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1. 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 2016-os esztendőben sikerült megőriznünk azokat az alapvető létszámkereteket, 

melyek az érdemi szakmai munkát teszik lehetővé. 

Sikerült plusz két órával megemelni Neményi András kollégánk óraszámát 6 óráról, 8 

órára. A közfoglalkozatási programban 2 főt sikerült megigényelni, egy 

múzeumpedagógiai asszisztens, és egy karbantartó kollégát. Személyi változás egy 

esetben történt: titkárnőnk, Kovács Nóra 2016. augusztus 31-ével nyugdíjba ment, a 

nyolc hónapos felmondási időt nem kellett letöltenie, helyét 2016. szeptember 1-jétől 

Vernyikné Nagy Eszter tölti be. 

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 

működtetést 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 133.170 Ft volt. 

Emellett a pályázati munka kiemelt tevékenység, melynek gyümölcseként olyan 

szakfeladatokra is tudtunk pénzeszközöket szerezni, melyekre ezt megelőzően nem. 

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 kapcsolat alakult ki 

a Munkaügyi Központtal, melynek eredményeként sikerült megfelelő embert találnunk 

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

Polgármesteri Hivatal gondnoksága segítségével tudjuk ellátni. 

 

 

2. A MÚZEUMI MUNKATÁRSAK 2016. ÉVI MUNKÁJÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE 

 

KUBASSEK JÁNOS 

Múzeumigazgató végezte az intézmény irányítását, a 2015. évi munkaterv feladatainak 

összehangolását. Folyamatosan irányítja és ellenőrzi az intézmény dolgozóinak 

munkáját. 

Heti 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, valamint a Veszprémi Pannon Egyetem oktatójaként 

részt vesz a szakmai tudományos közéletben, bizottságok munkájában, pályázatok és 

doktori disszertációk elbírálásában.  

 

MÁCSAI ANETTA 

Múzeumpedagógus, igazgatóhelyettes. Múzeumpedagógiai munkája keretében 

kapcsolatot tart a helyi és környékbeli iskolákkal. Versenyeket, táborokat és családi 

napokat szervez. 

Múzeumi órákat és kézműves foglalkozásokat tart 5-15 év közötti gyerekeknek. 

Igazgatóhelyettesként ellátja a napi teendőket, pályázatokat koordinál. a Múzeum 

marketing és PR tevékenységének felelőse. 

 

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.  

 

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. 
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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.  

 

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 

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 szekesztője. 

 

LEVICZKI ANITA  

A múzeumi archívum kezelése az elsődleges feladata 4 órás munkakörben. Kutatók, 

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

múzeum Elhurcoltak című időszakos kiállításának tablószövegeinek elkészítésében. 

Angol nyelvű fordításokat készített szakelőadásokhoz. 

 

PUSKÁS KATALIN 

Végzi a teljes 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 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. 

 

VERNYIKNÉ NAGY ESZTER 

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

ellátja napi ügyekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, fogadja a múzeum 
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telefonhívásait. Részt vesz a Múzeumbarát Kör programjainak lebonyolításában, és 

jelentős feladata a rendezvények hirdetéssel, plakátkészítéssel, meghívókészítéssel 

kapcsolatos teendői. Koordinálja az értekezleteket, egyezteti a személyes találkozókat. 

 

FOK VERONIKA 

Fő feladata, mint kulturális közfoglalkoztatottunk. 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 

 

VERNYIK PÁL 

Teremőri feladatai mellett jelentős részt vállal a tárlatvezetésben, valamint, 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 

előadások lebonyolításában, a technikai részében is igen tevékenyen részt vállal. Részt 

vesz az Érdi Napok előkészítésében, lebonyolításában. 

Jelentős segítséget nyújt az igazgató előadásait szemléltető anyagainak elkészítésében. 

Színvonalas tárlatvezetései mindig megelégedést és elismerést váltanak ki a látogatók 

körében.  

 

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. 

Igen fontos lenne hosszú távon 8 órában foglalkoztatása, tekintettel a duplájára bővült 

alapterülettel kapcsolatos feladatok ellátására 

 

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. 

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. 
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3. A 2016. ÉV LEGFONTOSABB ESEMÉNYEI A MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUMBAN 

 

Időszaki kiállítás – Csillaggömbön innen és túl - Szemlélet és szemléltetés a hazai elemi 

és középiskolai földrajzoktatásban 

2016. május 19 – június 12.  

 

A kiállítás kurátora: Mácsai Anetta igazgatóhelyettes 

 

A megnyitó programja: 

Köszöntőt mondott: Dr. Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, valamint 

Bács István, Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere 

A kiállítást megnyitotta: Dr. Makádi Mariann főiskolai docens (ELTE Természetföldrajzi 

Tanszék) 

Előadást tartott: Dr. Szilassi Péter egyetemi docens (Szegedi Egyetem, Természeti Földrajzi 

és Geoinformatikai Tanszék) Miért fontos a szakközépiskolákban a földrajz oktatása? címmel 

 

A kiállítás a földrajzoktatást befolyásoló nézeteket mutatja be és az ezek nyomán megszülető 

szemléltető eszközökből ad ízelítőt. A kiállítás egyben tisztelgés a múlt, a jelen és a jövő 

földrajztanárainak munkája előtt… 

Részletes ismertető a beszámoló 2/a pontja alatt található 

Kiállítás következő bemutatási helye: ELTE – 2017. tavasz 

 

Gyereknap – Világ gyermekei című kiállítás megnyitója 

Megnyitó időpontja: 2016. május 29. (vasárnap) 13:00  

Kiállítást megnyitotta: Dr. Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, Dr. 

Jakkel Anna Mária kecskeméti háziorvos, afrikai önkéntes orvos  

Kiállítást összeállította: Mácsai Anetta, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatóhelyettese 

Kiállítás nyitva tartási ideje a Magyar Földrajzi Múzeumban: 2 hét 

Kiállítás nyelve: magyar, angol 

 

Kiállítás rövid leírása: 

A kiállítás a világ gyermekeinek életét mutatja be fotókon és tablókon. A 8 darab, A/3-as 

kiállított tabló az elmúlt századok gyereksorsait, a Föld népességét, a családokat, a 

gyerekmunkát, az élelmiszer és ivóvíz hiányt, a migrációs folyamatokat és a távoli tájak 

különleges szokásait mutatja be, gyerekek számra is érthető módon, grafikai elemekkel 

színesebbé téve. 

A kiállítás része volt a városi gyereknapi programnak, ennek keretében került meghirdetésre a 

program, így a kiállításhoz kacsolódó marketingtevékenység költségei jelentősen csökkentek. 

Ennek ellenére készült 30 db színes, A/4-es méretű plakát a rendezvényhez, ami megjelent az 

Érdi Újságban is. E mellett a múzeum honlapján és facebook oldalán is meghirdetésre került a 

program. 

 

Múzeumok Éjszakája  

2016. június 25. 17:00-24:00 

 

Részletes program a múzeumépületben: 
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Dr. Tóth Csaba professor emeritus (Debreceni Egyetem) Holló László-díjas fotóművész 

fotókiállítása: Hortobágytól a Hargitáig 

Köszöntőt mond: T. Mészáros András Érd Megyei Jogú Város Polgármestere 

Megnyitó: Dr. Szabó József professor emeritus (Debreceni Egyetem) 

18:00 

Előadást tart: Dr. Kubassek János, múzeumigazgató: A Kárpát-medence természeti és 

kulturális értékei című előadása 

19:00 Rosenbrücke Énekkar koncertje  

ROSENBRÜCKE HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉNEKKAR 

 

19:45 Kocsiszín 

 

Előadások: 

1./ Dr. Kubassek János múzeumigazgató: Magyar emlékek a sokarcú Brazíliában 

2./ Herpai Imre földrajz tanár - Lakó Judit főiskolai adjunktus (Eger, Esterházy Károly 

Főiskola): Barangolások Ománban 

3./ Lendvai Timár Edit az ELTE doktorandusza, a Magyar Földrajzi Múzeum munkatársa: 

Svédországi életképek Uppsalától Kebnekaiseig 

4./ Herpai Imre földrajz tanár: Az én természetem 

Hangosítás: Vernyik Pál 

 

22:00 Filmbemutató: Adatvadászok  

A film a Földgömb Atacama Klímamonitoring Expedíciójáról szóló három részes sorozat első 

része. Rendező, operatőr: Kálló Péter; Filmet bemutatja: Heiling Zsolt 

 

Tárlatvezetések: 

19:00 Kovács Sándor: Magyar utazók, földrajzi felfedezők című kiállításon 

20:00 Leviczki Anita: Magyar utazók, földrajzi felfedezők című kiállításon 

22:00 Lendvai Timár Edit: Szabadulás nélkül – az Érd és környékéről a Szovjetunióba 

kényszermunkára elhurcolt honfitársaink emlékére, valamint a 3276 expedíciós nap, Balázs 

Dénes a múzeumalapító geográfus újraolvasva című kiállításon 

20.00-tól folyamatosan csillagászati távcsöves megfigyelés Bartha Lajos, Keresztes Miklós és 

Mádai Attila segítségével. A Mars, a Jupiter és a Szaturnusz bemutatása. 

Kézműves foglalkozás: Lehoczki Zsuzsanna, Mácsai Anetta 

 

Érdi Napok - Dinóföld titkai – egy délután az őslények világában - családi délután  

2016. szeptember 03. 14.00 -18.00  

 

A rendezvény a Szepes Gyula Művelődési Központ által szervezett ÉNfeszt programeleme 

volt. A művelődési központ által a múzeumkertben szervezett gyerekprogramok után zajló 

családi délután az egyik legsikeresebb programja volt a múzeumnak.  

 

- 14:00 Segesdi Martin (ELTE, Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció tagja): Az 

iharkúti magyar Jurassic Park című előadása 

- 15:00 Dinó jelmezverseny döntője 

- 15:30 Dinoszauruszokról szóló filmek vetítése 

- Egész délután: dinoszaurusz játszóház (dinoszaurusz társas, dinó tojás keresés, 

paleontológus oklevél, dinoszaurusz lábnyom, memóriajáték), kézműves foglalkozás 

(maszk, ősállat lenyomatos medál, dinó hűtőmágnes) 

- Résztvevők száma: 258 fő  
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Múzeumok Őszi Fesztiválja a Magyar Földrajzi Múzeumban  

Építsünk hidat – Alkossunk együtt! MÁCSAI ANETTA, LEVICZKI ANITA (angol 

tárlatvezetés) 

 

- 18 francia és 19 magyar diák vett részt Építsünk hidat! elnevezésű programunkon 

a Magyar Földrajzi Múzeumban. Angol nyelvű tárlatvezetés után a magyar és a 

francia diákok közösen készítettek egy jelképes hidat, mely a jelenből vezetett a 

jövőbe. A híd elemei környezettudatos magatartásformákat, a környezet védelmét 

szolgáló technológiákat ábrázoltak. A híd megépítése után még 3 napig volt 

látható a múzeum emeleti előadótermében.  

 

2016. szeptember 8-án megjelent Szent Mihály templomról készülő monográfia. A kötet 

címe: Az érd-ófalui Szent Mihály-templom műemléki helyreállítása és Historia Domusa. 

  

A kötetben megjelent tanulmányok részletes felsorolása a beszámoló 4/c pontja alatt található.  

 

2016. szeptember 13. (kedd) Tudománytörténeti Konferencia 

Az 1956-os forradalom és a földtudományok, valamint az emigráció 

 

Köszöntőt mondott: 

T. Mészáros András Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere 

Megnyitó: Dr. Gábris Gyula egyetemi tanár, Magyar Földrajzi Társaság elnöke 

Ezt követte a Teleki Sámuel-érem átadása 

 

A konferencia részletes programja a beszámoló 5/c. pontja alatt található 
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A Magyar Földrajzi Múzeum 2016. évi beszámolója 

 

1. gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása: a kulturális javak 

a) folyamatos gyarapítása, 

2016-ban 23 gyarapodási tétel felvétele a naplóba, amelynek pontos darabszámát még nem 

tudjuk, feldolgozás folyamatban  

Helytörténeti gyűjtemény éves gyarapodása 64 tétel 

KOVÁCS SÁNDOR 

 

Könyvtár gyarapodás 2016-os évben: 

- 300 db kötet legnagyobb részt hagyaték és ajándék, cserepéldány. 

Főbb adományozók voltak: Zajti Ferenc, Sohár István, Hadobás Sándor, Sipka László, 

dr. Frisnyák Sándor, dr. Kubassek János, Székely Kinga.  

 

KOVÁCS SÁNDOR Helytörténet 

 

- Rege Csabától családi plakátok és az érdligeti tunel építés 1935. évi fotóinak 

begyűjtése  

- Helyi üzletek a múltban és mai épület összevetése, régi képeik begyűjtése, 

azonosításuk, készülő monográfiához segítségül illetve adattárba (Mihályfy úrral, 

Rege úrral, Magyar Kálmán úrral és másokkal tárgyalás, információ kérés történt) 

 

DR. KUBASSEK JÁNOS 

- Részt vett hagyatékok felkutatásában, intézménybe való beszállításában. Az év 

legfontosabb gyarapodásai közé tartozik a Dénes György hagyaték, Schermann 

Szilárd hagyaték, Balázs Dénes hagyaték, Vajkai Aurél könyvtári anyagának 

megszerzése, Vajkai Zsófia ajándékaként. 

