Múzeum kertje – 2017. május 20–21. 

Földtudományos Forgatag – Magyar Természettudományi Múzeum – 2017. november 11–

12.  

 

DR. KUBASSEK JÁNOS múzeumon kívüli előadásai: 

2017. január 12.  

Budapesti Történeti Múzeumban előadás Sri-Lankáról. 

 

2017. január 24.  

Magyarság Háza, Kőrösi Csoma Sándorról előadás. 

 

2017. január 31. 

Damjanich János Múzeum, előadás Tajvan szigetén címmel. 

 

2017. március 8.  

Balatonfüreden Lóczy Lajos Gimnázium és Lipták Gábor Városi Könyvtár, előadás, Női 

utazók öt világrészen címmel. 
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2017. március 9.  

Szt. Benedek Gimnázium előadás, Női utazók öt világrészen címmel. 

 

2017. március 29.  

Budaörsön a Magyar Történelmi Szalonban előadása Almásy Lászlóról. 

 

2017. április 3. 

Esztergomi Könyvtárban előadás  Almásy Lászlóról. 

 

2017. április 5-17.  

Előadó út Svédországban, Stockholmban a magyar közösségek meghívására és a svédországi 

közgyűjtemények megtekintése. 

 

2017. április 19.  

Csillaghegyi Közösségi Ház, előadás tartása, Magyar emlékek Kelet Ázsiában, Tajvan 

szigetén címmel. 

 

2017. április 20.  

Pestszentlőrincen előadása 1956-os emigráns magyar tudósok öt világrészen címmel. 

 

2017. április 21.  

Szekszárd, Balogh Jenő „Mentsük meg a Földünket” kiállításának megnyitása és utána 

előadás tartása.  

 

2017. április 24.  

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (Érd) előadás Kőrösi Csoma Sándor élete címmel. 

 

2017. április 30.  

Tordason előadás tartása Női utazók öt világrészen címmel 

 

2017. május 8.  

Almásy Lászlóról előadás tartás Mátranovákon. 

 

2017. május 9.  

Debrecen Orvosi Egyetem, előadás tartása Sri-Lanka veddák földjén címmel. 

 

2017. május 15.  

Budapest, Arany János utca 10. Művelődési Ház előadás Kőrösi Csoma Sándorról.  

 

2017. augusztus 24.  

Duna Palota, Kőrösi Csoma Sándorról előadás tartása. 

 

2017. május 16.  

Magyarság Háza előadás  tartása Kőrösi Csoma Sándorról.  

18:00 Magyarok Kelet- Ázsiában előadás tartása a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület 

szervezésében. 

 

2017. május 23.  

Hévíz, Bibó István Gimnázium Indonézia magyar utazóiról előadás Tar Ferenc 

szervezésében. 
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2017. szeptember 12.  

Kárpáti Zoltán tanulócsoport 8Dunakeszi)a Magyar Földrajzi Múzeumban, vetített előadás 

Kőrösi Csoma Sándorról. 

 

2017. szeptember 26. - október 2.  

Németországban Stuttgart, Ulm, München, Liebenzelli misszió látogatása, Weil der Stadtban 

a Kepler Múzeumban előadás tartása Kőrösi Csoma Sándorról, Almásyról, 56-os emigráns 

magyar tudósok öt világrészen címekkel. 

 

2017. október 4.  

Szaplonczai Mariann felkérésére Budaörsön előadás tartása Kittenberger Kálmánról. 

 

2017. október 11.  

Karcag, Győrffy István Nagykun Múzeum, előadás tartása Balázs Dénes életútja öt 

világrészen kiállításhoz kapcsolódóan. 

 

2017. október 13-21.  

Előadások Svájcban a Selyemút magyar kutatói témakörben, részvétel Luganóban 1956-os 

magyar forradalomról való megemlékezésén. 

 

2017. október 24.   

Újhegyi Könyvtár, Kőbánya előadás tartása Kőrösi Csoma Sándor életéről. 

 

2017. október 25.  

Érd Csuka Zoltán Város Könyvtár előadás tartása 56-os emigráns magyar tudósok öt 

világrészen címmel. 

  

2017. október 26.  

Bonyhád, Völgységi Múzeum múzeumban előadás tartása Kittenberger Kálmánról 

 

2017. november 9.  

Diósdi Társaskörnek előadás tartása 56-os emigráns magyar tudósok öt világrészen. 

 

2017. november 10.  

Dunaföldvár, Magyar László Gimnázium, Magyar László nap vetélkedőjén részvétel, utána 

előadás Brazília a legendás Eldorádó földje. 

 

2017. november 15.  

Meghívás előadás tartására Egyiptom, Kairó, Germanus Gyula életéről és egyiptomi 

kapcsolatairól a Magyar Kulturális Intézetben. Egyiptomi múzeumok és kulturális 

intézmények felkeresése, Fa Mariann szervezésében. 

 

2017. december 17.  

Meghívás előadás tartására Egyiptom, Kairó, Kőrösi Csoma Sándor életútjáról a  Magyar 

Kulturális Intézetben. 

 

2017. december 18-án  
Meghívás előadás tartására Egyiptom, Kairó, Germanus Gyula és az iszlámvilága címmel Ain 

Shams Egyetemen. Fa Mariann és Szvétek Attila szervezésében. 
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c) Múzeumpedagógiai, ismeretterjesztő és egyéb kiadványok megjelentetése, 

A Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 20. számának szöveggondozása, szerkesztése, nyomdai 

előkészítése 2017. év végén lezárult, a tördelés és az ezzel járó utómunkák 2018. év elejére 

lettek átütemezve. 