- Július 25. Konzultáció Bendefy Istvánnal Bendefy Lászlóról édesapja hagyatékáról. 

- Szeptember 9. Gyűjteménygyarapítás Koltai Lajos filmrendező mintegy 200 darab 

üveg és síkfilm adományának átvétele a Germanus hagyatékból. 

- Szeptember 21. Breznai Béla hagyatékának begyűjtése,  

- Október 26. Schermann Ákos hagyatékának begyűjtése,  

 

LENDVAI TIMÁR EDIT 

 

- Balázs Dénes hagyaték állapotának felmérése, állagmegóvás és restaurálás céljából. A 

hagyaték csomagolása, múzeumba való beszállítása. 

- Az ELTE-n felszámolásra került földrajzi raktárból számos, muzeális értékű tárgy, 

dokumentum, hagyaték, fotó és diaanyag múzeumba kerülése, felmérése. 

- Dr. Horváth Gergely szakmai anyagainak begyűjtése, felmérése, rendszerezése 

- Málenkij robot érdi történéseivel kapcsolatos eredeti dokumentumok, levelezés 

múzeumba kerülése. 
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LEHOCZKI ZSUZSANNA 

 

- Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése a helytörténeti gyűjteménybe: 

CIPÉSZMŰHELY  

 

b) feldolgozása, meghatározása, hitelesítése 

LEVICZKI ANITA: Archívum/perszonália  

- Az adattári mapparendszer folyamatosan bővülő anyagának elhelyezésére egyelőre 

többé-kevésbe megfelel a jelenlegi rendszer, de maguk a tárolómappák nem 

savmentesek, így a dokumentumok hosszú távú elhelyezésére nem alkalmasak. 

2016 őszén előkészítettünk egy, az adattár korszerűsítését célzó pályázatot 

(tárolómappák, egyéb archiváló rendszerekre vonatkozó árajánlatok kérése, előzetes 

tervek készítése, az adattár Salgó polcokkal való bővítése), de sajnos nem került sor 

olyan pályázat kiírására, mely forrást biztosíthatott volna a fejlesztésére. 

- 2016-ban sor került a szekrény mapparendszerének teljes felülvizsgálatára, 

ésszerűsítésére, és a hozzá tartozó lista Excel-táblázatban való rögzítésére. 2016-ban 

sor került három személy összesen 38 darab mappájának az egyesítésére. A korábban 

a mapparendszertől elkülönítve tárolt nagyméretű borítékok és egyéb mappák anyagai 

is át lettek helyezve az újonnan rendszeresített adattári dobozokba. A Balázs 

Dénes anyag 1, a Kőrösi Csoma Sándor anyag 3, az Almásy László anyag pedig 4 

dobozban került elhelyezésre. További 129 mappa anyaga vár egyesítésre. 24 személy 

anyaga található 2 különálló mappában, 4 személyé pedig 3 külön mappában. Ezen 

esetekben anyagi és helytakarékossági megfontolások miatt valószínűleg tartósan 

fennmarad az egy személyhez tartozó kettő/három mappa rendszere, és tartalmi 

szempontok alapján történik majd elkülönítés, pl. levelezés, személyes anyagok; 

publikációk; stb. További 11 személy esetén, akiknek az anyaga 4 mappától egészen 

16 mappáig terjed, indokolt a már megkezdett átrendezés folytatása és a 

dokumentumok adattári dobozokba való áthelyezése.  

- 2016-ban 40 mappa anyaga lett tételesen áttekintve, miközben kiemelésre kerültek a 

meghívók, kisnyomtatványok, gyászjelentések és képeslapok. Ennek alapján 

felmerült az igény egy, az adattári mapparendszertől fizikailag elkülönülő, több, 

kisebb adattári gyűjtemény kialakítására (Meghívók, Kisnyomtatványok, 

Gyászjelentések, Képeslapok). Ezek elhelyezésére egy különálló fiókos vasszekrény 

szolgál. 

LEVICZKI ANITA: Adattári fényképgyűjtemény  

- A perszonáliához kötődő fotók közül megkezdődött a sírokról, szobrokról, 

emléktáblákról készült fényképek kiemelése, külön gyűjteménybe rendezése. A 

külön gyűjtemény kialakítását egy szomorú tény tette aktuálissá. Kiderült, hogy a 

Budai Parmenius István emlékére 1984-ben elhelyezett kanadai emléktáblát (St, 

John’s, Harbourside Park) eltávolították. Ez is indokolttá teszi az emlékhelyek 

(szobrok, táblák, egyéb feliratok), továbbá a sírok adatainak adatbázisba való 

rendezését, a lelőhelyek pontos koordinátáinak megadásával, hogy a későbbiekben, 

hosszú távon, a földrajzot kedvelők bevonásával folyamatosan frissülő, képekkel 

ellátott, digitális adatbázist (pl. a Google Map használatával) hozhassunk létre. 

- Az egyes fényképek azonosításában jelentős segítséget nyújtott Kovács Sándor 

könyvtáros. 
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KOVÁCS SÁNDOR  

A könyvtár feldolgozottsága 2016-ban  

- Az ütemtervnek megfelelően megtörtént a szak- és leíró földrajz, külön Magyarország, 

Balaton, Erdély és a magyarországi turista kalauzok feldolgozása mind cédula, mind 

digitális formában. (Ez a könyvtári állomány egyharmada azaz kb. 4 ezer kötet)  

- Listázásra került Dénes György könyvtárának könyvállománya, folyóiratok 

kivételével (több doboznyi) 

c) nyilvántartásba vétele, revíziója, rendezése és gondozása 

KOVÁCS SÁNDOR: Szakkönyvtár 

- Magyarország, Balaton, Erdély és a magyarországi turista kalauzok feldolgozása mind 

cédula, mind digitális formában. (Ez a könyvtári állomány egyharmada azaz kb. 4 ezer 

kötet).  

- Listázásra került Dénes György könyvtárának könyvállománya, folyóiratok 

kivételével. 

 

LEHOCZKI ZSUZSANNA 

Feldolgozásra váró helytörténeti anyag 

 Teljes állomány 

2015-ben 

Teljes állomány 

2016-ban 
Leltározatlan 

Történeti tárgy és 

dokumentum 
642 darab 933 darab 350 darab 

Eredeti tudományos 

értékű fotógyűjtemény 
922 darab 1200 darab 1000 darab 

Adattári 

dokumentumgyűjtemény 
110 darab 40 darab 30 darab 

Adattári fotógyűjtemény 580 darab 580 darab 580 darab 

2017-ben a fő feladat továbbra is a leltározás folytatása. 

Helytörténet  

 2015. 2016. 

Gyűjteménygyarapítási alkalmak 

száma 

 

18 alkalom 

 

6 alkalom 

Éves gyűjteménygyarapodás 

száma 

 

64 tétel 

 

75 tétel 

Gyarapodási naplóba vett tárgyak 

száma 

 

208 darab 

 

291 darab 

Szakleltárkönyvbe vett tárgyak 

száma 

 

 

 

 

Revíziózott tárgyak száma 0 darab 0 darab 

Tisztított, konzervált tárgyak 

száma 

 

 

 

134 darab 

Restaurált tárgyak száma 0 darab 0 darab 
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- A gyűjteménygyarapítás egyik nagy akadálya a forráshiány. Műtárgyak 

megvásárlására nincs lehetőségünk, esetlegesen pályázati, szponzori vagy 

önkormányzati támogatásból lenne lehetséges, mely források tervezhetősége 

bizonytalan. 

LEVICZKI ANITA: Archívum/perszonália 

- Az adattár mapparendszerének felülvizsgálatához szervesen hozzátartozott a Balázs 

Dénes ‒ a múzeum alapítója ‒ szerkesztésében 1993-ban megjelent Magyar Utazók 

Lexikona 703 szócikkének Excelbe való kilistázása, mivel az adattári mapparendszer 

jelentős része ezen kiadvány háttérkutatása során termelődött anyag rendszerezésére és 

tárolására szolgált. Pl. így jöhetett létre a Szentföldi utazók mappa az adattárban. 

Összesen 295 személynek (illetve eseménynek, pl. expedíciók), vagyis a lexikonban 

bemutatott utazók közel felének van külön mappája az adattárban. Az Excel-listában a 

lexikon által közreadott születési és halálozási idő és hely is rögzítésre került, 

megkönnyítve ezáltal az évfordulók kilistázását, ugyanakkor áttekinthetővé téve a 

lexikon esetlegesen hiányos vagy hiányzó adatait. Jelenleg a lexikon forrásként és 

útmutatóként szolgál az adattári mapparendszer felülvizsgálatához, de hosszabb távon, 

reményeink szerint, maga a megújult adattár szolgálhat majd alapul a lexikon új, 

bővített kiadásához.  

 

- 2016 végén összesen 711 mappát tárolunk az adattári szekrényben: 552 személy 

adattári anyagát egy-egy mappában, 39 személy anyagát egynél több mappában 

(összesen 131-ben, ezek egységesítése, dobozokban való átrendezése folyamatban 

van). További 28 tematikus mappa anyaga felülvizsgálatra vár. Ezen esetekben 

várható a mapparendszer bővülése, pl. az Afrika kutatók vagy a Francia kutatók 

mappa anyagának szétválasztása és személyi mappák létrehozása az egyes kutatók 

szerint. A mapparendszeren túl megkezdődött az adattári dobozrendszer kialakítása, 

2016-ban 3 személy anyaga került egyesítésre adattári dobozok alkalmazásával. 

  

LEHOCZKI ZSUZSANNA helytörténet 

- A „Gyarapodási naplóba” 75 tétel alatt 291 darab tárgy került nyilvántartásba. 

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.  

 

- 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 alapzata miatti vizesedés okozza.  

A gyűjteményi anyag teljes revíziójára 2018-ban fog sor kerülni. 

  

PUSKÁS KATALIN 

- Az elmúlt években beérkezett hagyatékok tételes jegyzékeinek elkészítése: 

- 2016. február 17-22. Vajkai Zsófia és Gulyás András ajándék jegyzék, gy. sz.: 3/2016 

- 2016. március 2. Dr. Göcsi Imre hagyaték jegyzék, gy. sz.: 10/2015 

- 2016. április 5. Magyari Gábor ajándék jegyzék, gy. sz.: 19/2015 
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- 2016. május 4-12.: Cholnoky-hagyaték jegyzék, gy. sz.: 12/2013 

- 2016. május 13-20. Miklós Gyula-hagyaték rendezése 

- 2016. május 26. Zajti Ferenc ajándék jegyzék, gy. sz.: 11/2016 

- 2016. május 24-25. Thirring-hagyaték fényképeinek rendezése 

- 2016. május 26 - június 1. Prinz-hagyaték ellenőrzése 

- 2016. május 31. Ormos Jerne fotók rendezése 

- 2016. június 2-8. Leidenfrost-hagyaték ellenőrzése 

- 2016. június és augusztus folyamán Csapody Vera és Sztrilich-anyag rendezése 

- 2016. július 1. Papp Károly hagyaték jegyzékbe vétele 

- 2016. július folyamán a képeslap gyűjtemény helyének kialakítása, az anyagok 

rendezése 

- 2016. augusztus és október folyamán Dénes György hagyaték rendezése, válogatása és 

csomagolása 

- 2016. szeptember 19-23. Germanus Gyula negatívok rendezése, tasakolás 

 

d) digitalizálása 

 

LEVICZKI ANITA 

 

- Megkezdődött az adattár dokumentumai digitalizálásának előkészítése, egyelőre 

tesztjelleggel. Ezen projekt keretében szkennelésre került a ma már nehezen 

hozzáférhető Magyar Utazók Lexikona is. Egy magyar ékezetes betűket elfogadható 

szinten felismerő program segítségével (Readiris) viszonylag jól kereshető pdf 

dokumentum hozható létre. Az adattári mappákban gyakran megtalálható írógéppel 

készült feljegyzések digitalizálása is biztató eredményt mutatott. Ezen módszer 

segítségével ‒ hosszútávon ‒ megoldható lesz az adattár fontosabb dokumentumainak 

digitálisan kereshetővé tétele.  

PUSKÁS KATALIN 

 

- A www.fortepan.hu-val együttműködve mindenki számára elérhető a múzeum 

üvegnegatív és diapozitív állományának közel 1000 felvétele. 2016. január végén 

készítettük elő a digitalizálásra szánt képanyagot, közben elkészült a képek adatait 

tartalmazó adatbázis is. Az utolsó adag kép digitalizálására 2016. január 27-28-29-én 

került sor. 