 

e) PR- és marketingtevékenység, médiakapcsolatok, 

 
Interjúk, riportok: 

Médiák Alkalmak szám 

Érd TV 8 

Érd FM 4 

Érdi Újság 25 

ÉrdMost.hu 22 

Százhalombatta TV, Halom TV 4 

Echo TV 4 

Kairói TV 1 

Kossuth Rádió 2 

Lánchíd Rádió 1 

Bartók Rádió 1 

Pest Megye Lapja 1 

Lokal.hu 8 

Magyar Idők 1 

Családi Lapozó 1 

ujkor.hu 2 

beol.hu 1 

Magyar Nemzet 1 

Magyar Tudomány 1 

Dunaújvárosi Hírlap 1 

Új Néplap 1 

Karcagi Hírmondó 1 

MTVA 1 

 

A Magyar Földrajzi Múzeum középtávú marketingstratégiája 2017. évben elkészült. A 

stratégiában felvázolt intézményi lehetőségeket és a veszélyeket számba véve, a 

gyengeségeinket és erősségeinket feltérképezve, a külső és belső adottságokat mérlegelve, a 
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múzeum következő három évre kitűzött terveit (egyéni látogatószám növelése a helyi 

lakosság körében, települési kulturális intézményi státusz megerősítése, új társadalmi 

csoportok megszólítása, elsősorban a 26–62 év közöttiek körében) figyelembe véve 

elsődleges marketing célkitűzésünk, hogy a 26 és 45 év közötti érdi lakosság körében 

ismertebbé tegyük intézményünket, a rólunk kialakított képet újrapozícionáljuk. Ennek 

érdekében 2017. évben fejlesztettük a www.foldrajzimuzeum.hu honlapot, a Múzeumok 

Éjszakáján tematikus programot szerveztünk (lsd. közönségkapcsolat) és bővítettük a 

programkínálatot (Érdi Csillagászati Klub). Kiemelném legfontosabb médiapartnerünket, az 

Érd Médiacentrumot, mely az Érd Tv, az Érd FM, az Érdi Újság és az www.erdmost.hu 

oldalak közös üzemeltetője. A médiapartner valamennyi programunkról tájékoztatást ad, 

összefoglalót közöl, valamint a nagyobb eseményekről előzetes figyelemfelhívó cikket készít. 

Fontos szerepük van a múzeumról kialakított kép újrapozícionálásában. 

 

A Magyar Földrajzi Múzeum weboldalának és social media felületeinek fejlesztése 

A Magyar Földrajzi Múzeum önálló honlappal (www.foldrajzimuzeum.hu) rendelkezik. A 

honlap fejlesztése során a grafikai elemek jelentősen nem változtak. A fejlesztés az új 

adminisztrációs felület készítését és mobilbarát-, valamint akadálymentes sablon (webdesign) 

készítését jelentette. A honlap szerkezete is átláthatóbb és egyszerűbb lett. A honlap angol 

nyelvű változata jelenleg fejlesztés alatt van. Tervezzük az oldal bővítését vimeo 

elérhetőséggel. Az új honlap elindítása óta a hírlevélre feliratkozók számának folyamatos 

emelkedése figyelhető meg.  

Sajnos a múzeum facebook oldalát adminisztrációs okok miatt az oldal üzemeltetője letiltotta, 

ezért új facebook oldalt kellett indítanunk. Az új oldalon nem csak a rendezvényekről adunk 

előzetes beharangozót, hanem földrajzi témájú híreket osztunk meg és nagyobb 

eseményeinkről 8-10 fotós összefoglalót is készítünk.  

 

Érdi Csillagászati Klub 

Az Érdi Csillagászati Klub ‒ és ezáltal a klubnak otthont adó Magyar Földrajzi Múzeum ‒ 

több helyi cikkben, továbbá TV és rádió híradásban is szerepelt a 2017-es évben.  

 

TV-és interjúk: 

Január 6. Érd TV interjú programjainkról 

Január 19. Százhalombattai TV interjú Kéri Ottíliának Tél a világban témakörben,  Magyar 

Kultúra Napjáról, 

Január 26. Érd TV Párbeszéd– program előzetes 

Március 6-án Érd TV interjú a Szabadulás nélkül című kötet bemutatása kapcsán,  

Március 16. Batta TV Kéri Ottília interjú 

Március 30. Batta TV interjú 

Április 4. Interjú Echo TV-ben, Benyovszky Móric munkásságáról. 

Április 5. Érd TV Párbeszéd– program előzetes 

Május 3. Rácz Zsuzsanna interjú Benyovszky Móric ügyben Echo Tv. 

Május 19. 8-12 Echo TV interjú 

Május 25. Érdi TV interjú, Gárdos Attilának 

Július 19. Érdi TV interjú Gárdos Attilának 

Augusztus 23. Batta TV Kéri Ottília interjú portréfilmhez 

Október 9. Érdi TV interjú Gárdos Attilának 

Október 25. Bertha Líviának interjú Mikes Hannáról MTVA 

Október 26. Papp Vera Hazahúzó ATV-Echo TV interjú 

December 14. Érdi TV Gárdos Attilának interjú 

December 18. Kairói TV interjú angol nyelven 

http://www.foldrajzimuzeum.hu/
http://www.erdmost.hu/
http://www.foldrajzimuzeum.hu/
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Érdi Újság webes elérhetőségei:  