 

2. kiállítási tevékenység: a kulturális javakra alapozott 

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

rendezése, 

A kiállítás kurátora Mácsai Anetta 

Időszaki kiállítás – Csillaggömbön innen és túl - Szemlélet és szemléltetés a hazai elemi 

és középiskolai földrajzoktatásban 

2016. május 19 – június 12.  

Kiállítás következő bemutatási helye: ELTE -2017. tavasz 

Megnyitó programja:  

Köszöntőt mondott: 
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Dr. Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, valamint 

Bács István, Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere 

A kiállítást megnyitotta: 

Dr. Makádi Mariann főiskolai docens (ELTE Természetföldrajzi Tanszék) 

Előadást tartott: 
Dr. Szilassi Péter egyetemi docens 

(Szegedi Egyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék) 

Miért fontos a szakközépiskolákban a földrajz oktatása? 

Mácsai Anetta igazgatóhelyettes 

(Magyar Földrajzi Múzeum) 

Iskolai szertárak kincsei a múzeumban 

 

Kiállítás tematikai egységei: 

1. A földrajzoktatás kezdetei hazánkban 

2. Az I. és II. Ratio Educationis időszaka 

3. Az Entwurf és az Eötvös-féle törvény hatása a földrajzoktatásra: 1848‒1875 

4. Földrajzoktatási segédeszközök a 19. és a 20. század fordulóján 

5. A dia- és mozgókép szerepe a hazai földrajzoktatásban 

6. A földrajztanításunk a II. világháború végéig 

7. Földrajztanításunk 1945 után  

8. Országos Tanszergyártó és Értékesítő Vállalat – TANÉRT 

 

Kiállítás rövid leírása: 

A földrajz tantárgy megítélése, oktatásban betöltött szerepe az elmúlt évszázadokban igen 

változó volt. A folyton módosuló óraszámok, a más tantárgyakkal való társítások, a sokszor 

minden ésszerűséget nélkülöző kormányintézkedések más tantárgyak esetében nemigen 

voltak tapasztalhatók. Egyirányú fejlődésről nem beszélhetünk, hiszen a földrajz világnézeti 

tantárgy, ezért szerepét sokszor az adott kor politikai nézetei erősítették vagy gyengítették.  

A földrajz oktatásának nehézségeit sem jó irányból közelítették meg, hiszen a temérdek adat 

és földrajzi név egy diák számára sem „emészthető” a logikai kapcsolatok megismerése 

nélkül. A földrajz tantárgy akkor kezdett eredményeket felmutatni, amikor maga a 

földrajztudomány is megváltozott. Az enciklopédikus földrajz a logikai kapcsolatokat feltáró 

oknyomozó tudományág lett, melynek eredményei a földrajz tantárgyba is átszivárogtak. 

1924-1938 közötti időszak tekinthető a földrajztanítás aranykorának. Ekkor kezdődött el a 

földrajztanárok képzése, majd továbbképzése, alakult meg a Magyar Földrajzi Társaság 

Didaktikai Szakosztálya, számos színvonalas tankönyv született és bevezették a filmvetítést 

is, a földrajzi szemléltetés egyik leghatékonyabb eszközét. A kiállítás a földrajzoktatást 

befolyásoló nézeteket mutatja be és az ezek nyomán megszülető szemléltető eszközökből ad 

ízelítőt. A kiállítás egyben tisztelgés a múlt, a jelen és a jövő földrajztanárainak munkája 

előtt… 

Gyereknap – Világ gyermekei című kiállítás megnyitója 

A kiállítás kurátora Mácsai Anetta 

Megnyitó időpontja: 2016. május 29. (vasárnap) 13:00  

Kiállítást megnyitotta: Dr. Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, Dr. 

Jakkel Anna Mária kecskeméti háziorvos, afrikai önkéntes orvos  

Kiállítást összeállította: Mácsai Anetta, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatóhelyettese 

Kiállítás nyitva tartási ideje a Magyar Földrajzi Múzeumban: 2 hét 
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Kiállítás nyelve: magyar, angol 

 

Kiállítás rövid leírása:  

A kiállítás a világ gyermekeinek életét mutatja be fotókon és tablókon. A 8 darab, A/3-as 

kiállított tabló az elmúlt századok gyereksorsait, a Föld népességét, a családokat, a 

gyerekmunkát, az élelmiszer és ivóvíz hiányt, a migrációs folyamatokat és a távoli tájak 

különleges szokásait mutatja be, gyerekek számra is érthető módon, grafikai elemekkel 

színesebbé téve. 

A kiállítás része volt a városi gyereknapi programnak, ennek keretében került meghirdetésre a 

program, így a kiállításhoz kacsolódó marketingtevékenység költségei jelentősen csökkentek. 

Ennek ellenére készült 30 db színes, A/4-es méretű plakát a rendezvényhez, ami megjelent az 

Érdi Újságban is. E mellett a múzeum honlapján és facebook oldalán is meghirdetésre került a 

program. 

file:///D:/user/Desktop/Anetta_anyagai/cikk/%C3%A9rdi_%C3%BAjs%C3%A1g/ERDI_UJS

AG_2016._evi_21._szam.pdf 

 

https://www.facebook.com/128634703877205/photos/a.138945616179447.30259.128634703

877205/1069693809771285/?type=3&theater 

 

További helyszínek 2016-ban: 

- Kecskemét- 2016. július 3-10. XIV. Európa Jövője Nemzetközi Gyermektalálkozó – 

Csiperó –, Látogatók száma: 1150 fő, ebből 870 külföldi 

Megjelent cikk: http://keol.hu/kecskemet/kiallitasi-paletta-a-csipero-fesztivalon 

- 2016. szeptember 1-8. Gárdonyi Géza Általános Iskola – Érd  

- 2016. szeptember 9-23. Bolyai János Általános Iskola – Érd, 10-14 évesek számára 

készített 5 feladatból álló játékos fejtörő is készült, melyet eddig több mint 150 gyerek 

töltött ki. 

 

„A középkori plébániától a mai Szent Mihály-templomig” – időszaki kiállítás 

A kiállítás kurátora Lehoczki Zsuzsanna 

A Magyar Földrajzi Múzeum Múzeumbarát Köre időszakos helytörténeti kiállítás keretében 

mutatta be az érd-ófalui Szent Mihály templom történetét az Óváros szívében, az Érd-Óváros 

Római Katolikus Plébánia közösségi házában. A kiállítást 2016. november 8-án nyitottuk 

meg, a rendezvényen kb. 30 fő vett részt. 

- Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 

A program címe: „Az 1956-os forradalom és a földtudományok, valamint az 

emigráció”- tudományos konferencia - Magyar Földrajzi Múzeum - Érd, 2016. 

szeptember 13. 

Elnyert támogatás összege: 916.080 Ft. Felhasznált összeg: 305.650 Ft. 

 

- Magyar Földrajzi Múzeum Múzeumbarát Köre 

A helytörténeti kiállítás „A középkori plébániától a mai Szent Mihály-templomig” 

címmel jött létre, 7 darab tablót készítettünk el. A pályázati támogatást kiállítás 

szervezésre, nyomdai munkákra, tablótartókra és installálásra költöttük.  

Pályázati támogatás: 170.000 Ft. Felhasznált összeg: 170.000 Ft. 
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DR. KUBASSEK JÁNOS 

- Közreműködött a szolnoki Damjanich Múzeum Tajvan kiállításának előkészítésében, 

adatokat szolgáltatott a tajvani misszionáriusok, Jaschkó István munkásságára 

vonatkozóan. Tájfunok Tajvan földjén könyvre alapozva helyszíni megbeszélés. 

(január 14.) 

- Január 20-23. között Berlinben a Martin Gropius Bau Frobénius kiállítási programjain 

vett részt és adatokkal járult hozzá az Almásy László tárló összeállításához. A 

kiutazásra saját költségen, a kint tartózkodásra a Berlini Magyar Nagykövetség 

támogatásával került sor 

- Szakmai anyag kidolgozása a Paksi Város Múzeum igazgatója, Péterffy Zsuzsanna 

felkérésére a paksi löszfal és pleisztocén témakörében.(február 9-én) 

- Március 17. Este 18:00 Csongrádban a Csemegi Károly városi könyvtárban Almásy 

László előadás Szűcs Judit felkérésére. 

- Szeptember 14. Este a Cseh Nagykövetségen a Cseh Kulturális Cetrumban Martin 

Frousz fotográfus szaharai fotó kiállításának megnyitóbeszédet angol és magyar 

nyelven. Juraj Chmiel cseh nagykövet és Milan Simkó kulturális attasé felkérésére.  

- Október 13. Szakmai látogatás a Paksi Múzeumban Péterffy Zsuzsa meghívására 

 

LENDVAI TIMÁR EDIT 

- 3276 expedíciós nap, Balázs Dénes a múzeumalapító geográfus újraolvasva c. 

vándorkiállítás rendezése és vándoroltatása: Nagyrábé 2016. januárjától – áprilisáig, 

Berettyóújfalu Bihar Múzeum 2016. április 19. – től, Hajdúnánás Móricz Pál 

Helytörténeti Gyűjtemény 2016. november 15.-től, Óriástabló szerkesztése a Balaton-

kutatás 125. évfordulója alkalmából, melyet első ízben a Felfedezők Napján mutatott 

be az intézmény. Balázs Dénes (Berettyóújfalu)  

PUSKÁS KATALIN 

- 2016. május 17-18. Iskolatörténeti időszakos kiállítás tárgyfeliratainak szerkesztése és 

elkészítése  

 

b) tárgykatalógusok és kiállítási vezetők megjelentetése 

LENDVAI TIMÁR EDIT 

- Szabadulás nélkül. A Szovjetunióba 70 évvel ezelőtt kényszermunkára elhurcolt Érd 

és környéki honfitársaink emlékére c. kiállítás vezetője 

 

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

restaurálása és konzerválása 

LEHOCZKI ZSUZSANNA helytörténet 

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

Lignoprot Lazuránnal kezeltem. Forráshiány miatt sajnos a Hely- és Sporttörténeti 

Kiállítás és a Helytörténeti Gyűjtemény bogármentesítésére idén sem került sor. 
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- A bekerült műtárgyak elsődleges tisztítása folyamatos. Fertőtlenítésüket és 

állagvédelműket én végzem restaurátor szakmai útmutatás alapján. 

PUSKÁS KATALIN 

- Digitalizált üvegnegatívok és diapozitívok mechanikai tisztítása: kb. 300 db  

 

LEVICZKI ANITA 

Adattár, archívum/perszonália 

- A 12 fiókos vasszekrény megfelelő tárolási helyet biztosít a múzeum gyűjtőkörébe 

tartozó utazók, kutatók, felfedezők folyamatosan bővülő adattári anyagainak 

(jegyzékek, hozzátartozók elérhetőségei, eredeti és másolt levelezések, kutatási 

jegyzetek, általuk/róluk írt cikkek, gyászjelentések, önéletrajzok, meghívók, 

kisnyomtatványok, képeslapok) tárolására.  

 

 

LEVICZKI ANITA 

Adattári fényképgyűjtemény  

- Az adattári fényképgyűjtemény múzeumtörténeti részét korszerű fémszekrényben, de 

elavult tárolódobozokban őrizzük. A gyűjtemény átcsomagolására, 

újrarendszerezésére savmentes tárolódobozok, valamint extra fémpolcok pályázati 

forrásból való beszerzése után kerülhet sor. 2016 őszén előkészítettünk egy, az adattári 

fényképgyűjtemény korszerűsítését célzó pályázatot (az EMBA archiváló rendszerre 

vonatkozó árajánlatok kérése, előzetes tervek készítése az adattári fényképgyűjtemény 

és a fotótár anyagának rendszerezésére, a fotóraktár Salgó polcokkal való bővítése), de 

sajnos nem került sor olyan pályázat kiírására, mely forrást biztosíthatott volna a 

fejlesztésére. 

 

4. szolgáltatási feladatok: 

a) a kiállításhoz vagy a gyűjteményhez kapcsolódó, látogatók bevonásával 

megvalósuló/irányuló tevékenység, 

MÁCSAI ANETTA 

 

Állandó kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai tevékenység  

- Magyar Földrajzi Múzeum óvodás és iskolás csoportoknak szervez múzeumi órákat. 

Az állandó kiállításainkhoz – Magyar utazók, földrajzi felfedezők és A Kárpát-

medence feltárói, Hely- és Sporttörténet Kiállítás – kapcsolódó témákban tartott 

órákon az érdeklődő diákok sok érdekes és hasznos információt kapnak. Óráinkon 

játékos, kötetlen formában igyekszünk átadni a múzeum gyűjteményében rejlő 

tudásanyagot.  

 

Foglalkozások óvodásoknak: 

- Manó séta: 

A foglalkozáson a Magyar utazók, földrajzi felfedezők című kiállításon sétálunk 

körbe, megállva egy-egy érdekesebb tárgynál. A séta végén mesét hallhatnak a 

gyerekek a kis kengururól, akiről rajzot is készítünk. 

- És megszületett a Föld… : 

A foglalkozáson megismerjük a Naprendszer tagjait, mesét hallgatunk a Föld 

születésről, majd szivárványt építünk és végül kitör egy vulkán. 
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- Játszunk ősemberest!  