1. http://www.erd.hu/data/cms746914/ERDI_UJSAG_2017._evi_03._szam.pdf 

2. http://www.erd.hu/data/cms746945/ERDI_UJSAG_2017._evi_04._szam.pdf 

3. http://www.erd.hu/data/cms746993/ERDI_UJSAG_2017._evi_05._szam.pdf 

4. http://www.erd.hu/data/cms747946/ERDI_UJSAG_2017._evi_08._szam.pdf 

5. http://www.erd.hu/data/cms747973/ERDI_UJSAG_2017._evi_09._szam.pdf 

6. http://www.erd.hu/data/cms747995/ERDI_UJSAG_2017._evi_10._szam.pdf 

7. http://www.erd.hu/data/cms750072/ERDI_UJSAG_2017._evi_13._szam.pdf 

8. http://www.erd.hu/data/cms750387/ERDI_UJSAG_2017._evi_16._szam.pdf 

9. http://www.erd.hu/data/cms750387/ERDI_UJSAG_2017._evi_16._szam.pdf 

10. http://www.erd.hu/data/cms750476/ERDI_UJSAG_2017._evi_18._szam.pdf 

11. http://www.erd.hu/data/cms752341/ERDI_UJSAG_2017._evi_19._szam.pdf 

12. http://www.erd.hu/data/cms753504/ERDI_UJSAG_2017._evi_20._szam.pdf 

13. http://www.erd.hu/data/cms753528/ERDI_UJSAG_2017._evi_21._szam.pdf 

14. http://www.erd.hu/data/cms754713/ERDI_UJSAG_2017._evi_23._szam.pdf 

15. http://www.erd.hu/data/cms754796/ERDI_UJSAG_2017._evi_25._szam.pdf 

16. http://www.erd.hu/data/cms755962/ERDI_UJSAG_2017._evi_28._szam.pdf 

17. http://www.erd.hu/data/cms756924/ERDI_UJSAG_2017._evi_30._szam.pdf 

18. http://www.erd.hu/data/cms756951/ERDI_UJSAG_2017._evi_32._szam.pdf 

19. http://www.erd.hu/data/cms757031/ERDI_UJSAG_2017._evi_34._szam.pdf 

20. http://www.erd.hu/data/cms758207/ERDI_UJSAG_2017._evi_39._szam.pdf 

21. http://www.erd.hu/data/cms760400/ERDI_UJSAG_2017._evi_42._szam.pdf 

22. http://www.erd.hu/data/cms760403/ERDI_UJSAG_2017._evi_43._szam.pdf 

23. http://www.erd.hu/data/cms760552/ERDI_UJSAG_2017._evi_44._szam.pdf 

24. http://www.erd.hu/data/cms765093/ERDI_UJSAG_2017._evi_48._szam.pdf 

25. http://www.erd.hu/nyitolap/a_mi_varosunk/media/erdiujsag_web_09/eu_2017/eu_174

9.html 

 

1. www.beol.hu/kultura/reformacio-vandordiakjairol-nyilt-kiallitas-magyar-foldrajzi-

muzeumban-1042219/ 

 

Rádió interjúk: 

Február 3. Kossuth Rádió interjú 

Február 7. Interjú Kiss Péter Ernővel a Kossuth Rádió tudományos szerkesztőségében 

Április 19. Lánchíd Rádió, interjú Föld Napja kapcsán 

Május 25. Érd FM május 25. – gyereknapi programajánló 

Június 19. Érd FM– Múzeumok Éjszakája programajánló 

Október 30. Gózon Ákos Bartók Rádió interjú Peregrináció és a reformáció témakörben 

November 3. Érd FM Rádió interjú. Az Érdi Csillagászati Klub novemberi találkozójának 

Analemma ‒ látszat és valóság a Nap mozgásában című előadása kapcsán 

November 24. Rádióinterjú–Az egyéves Érdi Csillagászati Klub decemberi találkozójának 

Kell egy csapat! című előadása kapcsán 

 

 

http://www.erd.hu/data/cms746914/ERDI_UJSAG_2017._evi_03._szam.pdf
http://www.erd.hu/data/cms746945/ERDI_UJSAG_2017._evi_04._szam.pdf
http://www.erd.hu/data/cms746993/ERDI_UJSAG_2017._evi_05._szam.pdf
http://www.erd.hu/data/cms747946/ERDI_UJSAG_2017._evi_08._szam.pdf
http://www.erd.hu/data/cms747973/ERDI_UJSAG_2017._evi_09._szam.pdf
http://www.erd.hu/data/cms747995/ERDI_UJSAG_2017._evi_10._szam.pdf
http://www.erd.hu/data/cms750072/ERDI_UJSAG_2017._evi_13._szam.pdf
http://www.erd.hu/data/cms750387/ERDI_UJSAG_2017._evi_16._szam.pdf
http://www.erd.hu/data/cms750387/ERDI_UJSAG_2017._evi_16._szam.pdf
http://www.erd.hu/data/cms750476/ERDI_UJSAG_2017._evi_18._szam.pdf
http://www.erd.hu/data/cms752341/ERDI_UJSAG_2017._evi_19._szam.pdf
http://www.erd.hu/data/cms753504/ERDI_UJSAG_2017._evi_20._szam.pdf
http://www.erd.hu/data/cms753528/ERDI_UJSAG_2017._evi_21._szam.pdf
http://www.erd.hu/data/cms754713/ERDI_UJSAG_2017._evi_23._szam.pdf
http://www.erd.hu/data/cms754796/ERDI_UJSAG_2017._evi_25._szam.pdf
http://www.erd.hu/data/cms755962/ERDI_UJSAG_2017._evi_28._szam.pdf
http://www.erd.hu/data/cms756924/ERDI_UJSAG_2017._evi_30._szam.pdf
http://www.erd.hu/data/cms756951/ERDI_UJSAG_2017._evi_32._szam.pdf
http://www.erd.hu/data/cms757031/ERDI_UJSAG_2017._evi_34._szam.pdf
http://www.erd.hu/data/cms758207/ERDI_UJSAG_2017._evi_39._szam.pdf
http://www.erd.hu/data/cms760400/ERDI_UJSAG_2017._evi_42._szam.pdf
http://www.erd.hu/data/cms760403/ERDI_UJSAG_2017._evi_43._szam.pdf
http://www.erd.hu/data/cms760552/ERDI_UJSAG_2017._evi_44._szam.pdf
http://www.erd.hu/data/cms765093/ERDI_UJSAG_2017._evi_48._szam.pdf
http://www.erd.hu/nyitolap/a_mi_varosunk/media/erdiujsag_web_09/eu_2017/eu_1749.html
http://www.erd.hu/nyitolap/a_mi_varosunk/media/erdiujsag_web_09/eu_2017/eu_1749.html
http://www.beol.hu/kultura/reformacio-vandordiakjairol-nyilt-kiallitas-magyar-foldrajzi-muzeumban-1042219/
http://www.beol.hu/kultura/reformacio-vandordiakjairol-nyilt-kiallitas-magyar-foldrajzi-muzeumban-1042219/
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erdmost.hu-n elérhető cikkek, beszámolók: 

1. http://erdmost.hu/2017/01/20/a-magyar-kultura-napja-a-foldrajzi-muzeumban/ 

2.  http://erdmost.hu/2017/01/24/bevezetes-mas-vilagokba-sor-jegkockaval/ 

3. http://erdmost.hu/2017/02/03/a-kobaltas-ember-es-a-barlangi-medve/ 

4. http://erdmost.hu/2017/02/28/muzealis-postatorteneti-gyujtes/ 

5. http://erdmost.hu/2017/03/08/bemutattak-a-szabadulas-nelkul-cimu-kotetet/ 

6. http://erdmost.hu/2017/04/20/dragakovek-a-muzeumban/ 

7. http://erdmost.hu/2017/05/28/teged-is-erdekel-erd/ 

8. http://erdmost.hu/2017/06/19/hamarosan-muzeumok-ejszakaja-hanggal-frissitve/ 

9. http://erdmost.hu/2017/06/24/ma-muzeumok-ejszakaja/ 

10. http://erdmost.hu/2017/06/25/japan-hangulat-a-muzeumkertben/ 

11. http://erdmost.hu/2017/07/12/mely-eg-a-muzeumban/ 

12. http://erdmost.hu/2017/07/31/itt-az-erdi-napok-nyitofesztivaljanak-programja-

frissitve/ 

13. http://erdmost.hu/2017/08/05/csillagtitkok-a-varos-hataraban/ 

14. http://erdmost.hu/2017/08/30/farkas-bertalan-az-enfeszten/ 

15. http://erdmost.hu/2017/08/31/urkalandok-a-muzeumban/ 

16. http://erdmost.hu/2017/09/01/sved-muzeologusok-erden/ 

17. http://erdmost.hu/2017/09/02/farkas-bertalan-nyomaban/ 

18. http://erdmost.hu/2017/09/08/tudomanytorteneti-ujdonsagok-a-tatratol-tokioig/ 