Az ősgyerekek mindennapi életével ismerkedhetnek meg a kicsik. Mit ettek, hol 

laktak és mivel játszottak? Ez mind megtudhatják a foglalkozáson az ovisok. 

 

Foglalkozások 7 – 10 éveseknek: 

- Hová lett az érdi ősember?  

Az érdi Fundoklia-völgyben feltárt ősemberi telep anyagán keresztül ismerhetik meg 

az alsósok az őskori ember életét, vadászszerszámait, valamint a jégkorszak 

állatvilágát. 

- Laktak-e dinók nálunk?  

A foglalkozáson a Kárpát-medencében felfedezett őshüllő (pl.: Iharkutosuchus 

makadii, Ajkaceratops kozmai, Struthiosaurus transylvanicus) fajokat és a feltárásban 

részt vevő paleontológusokat ismerhetik meg a gyerekek.  

- Kik azok az indiánok?  

A foglalkozáson a múzeum igen gazdag indián tárgyaiból kapnak a gyerekek egy kis 

ízelítőt. Megtudhatják mi a mokaszin, mikor szívták el a békepipát, mi célt szolgált a 

kacsinababa, továbbá az indián sámándob hangját is megismerhetik a kicsi indiánok.  

- Hangoló – érdekes hangszerek a múzeumban 

A múzeum gyűjteményében lévő hangszerek mutatkoznak be a foglalkozáson. 

Hallhatják a valiha hangját, kipróbálhatják az orrfuvolát és gamelán zenekart 

alakíthatnak a foglalkozáson részt vevő csoportok. 

 

Foglalkozások 11 – 14 éveseknek 

- Ismerjük meg a térképet! 

A foglalkozáson a múzeum térképgyűjteményén keresztül ismerhetik meg a térképi 

ábrázolás fejlődését, a korabeli térképek készítési technikáját a diákok, és maguk is 

alkothatnak egy közös térképet a Zeiss C5-ös térképrajzoló segítségével. 

- Ázsia a legek kontinense – 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. 

- Fehér foltok a fekete földrészen 

A Kilimandzsárót megjárt Teleki Sámuel, Magyar László, Nyugat-Afrika első 

térképének megrajzolója és a rabszolgából lett felfedező, Sass Flóra élete áll a 

foglalkozás középpontjában. 

- Árvalányhaj és gyurgyalag 

Az Érd–Tétényi-fennsík állat- és növényvilágát ismerhetik meg a diákok a tetőtéri 

dioráma segítségével. Az érdi helytörténeti kiállítást megtekintő csoportoknak is 

figyelmébe ajánljuk a foglalkozást, hogy teljes kép alakuljon ki a gyerekekben a 

minket körül vevő környezet értékeiről, történeti emlékeiről. 

Kézműves foglalkozások 10-14 éves gyerekeknek a múzeumpedagógiai teremben  

Az állandó kiállítások tárgyaihoz kapcsolódóan 10-14 éves gyerekek számára 

szervezünk kézműves foglalkozásokat. Lehetőség van a tematikus foglalkozásokat a 

kézműves foglalkozásokkal összekapcsolni, csomagként kérni. 

 

Ausztráliai ütőfa díszítése pontozással 

Afrikai maszk készítése 

Indián fejdísz, vagy kar- és lábdísz készítése  

Tapa minta festése merített papírra 

Gipsznyomatok készítése az Érd–Tétényi-fennsík kövületeiről  
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A múzeum makettjének elkészítése 

Múzeumi órán és kézműves foglalkozáson részt vevő általános iskolások száma: 525 fő 

 

Múzeumi órán és kézműves foglalkozáson részt vevő óvodások száma: 43 fő 

 

DR. KUBASSEK JÁNOS: 

- Munkatársaival megszervezte a Világjáró estét, az Érdi Napok programjait valamint 

megszervezte a hagyományos Őszi tudománytörténeti konferenciát (Az 1956-os 

forradalom és a földtudományok, valamint az emigráció) . Az előadók kiválasztása a 

témák meghatározása több hónapós előkészítést igényelt. 

- Április 27. Almásy Antal és felesége, Almásy leszármazottak kalauzolása a Magyar 

Földrajzi Múzeumban. 

- Május 21. Részvétel a Felfedezők Napján. A Földgömb szervezésében, Teleki Sámuel 

afrikai utazásáról előadás. 

- Június 25. Érden a Múzeumok Éjszakáján előadás Brazília magyar kutatóiról. 

- Július 12. ELTE csoport kalauzolása, Theész Margit Mexikói professzor asszony és 

férje Ceasár mexikói professzor kalauzolása, 

- Július 20. Előterjesztés a Nemzeti Emlékezeti Bizottság 1956-os Érdi Nemzetközi 

Tudományos Konferenciáról 

- Augusztus 23. Koordinációs megbeszélés az Érdi Napok ügyében 

- Szeptember 2. Koordinációs megbeszélés a G. Németh Györggyel a Benyovszky 

Móric évforduló eseményeiről. 

- Szeptember 8. Este Lehoczki Zsuzsanna által szerkesztett Az érd-ófalui Szent Mihály- 

templom műemléki helyreállítása és Historia Domusa kötetről bemutató az Érdi 

Napok keretében. 

- Szeptember 12. Almásy László lányának kalauzolása a Magyar Földrajzi Múzeumban.  

- Szeptember 14. Százhalombattai olajipari dolgozok kalauzolása a Magyar Földrajzi 

Múzeumban.  

- Szeptember 17. Török Enikő, a Sepsiszentgyörgyi Vadász Múzeum munkatársa 

fogadása a Magyar Földrajzi Múzeumban. 

LEHOCZKI ZSUZSANNA 

 

A múzeumi foglalkozások célja a Helytörténeti Gyűjtemény és a Nemzeti Alaptanterv 

összekapcsolása. Játékos előadások, kézműves foglalkozások során igyekszünk a 

gyerekekben a lokálpatriotizmust elősegíteni.  

 

 Alkalom Fő 

Múzeumpedagógiai foglalkozások száma 

(alkalom) / látogatószám (fő) 

 

4 

 

105 fő 

Gyerekek részére tartott egyéb 

rendezvények száma (alkalom) / 

látogatószám (fő) 

– – 

Egyéb közművelődési rendezvény száma  

külsős helyszínen (alkalom) / látogatószám 

(fő) 

2 

(Marianum, Óvárosi 

tábor) 

37 fő 

 

Összesen 12 295 
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Magyar Földrajzi Múzeum tárlatvezetései 

Havi csoportok / tárlatvezetések / múzeumi órák / Vezetők 

Hónap 
Kubassek J. 

Mácsai 

A 
Kovács S. 

Lendva 

T.E 
Leviczki A 

Lehoczki 

Zs 

Vernyik 

P. 

Lukács 

Márta 

Nem 

kértek 

Január       1/26         1/29 

Február   1/38   1/30     3/124     

Március 1/4 5/127 3/61 1/43     6/151   2/42 

Április 1/25 6/180 3/69     1/18 6/141   2/25 

Május 1/20   2/44 1/22     2/55   5/92 

Június   5/204 2/56     2/128 1/18   3/60 

Július 1/10 2/38 1/19       2/41   2/61 

Augusztus                   

Szeptember 3/115   5/93   1/67 1/26 4/135     

Október   2/45 2/72     1/25 6/117     

November   2/66 1/21 1/32 1/48   1/32     

December   1/9 2/84 1/34     1/34 1/20   

                    

  7/174 24/707 21/519 6/187 2/115 5/197 32/848 1/20 15/309 

 

2016. összes vezetés: 113 csoport / 3076 fő 

2016. évi látogatottság: 6762 fő. 

2016. évi jegyvásárlás 

 Fő 

Teljes áru 112 

Kedvezményes 219 

Kedvezményes diák 909 

Ingyenes 1312 

Ingyenes diák 1094 

Vendégek 33 

Külföldiek 45 

Előadás résztvevői 1698 

Külső rendezvény résztvevői 1394 

Ideiglenes kiállítás (csak ezt nézte meg) 25 

Ideiglenes (mindent nézett) 3010 

 

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

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

tanulást elősegítő tevékenység 

Világjáró esték: 

Február 9. (kedd) 17:00 

KOVÁCS ATTILA utazom.com munkatársa, túravezető: Madeira – szigetcsoda az Atlanti –

óceánban 

Résztvevők száma: 34 fő 
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Március 22. (kedd) 17:00 

DR. MARGITTAI GÁBOR író, szerkesztő: Palotaforradalom Erdélyben – a hazatelepülő 

főnemesség a restitúció útvesztőiben 

Résztvevők száma: 39 fő 

 

Április 12. (kedd) 17:00 

NAGY ÁRPÁD Tátrai hangulatok – könyvbemutató, Dr. Katona István orvos festőművész 

közreműködésével 

DR. KUBASSEK JÁNOS múzeumigazgató: Mozaikok a Magas – Tátrában – a Tátra magyar 

feltárói, természettudósok, kutatók, hegymászók 

Résztvevők száma: 52 felnőtt és 4 gyerek 

 

Május 24. (kedd) 17:00 

DR. VIG KÁROLY zoológus, egyetemi magántanár, a szombathelyi Savaria Múzeum 

igazgatóhelyettese: Rovarok az ókori Egyiptom mindennapjaiban és hitvilágában 

Résztvevők száma: 42 fő 

 

Október 18. (kedd) 17:00 

GŐGÖS NORBERT a Teleki Sámuel Felfedező Klub szervezője, történelem – földrajz tanár: 

Nagymacskák nyomában – a kalahári oroszlánok és a bengáli tigrisek között 

Résztvevők száma: 35 fő 

 

November 15. (kedd) 17:00 

HEGEDŰS GYULA agrármérnök, barlangkutató: Sri Lanka – az Indiai – óceán álomszigete 

Résztvevők száma: 40 fő 

 

December 13. (kedd) 17:00 

DR. GERCSÁK GÁBOR egyetemi docens (ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai 

Tanszék): Barangolás Szardínián 

Résztvevők száma: 40 fő 

 

Föld Napja – 2016. április 23. 14:00-18:00 

- Előadások: 

- 14:00 Tóth Zsuzsanna: Az égig érő paszuly meséje 

- 14:10 Halász Antal: Érd környékének erdei  

- 15:00 Dr. Palkó Zsolt: Alacsony CO2 kibocsátású közösségek 

- 15:30 Mácsai Anetta: Óceáni hulladékszigetek 

- Egész délután: 

- Interaktív biológia show Sipos György preparátorral  

- Gyurgyalag-csipesz készítése, babültetés, virágcserépfestés 

- Óriás ökovilág társasjáték a kertben 

- Rendezvényen résztvevők száma: 26 fő 

 

Gyereknap – Világ gyermekei című kiállítás megnyitója 

- Megnyitó időpontja: 2016. május 29. (vasárnap) 13:00  

- Kiállítást megnyitotta: Dr. Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, 

Dr. Jakkel Anna Mária kecskeméti háziorvos, afrikai önkéntes orvos  

- Kiállítást összeállította: Mácsai Anetta, a Magyar Földrajzi Múzeum 

igazgatóhelyettese 
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- Kiállítás nyitva tartási ideje a Magyar Földrajzi Múzeumban: 2 hét 

- Kiállítás nyelve: magyar, angol 

 

Múzeumok Éjszakája  

2016. június 25. 17:00-24:00 

Dr. Tóth Csaba professor emeritus (Debreceni Egyetem) Holló László-díjas 

fotóművész fotókiállítása: Hortobágytól a Hargitáig 

Köszöntőt mond: T. Mészáros András Érd Megyei Jogú Város Polgármestere 

Megnyitó: Dr. Szabó József professor emeritus (Debreceni Egyetem) 

18:00 

Előadást tart: Dr. Kubassek János, múzeumigazgató: A Kárpát-medence természeti és 

kulturális értékei című előadása 

19:00 Rosenbrücke Énekkar koncertje  

ROSENBRÜCKE HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉNEKKAR 

19:45 Kocsiszín 

Előadások: 

1./ Dr. Kubassek János múzeumigazgató: Magyar emlékek a sokarcú Brazíliában 

2./ Herpai Imre földrajz tanár - Lakó Judit főiskolai adjunktus (Eger, Esterházy 

Károly Főiskola): Barangolások Ománban 

3./ Lendvai Timár Edit az ELTE doktorandusza, a Magyar Földrajzi Múzeum 

munkatársa: Svédországi életképek Uppsalától Kebnekaiseig 

4./ Herpai Imre földrajz tanár: Az én természetem 

Hangosítás: Vernyik Pál 

22:00 Filmbemutató: 

Adatvadászok  

A film a Földgömb Atacama Klímamonitoring Expedíciójáról szóló három részes 

sorozat első része 

Rendező, operatőr: Kálló Péter 

Filmet bemutatja: Heiling Zsolt 

Tárlatvezetések:  

19:00 Kovács Sándor: Magyar utazók, földrajzi felfedezők című kiállításon 

20:00 Leviczki Anita: Magyar utazók, földrajzi felfedezők című kiállításon 

22:00 Lendvai Timár Edit: Szabadulás nélkül – az Érd és környékéről a 

Szovjetunióba kényszermunkára elhurcolt honfitársaink emlékére, valamint a 3276 

expedíciós nap, Balázs Dénes a múzeumalapító geográfus újraolvasva című kiállításon 

20.00-tól folyamatosan csillagászati távcsöves megfigyelés Bartha Lajos, Keresztes 

Miklós és Mádai Attila segítségével. A Mars, a Jupiter és a Szaturnusz bemutatása. 

Kézműves foglalkozás: Lehoczki Zsuzsanna, Mácsai Anetta 

 

Érdi Napok - Dinóföld titkai – egy délután az őslények világában - családi délután  

2016. szeptember 03. 14.00 -18.00 MÁCSAI ANETTA 

 

- A rendezvény a Szepes Gyula Művelődési Központ által szervezett ÉNfeszt 

programeleme volt. A művelődési központ által a múzeumkertben szervezett 

gyerekprogramok után zajló családi délután az egyik legsikeresebb programja volt a 

múzeumnak.  

 

- 14:00 Segesdi Martin (ELTE, Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció tagja): Az 

iharkúti magyar Jurassic Park című előadása 
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- 15:00 Dinó jelmezverseny döntője 

- 15:30 Dinoszauruszokról szóló filmek vetítése 

- Egész délután: dinoszaurusz játszóház (dinoszaurusz társas, dinó tojás keresés, 

paleontológus oklevél, dinoszaurusz lábnyom, memóriajáték), kézműves foglalkozás 

(maszk, ősállat lenyomatos medál, dinó hűtőmágnes) 

- Résztvevők száma: 258 fő  

 

Múzeumok Őszi Fesztiválja a Magyar Földrajzi Múzeumban  

Építsünk hidat – Alkossunk együtt! MÁCSAI ANETTA, LEVICZKI ANITA (angol 

tárlatvezetés) 

 

- 18 francia és 19 magyar diák vett részt Építsünk hidat! elnevezésű programunkon 

a Magyar Földrajzi Múzeumban. Angol nyelvű tárlatvezetés után a magyar és a 

francia diákok közösen készítettek egy jelképes hidat, mely a jelenből vezetett a 

jövőbe. A híd elemei környezettudatos magatartásformákat, a környezet védelmét 

szolgáló technológiákat ábrázoltak. A híd megépítése után még 3 napig volt 

látható a múzeum emeleti előadótermében.  

 

Előadások tartása a Határtalanul program keretében iskolákkal való együttműködés 

keretében: MÁCSAI ANETTA, LENDVAI TIMÁR EDIT 

 

- Marianum Általános Iskola, 2016. március 18. Felvidék története, földrajza és neves 

szülöttei, résztvevő diákok: 44 fő 

- Bolyai János Általános Iskola, 2016. április 08. Erdély szülöttei előadás és játékos 

csapatverseny, résztvevő diákok száma: 55 fő 

- A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium és a Magyar Földrajzi Múzeum 

közötti együttműködés keretében fogadta az iskola hetedik évfolyamát. Az iskola 

Határtalanul pályázatának első állomásaként a múzeumban kaptak felkészítést a 

Hunyadiak nyomában című program megvalósításához egy több órás, két állandó 

kiállításunkat is felhasználó múzeumi foglalkozáson.  

- Együttműködést kezdeményezett az ELTE TTK Földrajzi Intézet Társadalom és 

Gazdaságföldrajzi Tanszékével, melynek keretében két héten keresztül nyolc 

geográfus hallgató a múzeumban vezetése alatt végezte nyári társadalomföldrajzi 

szakmai gyakorlatát.  

 

Külső helyszínen zajló rendezvényen való részvétel 

 

2016. április 15. Nyitnikék - Múzeumi kiadványok árusítása, programok propagálása, 

kérdőív kitöltetése, ősemberes kulcstartó készítése. MÁCSAI ANETTA, LEHOCZKI 

ZSUZSANNA, FOK VERONIKA  

 

2016. május 21. Felfedezők napja - Balaton Bizottság munkájának megismertetése a 

közönséggel, hal maszk és hal csipesz készítése, múzeumi kiadványok árusítása, programok 

propagálása. MÁCSAI ANETTA, LENDVAI TIMÁR EDIT, LEHOCZKI ZSUZSANNA, FOK 

VERONIKA 

 

2016. november 12-13. Földtudományos Forgatag – Paleontológusok munkájának 

ismertetése, rejtvény, meglepetés kavics bontása, „dinós” maszk festése, őslény lenyomatos 

nyakláncok készítése. MÁCSAI ANETTA, LEHOCZKI ZSUZSANNA 
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c) múzeumpedagógiai, ismeretterjesztő és egyéb kiadványok megjelentetése 

DR. KUBASSEK JÁNOS: 

- Március 23. Előszó írás Az érd - ófalui Szent Mihály – templom műemléki 

helyreállítása és Historia Domusa című, Lehoczki Zsuzsanna szerkesztésében 

megjelent kötethez. 

- Július 22. Bevezetés megírása Szabadulás nélkül című kötethez 

- Szeptember 15. Dr. Kubassek János A Szahara bűvöletében Almásy László életrajzát 

feldolgozó kötet 3. átdolgozott bővített kiadásának című bemutatója Farkasvölgyi 

Frigyesné Medicina Kiadó igazgatója közreműködésével, Érden a Magyar Földrajzi 

Múzeumban. 

- Október 26. Bevezető tanulmány írása, A szabadulás nélkül című kötethez, a kötet 

kéziratának lektorálása (820 oldal)  

- November 17. A Gulág kötet kéziratainak nyomdai előkészítése, lektorálása (negyven 

ív több mint 820 oldal a kötet szerkesztője Lendvai Timár Edit) 

 

LEHOCZKI ZSUZSANNA 

 

Önálló tudományos kiadványa a 2016. szeptember 8-án megjelent Szent Mihály 

templomról készült monográfia. A kötet címe: Az érd-ófalui Szent Mihály-templom 

műemléki helyreállítása és Historia Domusa. 

 

A kötet szerzői, témái: 

- Dr. Krähling János: Az épület leírása  

- Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes, Héczey-Markó Ágnes, Rácz Miklós: Építéstörténet  

- Héczey-Markó Ágnes, Rácz Miklós: Régészeti próbafeltárás és falkutatás  

- Dr. Armuth Miklós, Dr. Hegyi Dezső, Dr. Sipos András Árpád: Tartószerkezeti 

vizsgálat és rekonstrukció  

- Dr. Krähling János, Dr. Zsembery Ákos: Műemléki helyreállítás  

- Schrett László: Faanyag-restaurátori helyreállítások 

- Derdák Éva: Az érdi Szent Mihály templom belső restaurálása 

- Lehoczki Zsuzsanna: Egyháztörténeti források Érden a 18-19. században 

- Historia Parochiae Érd – forrásközlés 

 

LENDVAI TIMÁR EDIT 

 

Publikációk száma (múzeumi kiadványban és külső kiadványban egyaránt) 

- Szabadulás nélkül – a Szovjetunióba 70 évvel ezelőtt kényszermunkára elhurcolt Érd 

és környéki honfitársaink emlékére Kiállításvezető (szerk.) 51.p. 2. Szabadulás nélkül.  

- Közép- és észak-európai korrajz 1814-ből Göran Wahlenberg Közép-Európában tett 

kutatóútjának elemzésén keresztül. Tavaszi Szél 2016. Konferenciakötet. 

http://www.dosz.hu/dokumentumok/tsz2016 

- Szumgaiti emlékek 1945–1948. Dokumentumok a múzeumalapító geográfus, Balázs 

Dénes életművének eddig ismeretlen időszakából. Szabadulás nélkül c. szakmai kötet, 

Magyar Földrajzi Múzeum, Érd 2016. 
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- Alkalmazott művészet a politika szolgálatában. Hadifogolykérdés a nyomtatott 

propagandában 1945–1948 között. Szabadulás nélkül c. szakmai kötet, Magyar 

Földrajzi Múzeum, Érd 2016. 

- Érd és környéke lakosai a Szovjetunió munkatáboraiban 1945–1954 I–II. Magyar 

Földrajzi Múzeum, Érd 2016. 820.p. (szerk.) 

 

d) PR- és marketingtevékenység, médiakapcsolatok 

DR. KUBASSEK JÁNOS 

- A múzeumigazgató az év során tartotta a kapcsolatot a fenntartóval, a társ 

intézményekkel, iskolákkal, egyetemi és főiskolai tanszékekkel és kulturális 

szervezetek képviseleteivel 

- Február 23. Interjú a Magyar Földrajzi Múzeumról Pest megye című periodika 

számára Nemes Attilának. 

- Április 7. Beszélgetés az Érdi Tv párbeszéd műsorában a Magyar Földrajzi Múzeum 

programjairól Gárdos Attilával. 

- Április 12. Rádióinterjú Perjés Klárának Magyar Rádió (Kossuth adó) részére Teleki 

Pál földrajztudományi munkásságáról. 

- Május 25-28. Interjú Kiss György Zoltánnal Kovászna megyei újságoknak és a 

Sepsiszentgyörgyi rádiónak interjú,  

- Június 8. Térképészek – térképek, felfedezők, Almásy László a Szahara térképezője 

interjú a Magyar Rádiónak (Kossuth adó) Gózon Ákosnak. 

- Június 15. Interjú az Érdi Televíziónak Gárdos Attila felkérésére a múzeumi 

programokról. 

- Július 28. Délután interjú a Mária Rádiónak Koncz Judittal. 

- Augusztus 31. Interjú az Érdi Tv-nek Gárdos Attilának az Érdi Napok rendezvényeiről 

és az 1956-os konferenciáról. 

- Szeptember 8. Interjú a Mária Rádiónak 

- Szeptember 22. Interjú Nagy Helgának a Civil rádió számára Almásy Lászlóról. 

- Október 11. Interjú a Kossuth Rádiónak az Igéző című rovatban Keresztes Szilviának 

- Október 14. Interjú Csűrös Csillának a Határok nélkül című műsor szerkesztőjének 

Kossuth Rádiónál.  

- Október 14. Grozdics Károlynak a Folk magazin szerkesztőjének interjú. 

- November 11. Délután interjú a Történet hangszerelve című műsorban Csűrös Csilla 

szerkesztő felkérésére. 

 

MÁCSAI ANETTA 

A Magyar Földrajzi Múzeum programjaihoz kötődő PR anyagok 

 

Állandó kiállításunkhoz és múzeumi óráinkhoz rendszeresen készítünk leporellót, 2016-ban 

azonban még elegendő volt a meglévő készletünk. Minden évben készítünk kártyanaptárt, 

mely 2016-ban a Balaton-Bizottság munkájáról emlékezett meg. A kártyanaptáron szerepel a 

múzeum adószáma, így igyekszünk az 1%-os felajánlásra ösztönözni a látogatókat.  

A időszakos kiállítások megnyitójához, könyvbemutatókhoz kapcsolódóan készítettünk 

meghívót (150 db), melyet a levelezőlistán szereplő személyeknek küldtünk el. Ezen 

rendezvényekhez A/4-es (20 db) méretű plakátokat és elektronikus meghívót is készítettünk. 

A tervezést többnyire a múzeum kollégái végzik. A csillaggömbön innen és túl című 
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kiállításhoz leporelló is készült, melyet a kiállítás vándoroltatása során is szeretnénk még a 

jövőben terjeszteni. 

A Világjáró esték sorozathoz éves programot tartalmazó fekete-fehér szórólapot készítettünk, 

mivel ebből igen nagy mennyiség fogy. A rendezvénysorozathoz 2016 első felében féléves 

összefoglaló plakátot készítettünk, majd a második félévben a rendezvényekről külön-külön 

készítettünk plakátot, így adva nagyobb hangsúlyt egy-egy eseménynek.  

A világ gyermekei kiállításhoz kötődően csak plakát készült, mivel ez a városi gyereknap 

egyik programeleme volt. Érd gyermeknapi programjának promóciós anyagát a SPAR 

támogatta, melyben a múzeum programja is helyet kapott.  

A tavalyi évben a legtöbb PR anyag a Múzeumok Éjszakája rendezvényhez és az Érdi 

Napokon szervezett Dinóföld titkai című családi délutánhoz készítettünk. A/3-as (10 db) és 

A/4-es (30 db) plakátok, B5 méretű szórólap és molinó készült a rendezvényekhez.  

 

Médiakapcsolatok 

 

A Magyar Földrajzi Múzeum nagyon jó kapcsolatot ápol a helyi médiumokkal. Az Érdi 

Újság, Érdi Tv, Rádió6 és a Lokális Magazin valamennyi eseményükről ad híradást, 

rendszeres időközönként előzetes ajánló műsort készít az intézmény programjairól. Az Érdi 

Televízió a múzeumi konferencia több előadását leadta műsorán.  