19. http://erdmost.hu/2017/09/12/inverse-everest/ 

20. http://erdmost.hu/2017/10/06/vandordiakok-europaban/ 

21. http://erdmost.hu/2017/10/29/menekult-magyar-tudosok/ 

22. http://erdmost.hu/2017/12/15/az-erdi-egbolt-furkeszoi/ 

 

e) kutatóknak nyújtott hagyományos vagy elektronikus szolgáltatások, valamint 

Szolgáltatás Fő 

Kutatóknak nyújtott hagyományos és elektronikus szolgáltatások 21 

 

Kutatók száma: kutatási alkalmak száma:  

2017. január 4. Szamosfalvi Attila – Gubányi-hagyaték 

2017. január 6. Farkas Erika – Balaton-kutatás 

2017. január 10. Szentirmai Éva doktorandusszal PhD ügyében 

2017. január - április Farkas Erika (ELTE, geográfus Bsc): A magyar Balaton-kutatás (1891-

1919) című, az OTDK-ra is bejutott pályamunka részben múzeumi gyűjteményünk 

forrásanyagára támaszkodott. A TDK munka témavezetője a múzeum munkatársa volt.  

2017. április 20.  Gosztola Kitti – Leidenfrost-hagyaték 

2017. május 3. Gábris Gyula kutatási ügyben, Teleki hagyaték, konzultáció 

2017. június 15. Mező Szilveszterrel valamint Dr. Venczel Istvánnal történeti földrajzi 

kérdésekről Kasmír, India és Pakisztán vonatkozásában 

2017. június 16. Konzultáció Dr. Kereszty Éva Igazságügyi Orvostani Tanszékről 

Benyovszky Móric madagaszkári földi maradványainak feltárása és azonosítása témakörében. 

2017. augusztus 9. Rybár Olivér – Cholnoky-hagyaték 

2017. augusztus 24. Sáska László kutatási ügyéban egyezetések Szarvas Zsolttal 

2017. szeptember 8. Benyovszy Móric ügyében egyezetések Budapesten Szemler János és   

G. Németh Györggyel 

http://erdmost.hu/2017/01/20/a-magyar-kultura-napja-a-foldrajzi-muzeumban/
http://erdmost.hu/2017/01/24/bevezetes-mas-vilagokba-sor-jegkockaval/
http://erdmost.hu/2017/02/03/a-kobaltas-ember-es-a-barlangi-medve/
http://erdmost.hu/2017/02/28/muzealis-postatorteneti-gyujtes/
http://erdmost.hu/2017/03/08/bemutattak-a-szabadulas-nelkul-cimu-kotetet/
http://erdmost.hu/2017/04/20/dragakovek-a-muzeumban/
http://erdmost.hu/2017/05/28/teged-is-erdekel-erd/
http://erdmost.hu/2017/06/19/hamarosan-muzeumok-ejszakaja-hanggal-frissitve/
http://erdmost.hu/2017/06/24/ma-muzeumok-ejszakaja/
http://erdmost.hu/2017/06/25/japan-hangulat-a-muzeumkertben/
http://erdmost.hu/2017/07/12/mely-eg-a-muzeumban/
http://erdmost.hu/2017/07/31/itt-az-erdi-napok-nyitofesztivaljanak-programja-frissitve/
http://erdmost.hu/2017/07/31/itt-az-erdi-napok-nyitofesztivaljanak-programja-frissitve/
http://erdmost.hu/2017/08/05/csillagtitkok-a-varos-hataraban/
http://erdmost.hu/2017/08/30/farkas-bertalan-az-enfeszten/
http://erdmost.hu/2017/08/31/urkalandok-a-muzeumban/
http://erdmost.hu/2017/09/01/sved-muzeologusok-erden/
http://erdmost.hu/2017/09/02/farkas-bertalan-nyomaban/
http://erdmost.hu/2017/09/08/tudomanytorteneti-ujdonsagok-a-tatratol-tokioig/
http://erdmost.hu/2017/09/12/inverse-everest/
http://erdmost.hu/2017/10/06/vandordiakok-europaban/
http://erdmost.hu/2017/10/29/menekult-magyar-tudosok/
http://erdmost.hu/2017/12/15/az-erdi-egbolt-furkeszoi/
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2017. október 10. Márton Mátyás – Gönczy-féle földgömb 

2017. október 11. Sváb László – Déchy-hagyaték, Bekey-fényképek, Téry-fényképek 

2017. október Liffa Olivér Műszaki Egyetem Tudományfilozófiai tanszék): A magyar 

földtudomány, valamint intézményrendszerének fejlődése a magyar-osztrák, magyar-német 

gazdasági, stratégiai kapcsolatok tükrében. 

2017. november 6. Oláh Krisztina – XVIII. századi térképek, földgömbök 

2017. november 8. ELTE Tudománykommunikáció szakos hallgatók (Dr. Kárpáti Andrea 

szervezésében). 

2017. október-november folyamán Partha S Banerjee, indiai Kőrösi-kutató e-mailben történő 

megkeresésére a múzeum adattára számos angol nyelvű, digitalizált cikket továbbított 

számára, továbbá a Kőrösivel kapcsolatos anyagokat őrző szakkönyvtárak, gyűjtemények 

kontaktszemélyeinek összegyűjtésével és elérhetőségük átküldésével információs bázisként 

szolgált a kutató magyarországi útjának előkészítéséhez. 

 

Helytörténeti gyűjtemény: 

Összesenből helytörténeti gyűjteményben kutatók száma 1 fő, kutatási alkalmak száma: 4 

alkalom. 