 

Média megjelenések 

 

Cikkek a múzeumról 2016-ban 

Bognár N: Bumáska helyett halálmenet – Magyar Hírlap 2016. 08.01. 

Kovács S: „Szabadulás nélkül” – Honismeret 2016/4. 

Ádám K.-Votin J.: Gondolkodj globálisan – cselekedj lokálisan! Érdi Újság 2016.04.27. 

VJ.: Érdi medvevadászok – Érdi Újság 2016.05.04. 

Ádám K.: Meseország a múzeumkertben – Érdi Újság 2016. 06.01. 

B.E.. A „bátorság legye” kitüntetés és más bogarak – Érdi Újság 2016.06.08. 

B.E.. Adatvadászok az élet kiállításán – Érdi Újság 2016.06.29. 

B.E.: Az angol beteg Érden –Érdi Újság 2016.07.13. 

Ádám K.: Mesés titkok a dinók földjéről – Érdi Újság 09.07. 

Könyv jelent meg a Szent Mihály-templomról és Érd régmúltjáról – Érdi Újság 2016.09.14. 

Bálint E: A Szahara bűvöletében – Érdi Újság 2016.09.21. 

Mózessy G.: Egy plébános naplója. Recenzió. – Érdi Újság 2016.09.28. 

Ádám K.: 1956 a földtudományok szemszögéből – Érdi Újság 2016.09.28. 

Mácsai Anetta: A Balaton Bizottság emlékére - Outdoor magazin 

Mácsai Anetta: Dinóföld titkai – Lokális Magazin szeptember 

http://keol.hu/kecskemet/kiallitasi-paletta-a-csipero-fesztivalon 

 

Rádiós és televíziós interjúk:  

Március 21. - Mácsai Anetta – Gazdasági Rádió, Novák Péter: Kapcsolódjunk! - Föld Napja 

rendezvényről, múzeumról általában  

Április 11. - Mácsai Anetta – ÉrdTV – Párbeszéd, múzeumi rendezvényekről ismertető 

 

Social média: 

A Magyar Földrajzi Múzeum rendelkezik saját honlappal www.foldrajzimuzeum.hu, de e 

mellett fenntart egy saját facebook oldalt, mely a Hely és Sporttörténeti facebook oldal 

aloldala. Az oldal nem csak a múzeum eseményeiről ad előzetes információt, de képes 
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beszámolót is ad az elmúlt eseményekről, valamint ismeretterjesztő cikkeket is közöl földrajz 

témakörben. Egy rendezvényt ismertető oldal átlagos látogatottsága 700 fő. 

 

KOVÁCS SÁNDOR Helytörténet 

 

Facebookon rendszeresen megjelenő képek figyelése, hozzászólás, múzeum népszerűsítése  

 

LEHOCZKI ZSUZSANNA  

 

2016. szeptember 9. Bartók Rádió 

 

LENDVAI TIMÁR EDIT  
 

2 db megjelenés az Érdi Újságban 

 

 

e) kutatóknak nyújtott hagyományos vagy elektronikus szolgáltatások 

DR. KUBASSEK JÁNOS: 

- 1. Január 27. Témavezetést végzett a Pallasz Athéné Geopolitikai Alapítvány és a 

Pécsi Tudományi Egyetem doktoranduszai Szentirmai Éva (magyar - japán 

kapcsolatok) és Mester Antal (indiai - magyar kapcsolatok) témakörben. Több 

alkalommal került sor szakmai konzultációra és előadásra. 

- Október 26. Varga Mellindával a Magyar Földrajzi Múzeum épületet érintő ügyben 

szakdolgozatához. 

KOVÁCS SÁNDOR Könyvtár 

- 2 diák szakdolgozatának segítése 

- Kubassek igazgató könyveihez történt gyűjtés 

- múzeum történetéhez fotók kiválogatása 

 

LEHOCZKI ZSUZSANNA Helytörténet 

- Kutatók száma 1 fő, kutatási alkalmak száma: 4 alkalom. 

LENDVAI TIMÁR EDIT 

- TDK témavezetés: Farkas Erika ELTE TTK TGF A Balaton-kutatás című TDK 

dolgozat, országos döntőbe jutott  

- Balog Gellért: Málenkij robot témakörében Dr. Győri Róbert: Mendöl Tibor, Bulla 

Béla, Kerekes Zoltán hagyéki kutatások  

MÁCSAI ANETTA  

 

- Szakmai gyakorlat vezetése: Garai Zsófia – Szent István Egyetem (6 hónap)  

- Szakdolgozati munka segítése: Varga Katalin, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, 

Múzeumi menedzsment: Az érdi Földrajzi Múzeum marketing és menedzsment 

tevékenységének elemzése  

- Szemináriumi dolgozat segítése: Fórizs László: Magyar Földrajzi Múzeum bemutatása  
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PUSKÁS KATALIN 

- 2016. február 3. Molnár Róbert hallgató, Germanus-hagyaték versfordítások  

- 2016. április 27., május 4. május 11. május 18, május 25, június 3. Ablonczy Balázs 

történész, Turán témában 

- 2016. szeptember 29. és október 13. Farkas Erika hallgató: Balaton kutatással 

kapcsolatos anyag 

 

f) akkreditált továbbképzésen, felnőttképzésben és felsőoktatásban való részvétel 

DR. KUBASSEK JÁNOS: 

- Január 29. A Veszprémi Pannon Egyetem keretében rendszeres előadásokat tartott a 

felsőoktatásokon a Magyar utazók, földrajzi felfedezők című kurzus megtartásával. 

LEHOCZKI ZSUZSANNA 

 

- Nappali tagozatos doktorandusz az ELTE BTK Művelődéstörténet Doktori Iskolában 

LENDVAI TIMÁR EDIT 

- Nappali tagozatos doktorandusz az ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskolában  

- Rendszeres speciálkollégiumot vezet az ELTE TTK TGF-n Földrajz a múzeumban, 

tudománytörténet a gyakorlatban címmel, melynek keretében a kurzus gyakorlati 

részét a hallgatók a múzeumban töltötték 

- Vezette az ELTE TTK Társadalom és Gazdaságföldrajzi Tanszék nyári 

terepgyakorlatát a múzeumi gyűjteményre alapozva az intézményben, 2016. év első 

két hetében, 8 hallgató részvételével. 

PUSKÁS KATALIN 

- Egyetemi terepgyakorlat és szeminárium keretében a múzeumban járt hallgatók 

számára kötetlen beszélgetéssel vegyes előadás tartása a múzeum gyűjteményéről és a 

múzeumi munkáról 

- 2016. április 22. szemináriumhoz kapcsolódó bemutató 

- 2016. július 5-6. és június 11. terepgyakorlat keretében bemutató 

- 2016. november 14. egyetemi spec. kollégistáknak bemutató 

 

5. tudományos kutatás: 

a) a gyűjteményi munkán alapuló kutató és feldolgozó tevékenység 

DR. KUBASSEK JÁNOS: 

- Január 13. A Külügyminisztérium irattárában kutatások Újpéteri Elemér 1944-es 

lisszaboni jelentései témakörében. 

- Február 4. Egyeztetés Baigál Árpáddal a Gödöllői Teleki Egyesület elnökével, a 

Teleki Pállal kapcsolatos programokról. 
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- Chuang Hung - Che közreműködésével tereptanulmányok Benyovszky Móric tajvani 

partraszállási helyszínein (a kiutazásra Balassi Intézet szervezésében került sor a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával) (február 14-22.) 

- Április 13. Konzultáció valamint fénykép és dokumentum átvétel Erdélyi István 

régészprofesszortól Mongólia régészeti ásatásra vonatkozóan. 

- Április 28. - Május 16. Önköltséges tanulmányút Szingapúrban, Történeti 

Természettudományi gyűjtemények tanulmányozása, geomorfológiai megfigyelések 

Tioman – szigeteken.  

- Május 25-28. Sepsiszentgyörgyön konzultáció a Teleki Téka munkatársával Petelei 

Klárával. Tereptanulmányok a Szent Anna - tónál a Mohos - tőzeglápon és a Rétyi 

Nyíren.  

- Július 19. Konzultáció Marosi Gáborral és Korányi Tamással régi térképek kiadása 

ügyében 

- Június 21. Levéltári kutatások ÁBTL archívumában. 

- Június 22. Konzultáció Bendefy Istvánnal. Részvétel az MTA Afrika ülésén. 

- Július 25. Konzultáció Pergel Antallal török és japán levéltári forrásokon alapuló kötet 

ügyében. 

- Július 26. ÁBTL levéltári archívumi kutatások.  

- Július 26. Este Konzultáció Schneller Dórával Bernard Le Caloch francia nyelvű 

fordítójával. 

- Július 27. Szigetszentmiklóson adatgyűjtés Csávás Imre 1956-os gödöllői 

szerepvállalásáról és börtönbüntetéséről 

- Július 28- Konzultáció Lendvai Timár Edittel a Szabadulás nélkül című kötet tartalmi 

összeállításáról.  

- Július 29. Konzultáció a családdal Legeza László 1956-os szerepvállalásairól, és 

külföldi tudományos tevékenységéről. 

- 82 Szeptember 12. Konzultáció Dr. Messik Miklóssal a Magyar Emlékek a Világban 

Egyesületének vezetőjével 

- Szeptember 14. Konzultáció Kárpáti Zoltánnal a dunakeszi Radnóti Miklós 

Gimnázium igazgatóhelyettesével.  

- Szeptember 16. Balog Gellért filmessel konzultáció, Magyar régészeti ásatások 

Szíriában címmel filmjének bemutatása a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2017. 

- Szeptember 20. ÁBTL kutatások az archívumban. 

- Szeptember 21. Konzultáció Parák Tibor geológussal. 

- Szeptember 22. Archívumi kutatások az ÁBTL-ben. 

- Október 4. Konzultáció Kerz Tiborral, Japán vadvilága és a nemzeti parkok 

témakörben. Kiállítási terv 2017-ben. 

- Október 26. Konzultáció Régi Tamás kulturális antropológussal afrikai, etiópiai 

néprajzi kérdésekről,  

- Október 31. Konzultáció Ivan de Klaasz geológussal afrikai kutatásairól Nizzában (a 

kiutazásra saját költségen kerül sor)  

- November 3. Monacóban az Oceanográfiai Múzeum megtekintése. (A kiutazásra saját 

költségen került sor) 

- November 7. Konzultáció Fekete Ágnes református érdi lelkésznővel, a reformáció 

évéhez kapcsolódó együttműködésről, különös tekintettel a református missziók 

tevékenységére. 

- November 24. - December 20-ig Önköltséges tanulmányút Indonéziában Dél Sulawesi 

trópusi karsztjain, Marus és Bantimarong térségben. 
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KOVÁCS SÁNDOR Helytörténet 

- Postatörténetben kutatás jövő évi postamúzeumi kiállításhoz együttműködés kérésre 

(posták helyei, postamesterek, bélyegzők, képeslapok stb.)  

 

LEHOCZKI ZSUZSANNA 

- A 2016. évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak bemutatása 

- 2016. évben 18 alkalommal végeztem kutatási munkát az alábbi helyszíneken: 

- „Kolera megbetegedések Érden a 19. században” témakörben 

- Érd-Ófalu – Plébánia (3 alkalom) 

- Fejér megyei Levéltár (3 alkalom) 

- Országos Széchényi Könyvtár (2 alkalom) 

- Canonica Visitatio Érdensis témakörben 

- Érd-Ófalu – Plébánia (3 alkalom) 

- Székesfehérvári Püspöki Levéltár (3 alkalom) 

LENDVAI TIMÁR EDIT 

- 125 éves a Balaton-kutatás témakörben számos alkalommal kutatott a Magyar 

Természettudományi Múzeum gyűjteményében  

- Bulla Béla földrajztudós teljes hagyatéka a Magyar Földrajzi Múzeumban  

- Svéd-magyar tudománytörténeti kapcsolatok a geotudományokban  

- Göran Wahlenberg: Flora Carpatorum Principalium tudományos értékelése, elemzése  

- Málenkij robotra hurcolt érdiek téma folytatása, új adatközlők felkeresése, 

dokumentumok begyűjtése, cikkek írása, tanulmánykötet és visszaemlékezés-

gyűjtemény szerkesztése.  

- Kutatások svédországi levéltárakban, svéd-magyar tudománytörténeti kapcsolatok a 

geotudományokban témakörben az Uppsala Egyetem könyvtárában és a stockholmi 

Kungsbibliotekban és számos más. Folytatta a svédországi adatgyűjtést, Ivar 

Högbomra, Sven Hedinre, és Einar Af. Wirsénre vonatkozóan. Munkája forrásértékű 

eredményeket hozott, melyek publikálása folyamatban van.  

- Levéltári kutatásokat folytatott Göran Wahlenberg és a vele kapcsolatba került magyar 

botanikusok munkásságára vonatkozóan Késmárkon, Uppsalában, a Magyar 

Természettudományi Múzeumban, a MTA Kézirattárában, az OSZK-ban és a MOL-

ban. Az új eredményének előadások és tanulmányok formájában való közkinccsé 

tétele folyamatban van.  

 

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

elektronikus formában történő közzététele 

DR. KUBASSEK JÁNOS: 

- Publikáció a Rubicon történelmi folyóiratba Teleki kapcsolatrendszere címmel és 

Teleki a földrajztudós címmel. Megjelent a Rubicon 2016. 5-6 számában 112-119 és 

134-139. oldalon 

KOVÁCS SÁNDOR 

 

- Megjelent híradás a Honismeret 2016/4. számában Szabadulás nélkül című 

kiállításunkról 
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- Recenzió készült 2017. évi Honismeret című periodikába Vasné dr. Tóth Kornélia 

könyvéről 

- Recenzió készült 2017. évi Honismeret című periodikába Lehoczki Zsuzsanna 

könyvéről 

- Tanulmány készült a Szabadulás nélkül című kötetbe (Az érdi emlékhelyek témában) 

 

LEHOCZKI ZSUZSANNA  

- Önálló tudományos kiadványom a 2016. szeptember 8-án megjelent Szent Mihály 

templomról készülő monográfia. A kötet címe: Az érd-ófalui Szent Mihály-templom 

műemléki helyreállítása és Historia Domusa. 

 A kötet szerzői, témái:  

- Dr. Krähling János: Az épület leírása  

- Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes, Héczey-Markó Ágnes, Rácz Miklós: Építéstörténet  

- Héczey-Markó Ágnes, Rácz Miklós: Régészeti próbafeltárás és falkutatás  

- Dr. Armuth Miklós, Dr. Hegyi Dezső, Dr. Sipos András Árpád: Tartószerkezeti 

vizsgálat és rekonstrukció  

- Dr. Krähling János, Dr. Zsembery Ákos: Műemléki helyreállítás  

- Schrett László: Faanyag-restaurátori helyreállítások 

- Derdák Éva: Az érdi Szent Mihály templom belső restaurálása 

- Lehoczki Zsuzsanna: Egyháztörténeti források Érden a 18-19. században 

- Historia Parochiae Érd – forrásközlés 

 

LENDVAI TIMÁR EDIT 

 

publikációk száma (múzeumi kiadványban és külső kiadványban egyaránt) 

- Szabadulás nélkül – a Szovjetunióba 70 évvel ezelőtt kényszermunkára elhurcolt Érd 

és környéki honfitársaink emlékére Kiállításvezető (szerk.) 51.p. 

- Közép- és észak-európai korrajz 1814-ből Göran Wahlenberg Közép-Európában tett 

kutatóútjának elemzésén keresztül. Tavaszi Szél 2016. Konferenciakötet. 

http://www.dosz.hu/dokumentumok/tsz2016 

- Szumgaiti emlékek 1945–1948. Dokumentumok a múzeumalapító geográfus, Balázs 

Dénes életművének eddig ismeretlen időszakából. Szabadulás nélkül c. szakmai kötet, 

Magyar Földrajzi Múzeum, Érd 2016. 

- Alkalmazott művészet a politika szolgálatában. Hadifogolykérdés a nyomtatott 

propagandában 1945–1948 között. Szabadulás nélkül c. szakmai kötet, Magyar 

Földrajzi Múzeum, Érd 2016. 

 

c) tudományos konferenciákon való részvétel, konferenciák szervezése, az eredmények 

népszerűsítése 

2016. szeptember 13. (kedd) Tudománytörténeti Konferencia 

Az 1956-os forradalom és a földtudományok, valamint az emigráció 

Köszöntő: 

T. Mészáros András Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere 

Megnyitó: Dr. Gábris Gyula egyetemi tanár, Magyar Földrajzi Társaság elnöke 
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A Teleki Sámuel-érem átadása 

Előadók: 

- Dr. Stenczinger Norbert történész, gimnáziumi tanár: Az 1956-os forradalom 

eseményei Érden 

- Pergel Antal történész, középiskolai tanár: Az 1956-os forradalom hatása Érden 

- Dr. Kecskeméti Tibor címzetes főigazgató-helyettes, geológus: A 

Természettudományi Múzeum földtani gyűjteményeinek 1956-os pusztulása  

- Dr. Győri Róbert tszv. egyetemi docens (ELTE Társadalomföldrajzi Tanszék) Az 

1956-os forradalom következményei az egyetemi oktatásra 

- Dr. Leél-Őssy Szabolcs egyetemi docens: Egy életpálya megváltozása a történelem 

keresztútján - Leél-Őssy Sándor eltávolítása az egyetemi katedráról 

- Dr. Kecskés Gusztáv történész (MTA Történettudományi Intézet): A magyar 

emigráció az ENSZ jelentések és dokumentumok tükrében 

- Dr. Kubassek János geográfus, múzeumigazgató (Magyar Földrajzi Múzeum): 

Emigráns tudósok négy világrészen 

- Dr. Póka Teréz geológus, kandidátus (Magyarhoni Földtani Társulat): Magyar 

geológusok tevékenysége az emigrációban  

Ebédszünet 

- Papp Péter geológus (Magyarhoni Földtani Társulat): Wein György geológus élete és 

munkássága az 1956-os forradalom tükrében 

- Dr. Papp-Váry Árpád egyetemi tanár: Az 1956-os forradalom és a katonai 

térképészet 

- Dr. Sipos Sándor Külgazdasági és Külügyminisztérium Ázsiai és Óceánia Főosztály 

vezetője: Az 1956-os forradalom a szingapúri sajtó tükrében 

- Dr. Smukk András geológus (OMV, Bécs, Ausztria): Geológusként Ausztriában és a 

bécs Európa Club tevékenysége 

- Domokos György térképész, ny. igazgató (Kartográfiai Vállalat): A Kartográfiai 

Vállalat 1956-os Munkástanácsának tevékenységéről 

"Gloria Victis- 1956 emlékezete a világban" a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület 

kiállítása 

Kiállításhoz kapcsolódó előadások: 

- Deák Nóra: 1956 emlékei az USA Keleti Partvidékén 

- dr. Deák Piroska: 1956-os elnevezések, emlékhelyek Itáliában 

- dr. Chikány Gábor: A forradalom néhány megrendítő hazai emlékénél 

- Gáspár János: Egy kevésbé ismert 56-os életút Záhonytól- Norvégiáig 

- Gondos Béla: ’56-os meghurcoltak emlékei nyomában Erdélyben és Grúziában 

- dr. Messik Miklós: Néhány méltó, ’56-os emlék felvillantása Nyugat-Európából / 

Angliából, Írországból, Franciaországból, Belgiumból... 

- Molnár Ágnes: A forradalom emlékezete Ausztráliában 

 

KOVÁCS SÁNDOR 

 

- Részvétel november 28-án a Benyovszky Móric emlékév állatkerti zárásán, 

koszorúzás 

DR. KUBASSEK JÁNOS: 

- Január 12. Előadással való részvétel az Érdi Értékek konferencián 

- Március 1. Részvétel a Magyar Tudományos Akadémia konferenciáján 
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- Március 9. Előadás Teleki Pál földrajz tudományi munkásságáról a Mezőgazdasági 

Múzeum és Könyvtárt konferenciáján. 

- Április 1. Részvétel az MTA Történettudományi Intézet, Teleki Pálról rendezett 

konferencián 

- Április 12. délelőtt a Veritás Történet Kutató Intézet szervezésében, a Budapesti 

Gazdasági Egyetemen tartott konferencián, előadás Teleki Pál tevékenysége a 

geográfia szolgálatában címmel.  

- Április 14. előadások Hévízen a Bibó István Gimnáziumban Tar Ferenc 

szervezésében, Magyar nők öt világrészen címmel. Keszthelyen a Goldmark 

Művelődéséi Központ Osvald Bálint szervezésébe a Magas Tátra magyar kutatói 

címmel. 

- Augusztus 24-26. Részvétel a Magyar Földrajzi Társaság Közgyűlésén és 

Tudományos Konferenciáján Egerben 

- Szeptember 13. Konferencia Az 1956-os forradalom és a földtudományok, valamint az 

emigráció című tudománytörténeti előadás az 1956-os forradalom emigráns magyar 

tudósai öt világrészen címmel. Az előadás anyagának összeállításában nagy segítséget 

nyújtott Vernyik Pál és Kovács Sándor. A kutatás és az anyaggyűjtés három évtized 

utazásain és személyes találkozásain alapul (az anyag összeállítása 120 munkaóra 

volt). 

- Október 5-6. Részvétel a Természettudományi Muzeológusok Országos 

Konferenciáján, Pásztón és Mátraverebélyen előadás tartása a z 56- os forradalom 

emigráns magyar tudósairól címmel 

- Október 7-9. Részvétel Héczen a Csokonai Társaság, Irodalmi és Művészeti Társaság 

Konferenciáján előadás Mit bír el, és mint nem a barátság próbatétele extrém 

körülmények között 

- November 18. Részvétel a Magyar Nemzeti Múzeum Veritás Konferencián, Az 1956-

os forradalom és a szuezi kérdés témakörben. 

LENDVAI TIMÁR EDIT 
- Előadást tartott Göran Wahlenberggel kapcsolatos kutatásairól az ELTE TTK TGF-n 

szervezett doktorandusz konferencián. 2016. február 4. 

- Előadást tartott a múzeumban folyó munka és a tudománytörténeti kutatások szakmai 

módszertanáról az ELTE TTK Társadalom és Gazdaságföldrajzi, a Regionális 

Kutatások és a Táj és Környezetföldrajzi Tanszék közös szervezésében rendezett 

TDK-s délutánon. 2016. április 20.  

- Előadást tartott az Óbudai Egyetemen szervezett Tavaszi Szél 2016 című országos 

doktorandusz konferencián: Közép- és észak-európai korrajz 1814-ből Göran 

Wahlenberg Közép-Európában tett kutatóútjának elemzésén keresztül címmel. 2016. 

április 16-17.  

- Előadást tartott a Magyar Földrajzi Társaság szervezésében megrendezett Földrajzi 

Napok 2016. című országos konferencián Egerben Növényföldrajz a felvilágosodás 

korában, magyar és svéd sajátosságokkal – Göran Wahlenberg tudományos 

munkássága az Északnyugati-Kárpátokban címmel. 2016. augusztus 25-28.  

- Előadást tartott a ELTE Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke szervezésében 

megrendezett Skandináv Mozaik c. interdiszciplináris konferencián .„Gratuláló levél a 

svéd Georgius Wahlenberg igen szerencsés és csodálatos művéhez a mi 

Magyarországunkról”- gúnyirat kontra tudományos polémia Göran Wahlenberg 

kutatói munkássága körül címmel. 2016. november 10.  

- 2016. május 21. Felfedezők napja - Balaton Bizottság munkájának megismertetése a 

közönséggel, hal maszk és hal csipesz készítése, múzeumi kiadványok árusítása, 

programok propagálása. 
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- 2016. április 10-20. Kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetemen őrzött fényképhagyaték 

megismerése 

 

MÁCSAI ANETTA Gyereknapi programhoz: 

- Az iskolai kiállítások megnyitása alkalmából a felsős és gimnáziumi tanulók számára 

45 perces előadás a világ gyermekeinek életéről, melyet a kiállítás szervezője Mácsai 

Anetta tart.  

Eddig megtartott előadás a Bolyai János Általános Iskolában: 2016.09.12. és 

2016.09.19-én a kiállítás témájában.  

 

MÁCSAI ANETTA, LEHOCZKI ZSUZSANNA részvétel konferencián:  

2016. november 9. Múzeum, mint turisztikai termék, Magyar Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Múzeum  

 

 

PUSKÁS KATALIN 

- PNyME Restaurátor Szakosztály szakmai napjain való részvétel: 

- 2016. február 8. Országos Levéltár digitalizálással kapcsolatos előadások 

- 2016. április 10-20. Kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetemen őrzött fényképhagyaték 

megismerése 

- 2016. október 5-7. Természettudományi Muzeológusok találkozója – Pásztó 

- 2016. október 17. Műtárgyfotózással kapcsolatos szakmai előadások 

- 2016. november 16. Dunaújváros Papírmúzeum megtekintése 

- 2016. december 12. Restaurálással kapcsolatos szakmai előadások 

- 2016. november 15. Tiszazugi Földrajzi Múzeum rendezvénye 

 

DR. KUBASSEK JÁNOS: 

- Január 2-6. között Kuwaitban az Iszlám Kulturális és Művészeti Akadémia 

meghívására a Kuwaiti Magyar Nagykövetség közreműködésével az Iszlám világ 

magyar kutatói címmel, angol nyelvű előadást tartott 

- Február 14-22. Tajpeiben részvétel az ázsiai könyvfesztiválon, előadások tartása angol 

nyelven, magyar emlékek Tajvanon és Benyovszky Móric tevékenysége Tajvanon 

témakörben. 

- Március 16. Germanus Gyula, A mekkai zarándok. Budapest Eötvös utcai 10. szám 

alatti előadás tartása. 

- Március 17. 15:00. Kunszentmártonban Szenegál - Afrika fotó megnyitása Dr. Pusztai 

Gabriella múzeum igazgató felkérésére. 