 

Könyvtár: 

Összesenből a könyvtárat 4 kutató vette igénybe. (Horváth Ferenc az ELTÉ-ről, Gosztola 

Kitti a Képzőművészeti Egyetemről, Szabó Krisztina Alapítvány az EMMI Értékekért-től, 

Mácsai Boglárka MTA Nyelvészeti Intézete) 

 

f) akkreditált továbbképzésen, felnőttképzésben és felsőoktatásban való részvétel; 

Képzés Fő 

Felsőoktatásban 2 

Akkreditált továbbképzések:  

Múzeum vezetői ismeretek akkreditált képzés elvégzése 1 

Digitális stratégia - Újabb fejlesztések - Digitális tartalmak 

újrahasznosítása 
2 

Magyar Természettudományi Múzeum természettudományi 

szakmuzeológus továbbképzése 
3 

 

2017. március 30. 

Múzeum vezetői ismeretek akkreditált képzés elvégzése,  

akkreditációs ügyszám: 21493-4/2013/KOZGYUJT 

 

2017. október 9. 

Magyar Nemzeti Levéltár  

Mentés eredetiben – Állományvédelem és restaurálás című konferencia 

Helyszín: Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest. Résztvevő: 1 fő 

 

2017. november 14. 

MúzeumDigitár Workshop '17 

Digitális stratégia - Újabb fejlesztések - Digitális tartalmak újrahasznosítása - Közösségépítés 
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Helyszín: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Budapest Résztvevő: 2 fő 

2017. december 12–14. 

Magyar Természettudományi Múzeum természettudományi szakmuzeológus továbbképzése. 

Budapest, Résztvevő: 3 fő 

 

ELTE TTK FFI TGF doktorandusza Lendvai Timár Edit  munkatársunk 

ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola – Művelődéstörténet Doktori Program 

doktorandusza Lehoczki Zsuzsanna munkatársunk 

Oktatóként felsőoktatásban:  

Speciálkollégium az ELTE-n. Lásd 4.b. pont 

Terepgyakorlat geográfus hallgatók számára. Lásd 4.b. pont 

 

5. tudományos kutatás: 

a) a gyűjteményi munkán alapuló kutató és feldolgozó tevékenység, 

- Göran Wahlenberg földtudományi munkássága 

- A magyar Balaton-kutatás (1891-1919) 

- Bulla Béla életműve, forrásértékű kordokumentumok alapján 

- 2017-ben a múzeumi adattár fotói és feljegyzései, valamint a Köztérkép 

(kozterkep.hu) Szoborkereső funkciója segítségével folytatódott a magyar utazók 

emlékhelyeit összegző adatbázis elkészítése. A hosszú távú, végső cél a magyar 

utazók, felfedezők szobrainak, emlékhelyeinek, emléktábláinak és sírhelyeinek 

összeírása azok pontos helyszíneinek (GPS koordinátáinak) megadásával és egy 

átfogó térinformatikai adatbázis létrehozása a helyszínre vonatkozó fotók, 

dokumentumok (sír-, emléktábla-, szoborfotók; épületfotók; gyászjelentések) 

hozzárendelésével. 

 

- A 2017. évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak bemutatása 

- 2017. évben 13 alkalommal végeztem kutatási munkát az alábbi helyszíneken: 

- „Járványos megbetegedések Érden 1828-1831 között” 

 

- Konzultáció Abádi Nagy Zoltánnal a Filológiai szemlében publikálandó Almásy 

tanulmány témakörében. 

- Kecskés Gusztávval konzultáció 1956-os magyar emigráció és menekültek ügyében. 

- Február 18. - március 1. önköltséges tanulmányút Dél-Thaiföld a trópusi 

karsztvidékek témakörében Koh Mook térségében. 

- Petrovszki Zoltánnal egyeztetés MTVA archívumi anyagok felhasználása ügyében. 

- Kutatási terv készítése Kőrösi Csoma Sándor Bengáliában témakörben. 

- November 25. - december 16. Karsztos természetföldrajzi önköltséges tanulmányút 

Raja Ampat, a trópusi karsztos szigetvilágában. 
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b) az eredmények írásos, képi, audiovizuális vagy hangzó, hagyományos vagy 

elektronikus formában történő közzététele, valamint 

Dr. Kubassek János: Fekete Zoltán, Gulág filmről egyeztetések, szaklektori megjegyzések, 

különös tekintettel az érdi elhurcoltakról. Az Érdről málenkij robotra elhurcolt emberek sorsát 

és az események történeti hátterét feltáró két évtizedes múzeumi kutatások alapján, az Érd TV 

elkészítette a Szabadulás nélkül című dokumentumdrámát (40 perc), amely a XVII. Lakiteleki 

Filmszemlén Kisteleki Emil különdíjat kapott. A múzeumi munkatársak szakértőként és 

szaklektorként vettek részt a munkában. 

 

Dr. Kubassek János: Szederkényi Olga filmforgatás erdélyi arisztokraták témakörben Teleki 

Pál és Teleki Géza valamint Mikes Hannáról 

 

Dr. Kubassek János: Szabadulás nélkül, Bevezető gondolatok, Magyar Földrajzi Múzeum, 

Érd, pp. 14-16. 

 

Dr. Kubassek János: Szabadulás nélkül, Irányított emlékezet – kényszerített feledés, Magyar 

Földrajzi Múzeum, Érd, pp.219-244. 

 

Dr. Kubassek János: április 30. Magyar Idők interjút készített Ozsda Erika  

 

Dr. Kubassek János: Mit veszített Magyarország Trianonban? Rubicon, 2017/7-8. pp.82-88. 

 

Lendvai Timár Edit (szerk.): Szabadulás nélkül 1-2. Magyar Földrajzi Múzeum, Érd, p.800. 

 

Lendvai Timár Edit: Szabadulás nélkül, Szumgaiti emléke 1945-1948. Dokumentumok a 

múzeumalapító geográfus, Balázs Dénes életművének eddig ismeretlen időszakából, Magyar 

Földrajzi Múzeum, Érd, pp. 69-104. 

 

Lendvai Timár Edit: Szabadulás nélkül, Alkalmazott művészet a politika szolgálatában. 

Hadifogolykérdés a nyomtatott propagandában 1945-1948 között, Magyar Földrajzi Múzeum, 

Érd, pp. 105-126. 

 

Lendvai Timár Edit: Gratuláló levél a svéd Georgius Wahlenberg igen szerencsés és 

csodálatos művéhez a mi Magyarországunkról (1815) – gúnyirat vagy tudományos polémia 

Göran Wahlenberg kutatói munkássága körül. Skandináv kultúrmozaik. (szerk: András Masát, 

Péter Mádl, Krisztina Péró) Skandinavisztikai Füzetek/Papers in Scandinavian Studies 11. 

ELTE Germanisztikai Intézete, Budapest, pp. 9–21.  

 

Lendvainé Timár Edit: Idegen, ellenség, vagy tudós boszorkánymester. Göran Wahlenberg 

magyarországi tapasztalatai 1814-ből. Az idegenség diskurzusai. Válogatás a Sapientia EMTE 

Csíkszeredai Karán 2017. április 21-22. között zajló Idegen/Strainul/Stranger című 

nemzetközi konferencia nyelv-, irodalom- és kultúratudományi előadásaiból (szerk.: Lajos 

Katalin és Tapodi Zsuzsa) Státus Kiadó, Csíkszereda Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. 

pp. 216–233.  

 

Lendvai Timár Edit: Výskumy Gőrana Wahlenberga vo Vysokých Tatrách a okolí. Tatranský 

dvojtýzdennik 2017.14-15./XXVIII. p. 17. 
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Lehoczki Zsuzsanna: Szabadulás nélkül, Az elhurcoltak emlékezete egyházi forrásokban 

Érden, Magyar Földrajzi Múzeum, Érd, pp. 187-199. 

 

Kovács Sándor: Az érd-ófalui Szent Mihály-templom műemléki helyreállítása és Historia 

Domusa – Honismeret 2017/1. 101. p. 

 

Kovács Sándor: A Szahara bűvöletében – Honismeret 2017/1. 102. p. 

 

Kovács Sándor: Szabadulás nélkül, A Szovjetunióba elhurcolt civil személyek érdi 

vonatkozású emlékművei, Magyar Földrajzi Múzeum, Érd, pp. 245-256. 

 

c) tudományos konferenciákon való részvétel, konferenciák szervezése, 

az eredmények népszerűsítése. 

Magyar Földrajzi Múzeum Konferencia szervezése: 

Dátum Rendezvény Létszám 

2017. augusztus 31. 

 

Svéd-magyar muzeológus workshop és 

tapasztalatcsere, svéd muzeológusok szakmai napja 

Érden és Százhalombattán. 
26 fő 

2017. szeptember 07. X. Balázs Dénes Tudománytörténeti Konferencia 84 fő 

 

Szeptember 7. (csütörtök) 10:00 

BALÁZS DÉNES Tudománytörténeti Konferencia 

Terra Incognita - fehér foltok a tudománytörténet műhelyeiből 

Absztrakt készült az előadok előadásairól. 

 

1. Pergel Antal történész, főigazgató (Érdi Szakképzési Centrum): Gyarmatai Dáni Béla 

vezérkari százados, Tokióba kirendelt katonai attasé. 

2. Dr. Stencinger Norbert hadtörténész, gimnáziumi tanár (Vörösmarty Mihály 

Gimnázium, Érd): Füstös Antal egyházi szolgálata Érden (1965-1977) 

3. Lehoczki Zsuzsanna történész, muzeológus (Magyar Földrajzi Múzeum, Érd) 

doktorandusz (ELTE BTK): Járványos megbetegedések Érden 1829-1831 között 

4. Lendvai Timár Edit földrajztanár (Magyar Földrajzi Múzeum, Érd) doktorandusz 

(ELTE TTK): Tudományos utazás a felvilágosodás korában – Göran Wahlenberg 

földtudományi munkássága az Északnyugati – Kárpátokban (1813-1814) 

5. Dr. Papp-Váry Árpád professor emeritus, térképész, geográfus (Budapesti 

Metropolitan Egyetem): A Westermann kiadó iskolai atlaszának magyar kiadása 

1877-ben 

6. Dr. Gercsák Gábor egyetemi docens, dékánhelyettes (ELTE, Térképtudományi és 

Geoinformatikai Tanszék): Hogyan hivatkoznak angolul földrajzi neveinkre? 

7. Dr. Gulyás Zoltán „térképész kutató”: Rónai András két élete – egy térképező tudós 

útja a társadalomföldrajztól a geológiáig 

8. Segyevy Dániel Zoltán geográfus – doktorandusz (Lipcsei Egyetem): Térképművek 

Trianon árnyékában – The peoples of Austria - Hungary (1919)  
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9. Oláh Krisztina: térképész (Országos Széchényi Könyvtár Térképtár), doktorandusz 

(ELTE TTK): Coelum Incognitum avagy Fehér foltok az égbolton. 

10. Dr. Korsós Zoltán zoológus, főigazgató (Magyar Természettudományi Múzeum, 

Budapest): Kitaibel Pál (1757-1817) természettudós évfordulója 

11. Dr. Vig Károly zoológus, igazgatóhelyettes (Savaria Megyei Hatókörű Városi 

Múzeum, Szombathely): Kelet-India fiatalon elhunyt magyar természetkutatója, 

Doleschall Lajos (1828-1859) 

12. Dr. Pusztai Gábor tanszékvezető, egyetemi docens (Debreceni Egyetem 

Néderlandisztika Tanszék): Fejvadászok között: Witti Xavér Ferenc Borneón 

13. Dr. Kubassek János geográfus, tudománytörténész, igazgató (Magyar Földrajzi 

Múzeum, Érd): Egy Teleki tanítvány – Dr. Ujpétery Elemér a tudós és diplomata 

munkássága. 

14. Dr. Nóvé Béla történész: Világjáró magyarok a Francia Idegenlégióban, 1849-2017 

között.  

Filmbemutatójának címe: Patria Nostra – 56-os menekült kamaszok a francia 

idegenlégióban.  
 

2017. augusztus 31. 