- Március 18. Tiszaföldvár Tiszazugi Földrajzi Múzeumban, Kelet - Ázsia magyar 

emlékei Tajvanon címmel előadást tartott. 

- Március 21. Veszprémben az Utas és Holdvilág Antikváriumban előadást tartott 

Cholnoky Jenőről. 

- Március 23. Részvétel a Kőbányai Szent László Projekt Napján és előadás Kőrösi 

Csoma Sándor munkásságáról, Deák Ferenc és Gyetvai György földrajztanárok 

szervezésében. 

- Április 6. Előadás Teleki Sámuel Afrikai utazásáról halálának 100. évfordulóján, 

Budakeszin a Művelődési Házban, Szaplonczay Mariann szervezésében. 

- Április 13. Előadás 18:30 Selyem út felfedezői címmel. Budapest, Eötvös utca 10.-

ben. 
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- Április 19-én Délelőtt előadás Százhalombattán a Kőrösi Csoma Sándor Általános 

Iskolában a névadóról. Mácsai Anetta, Hideg Anikó igazgatónő szervezésében. Este 

Gyöngyösön a Károly Róbert Főiskolán Almásy Lászlóról előadás Nyizslovszky Zita 

szervezésében. 

- Április 21. Tajvan magyar emlékei Diósdon a helyi társaskör szervezésében 

- Április 26. Déchy Mór a Kaukázus magyar feltárója című előadása a Magyarok 

Házában Dr. Messik Miklós szervezésében (Magyar Emlékekért a Világban 

Egyesület). 

- Április 28. - Május 16. Előadás a Szingapúri Magyar Nagykövetségen, angol nyelven. 

Dr. Sipos Sándor tanácsos és Stefán János Külgazdasági attasé szervezésében. 

- Május 17. Antarktisz a világ fehér jég szíve, előadás az Eötvös 10. – ben. 

- Május 25. A Kína és a selyemút magyar feltárói című előadás a Közszolgálati 

Egyetem és a honvéd vezérkar szervezésében. Kína a globális kihívások tükrében 

nemzetközi konferencia keretében. 

- Május 25-28. a Sepsiszentgyörgyi Vadászati Múzeum szervezésében, Szívemben 

Afrika című előadás címmel Teleki Sámuelről, Demeter János és Török Enikő 

szervezésében 

- Június 1-5. Utazás Erdélyben, előadások Teleki Sámuel, Almásy László, 

Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas líceumban és a Teleki Tékában László Lóránt 

szervezésében. Találkozások és konzultációk erdélyi kollégákkal Balázs Árpád, Káli 

Király Istvánnal, Weszely Tiborral és Györfi Zoltánnal. 

- Június 9. Előadás a Kőrösi Csoma program résztvevőinek Potápi Árpád államtitkár 

felkérésére. 

- Június 17. Bihari Múzeumban előadás Tajvanról, Korompainé Marianna 

szervezésében. 

- Június 10. Pozsony - Szentgyörgyön előadás Mikovinyi Sámuel munkásságáról, Dr. 

Molnár Imre a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet igazgatója szervezésében. 

- Június 24-25. Dunaszentgyörgy, Lucia Gembesova szervezésében. 

- Június 28. Magyarság Háza előadás a Kőrösi Csoma program résztvevőinek a 

névadóról. 

- Július 8. Előadás Mátracserpusztán Kőrösi Csoma Sándorról. 

- Augusztus 22. Délután a Kőrösi Csoma program résztvevőinek a névadójáról tartott 

előadást a Magyarság Házában Budapesten. 

- Szeptember 5. Mátranovákon Kőrösi Csomáról tartott előadást.  

- Szeptember 8. Előadás az ELTE ÁÉTK épületében Magyar női utazók öt világrészen 

címmel, Dr. Nagy Béláné szervezésében.  

- Szeptember 19. Indonézia magyar kutatói előadás magyar és angol változatában 

Vernyik Pál és Leviczki Anita közreműködésével. Az előadás összeállítása kutatással 

anyaggyűjtéssel mintegy 60 munkaóra volt. 

- Október 3. Budaörsön a Polgári Körben Almásy László munkásságáról Szaplonczay 

Mariann felkérésére előadás. 

- Október 13. Délután előadás Bonyhádon Szűcs Zoltán felkérésére. A Városi Múzeum 

és Honismereti Szövetség szervezésében. 

- Október 23. Előadás Luganóban a Ticinói Magyar Kulturális Egyesület felkérésére, 

Az 1956-os forradalom emigráns magyar tudósairól tartott előadást, részvétel az 

ünnepségen Dr. Czékus Bálint berni főkonzul társaságában. 

- November 8. Előadás a Debreceni Csokonai Mihály Gimnáziumban az 1956-os 

forradalom emigráns magyar tudósairól, 16:00-kor a Tudományegyetemen a 

Néderlandisztika Tanszékén Indonézia magyar kutatóiról, 18:00-kor az Orvosi 
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Egyetemen Haraszthy Ágoston a kaliforniai szőlő kutatás atyja munkásságáról tartott 

előadást. 

- November 10. Előadások Pestszentlőrincen a Sztehlo Gábor Gimnáziumban, eset 

18:00-kor Érden a KÉSZ szervezésében, Magyar értékek és emlékek Kelet - Ázsiában 

Tajvan szigetén címmel, az érdi KÉSZ Tamás Anikó szervezésében. 

- November 11. Részvétel Dunaföldváron a Magyar László Gimnázium hagyományos 

ünnepségén, előadás tartása.  

- november 14. Előadás Az 1956-os forradalom emigráns magyar tudósairól 

Veszprémben a Pannon Egyetemen. 

- November 15. Részvétel Tiszaföldváron a Tiszazugi Földrajzi Múzeum szakmai 

napján, Az 1956-os forradalom emigráns magyar tudósairól tartott előadást,  

- November 16. Cibakházán, Martfűn a Damjanich középiskolában tartott előadást.  

- December 16-án előadás tartása a Jakartai Állami Egyetem Európai Tanulmányok 

Intézetében a doktor program keretében, Indonézia magyar feltárói címmel angol 

nyelven. Az egyetem és a jakartai nagykövetség szervezésében. 

 

Egyéb tevékenységek: 

DR. KUBASSEK JÁNOS: 

 

- Január 7. Előterjesztést készített a Kossuth - díjat odaítélő bizottság számára Kabdebó 

Tamás Írországban élő egyetemi tanár, történész, munkásságáról. Mécs Károly 

Kossuth díjas színművész és Dr. Magyarics Tamás a Külügyminisztérium 

főosztályvezetője közreműködésével.  

- Január 21. Szakanyagot készített a Balassi Intézet számára Tajvani magyar 

kapcsolatokról. Különös tekintettel a Tajpejben megrendezendő ázsiai könyvfesztivál 

magyar díszvendégségére. 

- Január 29. Előterjesztést készített Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése számára Pergel 

Antal tudományos díjra való kitüntetésére. 

- Február 26. Részvétel Bertáné Varga Judit Szaléziánus rend működéséről írt kötet 

bemutatóján. 

- Március 3. Egyeztetés Ágó Mátyás Érd Megyei Jogú Város főépítészével a múzeum 

épület és környezet helyreállításáról. 

- Március 4. Javaslatot készített a Benyovszky Móric Emlékbizottság számára érem és 

postabélyeg kibocsátásra G. Németh György elnök felkérésére. 

- Március 7. Részvétel az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra kollégiumi ülésén 

történő döntéshozatalban. 

- Március 17. Részvétel Érd Megyei Jogú Város Kulturális Bizottsági ülésén.  

- Április 12. Délután Nagy Árpád (Balassagyarmat) Magas Tátra könyvbemutatója a 

Magyar Földrajzi Múzeumban előadás a Magas Tátra kutatói címmel 

- Április 27. 17.00 Gauder Áron a Kőbaltás ember - érdi medvevadászok 

filmbemutatója a Magyar Tudományos Akadémián, Rédei Soma szervezésében. 

- Június 16. A Magyar Földrajzi Társaság részvétel a választmányi ülésen, javaslat Dr. 

Szilassi Péter, Teleki Sámuel éremmel való kitüntetésére. 

- Június 18. Laudáció az akadémián. Domonkos Béla Magyar Örökség - díjjal való 

kitüntetéséről. 

- Június 23. NKA vizsgálat a Földgömb szerkesztőségében. 

- Június 27. NKA ülés alkotói pályázatok elbírálása. 

- Június 28. Hétről - hétre visszatérően folyamatos egyeztetések az Érdi Napokhoz 

kapcsolódó 1956-os konferenciára vonatkozóan. Kutatások, családtagokkal való 
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konzultáció Legeza László, és Csávás Imre valamint Parák Tibor és Saári Éva 

munkásságáról az 1956-os konferenciához kapcsolódóan. 

- Július 12. Részvétel Bíró András író Érd Város Díszpolgára temetésén. 

- Július 26. Részvétel Szatmári Király Tamás, Máltai lovagrend tagja a Mátyás 

templomban és a Máltai lovagrend székházában tartott gyászszertartásán.  

- Augusztus 11. Visszaemlékezés írása Takácsné Tóth Noémi felkérésére az érdi 

Marianum Általános Iskola évkönyvében. 

- Augusztus 22. Konzultáció Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök - helyettessel a külföldi 

magyar diaszpórát érintő kulturális kérdésekről. A találkozóra a miniszterelnök - 

helyettes kezdeményezésére került sor.  

- Szeptember 7. Részvétel a Cholnoky - díj kuratóriumi ülésén Veszprémben Porga 

Gyula felkérésére. 

- Szeptember 8. Konzultáció szponzorokkal Az érd – ófalui Szent Mihály – templom 

műemléki helyreállítása és Historia Domusa kötet megjelentetéséről, szponzori 

támogatás kiegészítéséről.  

- Október 3. Beszámoló Körmöczi Józsefné Humán Iroda vezetőjének beszámoló az 

Érdi Napokról.  

- Október 10. Részvétel a Tajvani Nemzeti Nap alkalmából tartott fogadáson. 

- Október 12. Javaslat készítés a Balázs Dénes hagyaték restaurálása és megmentése 

ügyében 

- Október 22. Részvétel a Magyar Nagykövetség a berni ünnepi fogadásán találkozás 

Peter Arbenz a Svájci Menekült Hivatal volt vezetőjével, aki az 1956-os magyar 

menekültek befogadását intéző svájci tisztviselővel az 56-os magyarok támogatójával, 

és találkozás a svájci rendőrség idegenrendészeti referensével, Bús Anitával Bernben. 

A kiutazásra a Svájciak meghívására saját útiköltség felhasználásával került sor, 

magyar közpénz felhasználása nélkül. 

- Október 25. Részvétel a Magyar Kulturális Alap kuratóriumi ülésén. 

KOVÁCS SÁNDOR 

 

- A térképrajzoló gépek feliratozásának elvégzése Vernyikné és Vernyik Pál 

segítségével  

- Idősügyi Tanács kérésére pályázati művek, helytörténeti dolgozatok (3 db) értékelése 

- Helytörténeti kártyák (16 db) feliratozása történt a főépítész kérésére  

 

LEVICZKI ANITA 

 

- A múzeum igazgatójának ismeretterjesztő előadásai előkészítéséhez való hozzájárulás 

a Power Point-os előadások feliratainak angol nyelvre történő fordításával (Almásy 

László, Vámbéry Ármin, Indonézia magyar kutatói).  

- A Szabadulás nélkül c. múzeumi kiadvány bevezetőjének angolra fordítása. Leviczki 

Anita 

- Részvétel a múzeum kiadványainak leltározásában. Leviczki Anita 

MÁCSAI ANETTA 

 

Közösségi szolgálatot teljesítők koordinálása:  

- Szabó Ferenc (9 óra) 

- Gulyás Eszter (6 óra) 

- Simon Gergely (32 óra) 

- Pálházy Ferenc (32 óra) 
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PUSKÁS KATALIN 

 

- 2016. január folyamán: Kiadvány szerkesztéséhez nyújtott segítség: Az érd-ófalui 

Szent Mihály-templom műemléki helyreállítása és Historia Domusa c. kiadványban 

megjelent kéziratok átnézése és szükség esetén javítása.  

- 2016. június 22-30. Ugyanezen kötet pályázati elszámolásának intézése, könyvtári 

igazolások kiküldése és összesítése  

- 2016. január-február folyamán a Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 19. száma 

szerkesztésének befejezése és nyomdába adással kapcsolatos teendők elvégzése. A 

kiadvány megjelent 2016. február végén.  

- 2016-ban a Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 20. számához kéziratok gyűjtése, 

rendezése, előkészítés a szerkesztéshez 

- 2016. október, november és december folyamán a Szabadulás nélkül című kötetek 

szövegeinek gondozása, átnézése, a szerkesztő munkájának segítése  

- Saját programjaink szervezésében, lebonyolításában való részvétel  

- Esetenként plakátok és meghívók szerkesztése saját programokhoz, bemutatókhoz 
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