Svéd-magyar muzeológus workshop és tapasztalatcsere, svéd muzeológusok szakmai 

napja Érden és Százhalombattán. Érd, Magyar Földrajzi Múzeum, Program: 

Érkezés: 

9.30 – 10.00 óra körül a Magyar Földrajzi Múzeumba  

A vendégeket köszönti: Dr. Kubassek János igazgató 

Előadás: 

10.00 – 11.00 óra között Dr. Vicze Magdolna (igazgató, Matrica Múzeum) előadása a 

magyarországi vidéki múzeumok rendszeréről előre egyeztetett szempontok szerint (20-30 

perc). Az előadást hozzászólás, kérdés, beszélgetés követi. 

rövid kávészünet 

Bemutatkozik a Magyar Földrajzi Múzeum: 

11.15 – 11.35 A Magyar Földrajzi Múzeum épülete, története, szoborpark (Dr. Kubassek 

János) 

11. 35 – 12.05 Magyar utazók, földrajzi felfedezők című kiállításunk bemutatása (Leviczki 

Anita) 

12.05 – 12.20  A Kárpát-medence tudományos feltárói című kiállítás rövid bemutatása, a svéd 

magyar tudománytörténeti kapcsolatok a geotudományokban hangsúllyal (Lendvai Timár 

Edit) 

12.20 – 12.40 A Helytörténeti Gyűjtemény rövid bemutatása (Lehoczki Zsuzsanna) 

12.40 – 13.00 Érdiek a GULAG kényszermunkatáboraiban című kiállítás rövid bemutatása 

(Lendvai Timár Edit) 

13.00 – 13.45 ebéd a kocsiszínben 

(utazás Százhalombattára) 

Bemutatkozik a Matrica Múzeum: 

14.00 – 18.00 szakmai program a százhalombattai Matrica Múzeumban és a Régészeti 

Parkban 

Workshop, beszélgetés: 

10-10 percben bemutatkozik két vidéki múzeum: 

Bihar Múzeum, Berettyóújfalu , múzeumvezető: Korompainé Mocsnik Marianna  

Marcali Múzeum, Marcali múzeumigazgató: Vidák Tünde   

18.00 órakor indul vissza a busz Budapestre. 
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A program igen tanulságos volt mindkét ország szakemberei részére, hiszen – bár ugyanazt a 

szakmát műveljük – más a múzeumi struktúra, a finanszírozás jellege, a gyűjteményezési és 

kiállítási stratégiák szemlélete stb. Svédországban és Magyarországon. A svéd kollégákat 

nagyon érdekelte a magyar vidéki múzeumi rendszer, mindez jó látszott sokszínű 

kérdéseikből. Számunkra, a százhalombattai Matrica, a berettyóújfalui Bihar és a Marcali 

Múzeum számára egyaránt értékes és a jövőbeli együttműködésekre lehetőséget kínáló 

program volt Érden.  

 

Tudományos konferenciákon való részvétel: 

 

 

Dátum 

 

Rendezvény Előadó Résztvevő 

2017. február 9.  

 

Keresztény társadalmi 

mártírium nemzetközi 

emlékkonferencia 
 Dr. Kubassek János 

2017. március 

31. 

 

Helytörténeti konferencia, 

Nagymaros 

Lehoczki 

Zsuzsanna 
Lehoczki Zsuzsanna 

2017. április 27–

28 

Dimenziók 2017 

konferencia 

Lendvai Timár 

Edit,   

Dr. Kubassek 

János 

Dr. Kubassek János, 

Lendvai Timár Edit, 

Lehoczki Zsuzsanna, 

Puskás Katalin 

2017. május 26.  

 
Czetz János konferencia  Dr. Kubassek János 

2017. június 23–

24. 
Késmárk szeminárium 

Lendvai Timár 

Edit 
Lendvai Timár Edit 

2017. augusztus 

18. 

 

HUNGEO 2017 

Nemzetközi Konferencia 

II. szekció 

 

Lendvai Timár 

Edit 
Lendvai Timár Edit 

2017. 08.31. 

Svéd-magyar muzeológus 

workshop és 

tapasztalatcsere, svéd 

muzeológusok szakmai 

napja Érden és 

Százhalombattán. 

 

 
A Magyar Földrajzi 

Múzeum munkatársai 

2017. 09. 09 

X. Balázs Dénes 

Tudománytörténeti 

Konferencia 

Dr. Kubassek 

János, Lendvai 

Timár Edit, 

Lehoczki 

Zsuzsanna 

A Magyar Földrajzi 

Múzeum munkatársai 

2017.szeptember.  

28-30. 

Természettudományos 

Muzeológusok XXXIV. 

Országos Találkozója 

 

 
Mácsai Anetta, 

Lehoczki Zsuzsanna 
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2017. október 9. 

Mentés eredetiben – 

Állományvédelem és 

restaurálás című 

konferencia 

 Puskás Katalin,  

2017. november 

7. 

 

Dunaújváros konferencia Dr. Kubassek 

János 
Dr. Kubassek János 

2017. november 

8. 

Biodiverzitás másképp 

természettudományi 

konferencián 
 Dr. Kubassek János 

2017. november 

20-21. 

 

Partnerségben a 

múzeumokkal nemzetközi 

tudományos konferencia 
 Dr. Kubassek János 

2017. november 

24. 

Postamúzeum 

tudományos előadóülés 
Kovács Sándor Kovács Sándor 

 

2017. február 9.  

Keresztény társadalmi mártírium 1944 - 1956 nemzetközi emlékkonferencia. 

 

2017. május 26.  

Czetz János emlékkonferencia Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, Czetz János emlékezete 

Argentínában  

 

2017. november 7.  

Értékmenő konferencia, Duna – motívumok, Dr. Kubassek János élőadóként előadásának 

címe Duna a magyar irodalomban, témakörben, részletes elemzés Kabdebó Tamás a Duna 

folyam kötetéről. 

 

2017. november 8.  

Budapesti Gazdasági Egyetem Biodiverzitás másképp természettudományi konferencián 

részvétel 

 

2017. november 20-21.  

Eger, Partnerségben a múzeumokkal nemzetközi tudományos konferencia 

 

2017. március 31. 

Helytörténeti konferencia, Nagymaros - előadó  

 

2017. április 27–28. 

Dimenziók 2017 konferencia. Lendvai Timár Edit: Külhoni boszorkánymester vagy a 

növényföldrajz nemzetközi hírű kutatója: Göran Wahlenberg utazása az Északnyugati-

Kárpátokban 1813–1814 között. ELTE BTK Történeti Könyvtár, Budapest. A konferencia 

megszervezésében és lebonyolításában múzeumunk is részt vett az ELTE TTK FFI 

Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszéke, illetve az ELTE BTK Művelődéstörténeti 

Tanszéke együttműködésében. A konferencia záró programja egy múzeumi kirándulás volt, 

ahol a résztvevők megismerhették intézményünk kiállításait és legfontosabb gyűjteményi 

anyagainkat.  
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2017. június 23–24. 

Késmárk szeminárium. Lendvai Timár Edit: Göran Wahlenberg növényföldrajzi kutatásai a 

Magas-Tátrában és környékén, különös tekintettel a helyi botanikusokkal kialakított szakmai 

és emberi kapcsolataira.  

 

2017. augusztus 18. 
HUNGEO 2017 Nemzetközi Konferencia II. szekció, geológia/tudománytörténet. Lendvai 

Timár Edit Göran Wahlenberg földtudományi munkássága az Északnyugati-Kárpátokban, 

különös tekintettel gleccserkutatásaira és munkásságának geológiai vonatkozásaira..  

2017. november 24-én  

A Postamúzeum tudományos előadóülés. Kovács Sándor előadásának címe: Mozaikok Érd 

postatörténetéből, különös tekintettel a 20. századra.  

2017. szeptember 28-30.  

Szombathely, Természettudományi Muzeológus Találkozó: Természettudományos 

Muzeológusok XXXIV. Országos Találkozója  

 

2017. november 14. 

MúzeumDigitár Workshop '17 

Digitális stratégia - Újabb fejlesztések - Digitális tartalmak újrahasznosítása - Közösségépítés 

Helyszín: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Budapest 

 

2017. október 9. 

Magyar Nemzeti Levéltár  

Mentés eredetiben – Állományvédelem és restaurálás című konferencia 

Helyszín: Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest 
 

6. Egyéb: 

Leviczki Anita 

Hivatalos levelek angolra fordítása (tajvani nagykövetség, konferenciai felkérő levél, a 

Bengáli tűz bengáli nyelvre történő fordításával kapcsolatos levél). Germanus Gyula power 

pointos előadásának angolra fordítása. Bichitra Bhattacharya angol nyelvű, a Bengáli tűz 

bengáli nyelvre történő fordításával kapcsolatos levelének magyarra fordítása az adattár 

számára.  

 

Dr. Kubassek János: 

Január 3. Péczeli Lajos fogadása, egyeztetés közép ázsiai magyar utazok kérdésében.  

 

Január 4. Előszó írása Afrika biztonságpolitikája című kötethez a magyar Honvédség 

Vezérkari Főnökség Tudományos Főosztályának kérésére. 

 

Január 6. Balog Gellért Szíriai magyar régészeti ásatásokról szóló filmjének megtekintése 

Magyar Kultúra Napjának előkészítése. 

 

Január 13. Előszó írás Galánta Herman Judit (Montreál) Kőrösi Csomáról írt angol nyelvű 

kötetéhez. 
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Január 16. Egyeztetések Makkai Ádámmal és Mécs Károllyal, Kabdebó Tamás kitüntetése 

ügyében 

 

Január 25. ELTE TTK dékán Szabó Mária és Kiss Ádám látogatása konzultáció a Fizikai 

szemle kiadása ügyében. 

 

Január 26. Kabdebó Tamással konzultáció XX. századi magyar történelem utazókat érintő 

témaköreinek angolszász világban történő publikálási lehetőségeiről. 

 

Január 30. Előterjesztés Kabdebó Tamás Kossuth - díjra való jelöléséről. 

 

Február 3. ELTE Térképészeti és Geoinformatikai Tanszék Gulyás Zoltán disszertáció védése 

opponensi vélemény és részvétel a disszertáció vitájában. 

 

Február 6. Szegedi Akadémia bizottsági ülés. Becsei József professzor köszöntése Szabadkán 

a Vojnich kiállítás megtekintése. 

 

Március 6. Honvédelmi Minisztérium Könyvtárában Kubassek János könyvbemutatója 

Szahara bűvöletében szervező Besenyő János és Lugosi Zsuzsanna 

 

Március 7. Budapesti Indonéz Nagykövet Wening Esthyprobo Fatandari vendégül láttása a 

Magyar Földrajzi Múzeumban, utána T. Mészáros András Érd Megyei Jogú Város 

polgármesterével való találkozás és beszélgetés 

 

Március 10. Domaniczky Endrével egyeztetések könyvének kiadása kapcsán Ausztrália 

magyar emlékei címmel. Könyvének kapcsán lektori vélemény készítése. 

 

Március 13. Korrektura természetvilágban írt cikkről,   

 

Március 14. Bevezető írása Gál Cecília fotóművész által szerkesztett Településeink a Bükk 

hegység vonzásában című kötetéhez. 

 

Március17. Szabó József professzort előterjesztettük Teleki Sámuel éremmel való 

kitüntetésére. 

 

Március 22. MTA könyvtárában részvétel Ritoók Zsigmond professzor életművét bemutató 

előadásán. 

 

Március 28. Kalkuttai Kőrösi Csoma kiállításhoz megnyitóbeszéd tervezet megírása. 

 

Március 29. Egyezetés Medicina Kiadóval egy kötet megjelentetéséről. 

 

Április 30. Dunaföldvári Múzeum kiállítás megnyitása Mesebeli Afrika címmel. 

 

Május 2. MTA könyvtár Kubassek János Szahara bűvöletében könyvbemutatója, 
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Május 24. Érd, Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Dr. Kubassek János Szahara bűvöletében 

könyvének bemutatója. 

 

Június 6. Szegedi Városi Könyvtár, Dr. Kubassek János Szahara bűvöletében könyvének 

bemutatója 

 

Június 8. Philip Leong malajziai professzor kalauzolása, majd 17:00-kor Százhalombatta, 

Matrica Múzeum - Sziklától a kőbaltáig - kiállítás megnyitása.  

 

Június 9. Vörösmarty téren rendezet könyvfesztiválon való részvétel. 

 

Június 14. Előszó és lektori vélemény készítése Domaniczky Endre könyvéhez Ausztráli 

magyar emlékei címmel.  

 

Szeptember 6. Kunszentmárton, Pusztai Gabriella: Senki sem élhet nemesebben – magyar 

orvosok Fekete – Afrikában című könyvbemutatója a könyvet Dr. Kubassek János mutatta be. 

 

December 22. Pergel Antal egyezetések, Stencinger Norbert egyeztetések, Wilhelm Zoltánnal 

az Indiai Magyar Kulturális Intézet egyeztetés 2018 évi Körösi Csoma programokról. 
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