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Programjaink, tevékenységeink 2012-ben 
 

1. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés területén 
Az Alapítvány elsődleges feladatának tekinti a helyszínen levő kiállításhoz kapcsolódóan 
óvodai, iskolai csoportok, gyermekek, fiatalok oktatását, nevelését elsősorban tanórán 
kívüli tevékenységekkel, kiegészítve a közoktatási intézmények helyi nevelési/pedagógiai 
programjait, összhangban a Nemzeti Alaptanterv előírásaival (rendhagyó történelem órák, 
történelem szakkör a kiállítóhelyen, történelmi játszóház, múzeumi foglalkozások). 

Gyermekek részére tartott foglalkozások: 

• 2012.06.27., szerda, 10.00.-12.00 óra  
• 2012.06.11., hétfő, 8.30-10.00 óra  
• 2012.06.08., péntek, 8.30.-10.00 óra  
• 2012.05.10., csütörtök, 15.30-17.00 óra  
• 2012.04.17., kedd, 09.00-11.30 óra  
• 2012.03.24., szombat, 09.00-11.00 óra  
• 2012.02.03., péntek, 08.30-10.00 óra  

A nyári időszakban közel 1300 gyermekkel ismertettük meg a településünk ókori 
hagyományait. 
 

 
 
Az alapítvány szervező munkájának köszönhetően a diákok körében nagy népszerűségnek 
örvend az interaktív légiós bemutató, és tárgykészítés, melyre hét héten keresztül  egy-egy 
alkalommal került sor a nyári napközis táborban. A bemutatót kiegészítette a korosztálynak 
megfelelő tárlatvezetés a Kiállítóhelyen, az ókori Róma polgárainak életéről, hétköznapjairól 
és ünnepeiről szóló vetítések. A gyermekek a tárgyakat magukkal vihették, ezen kívül a heti 
turnusok végén emlékben kézhez kapták a CD-én megörökített tevékenységeikről szóló 
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képeket. Ehhez a programsorozathoz a helyi és kistérségi önkormányzat nyújtott támogatást a 
tábor fenntartási költségeiben.  
 
Településünk bennszülött, barbár lakosainak életével szintén megismertettük a diákokat a 
Szarvas-Törzs Kelta Hagyományőrző Egyesület bevonásával. 
 

 
 
 
A manuális tevékenység, tárgyformálás, tárgyalkotás : e tevékenykedtetés segít a dolgok belső 
logikájának megértésében, mélyebb megismerésre ösztönöz, érzelmileg is teljes mértékben ráhangolja 
a diákokat, gyermekeket az adott korról szerzett elméleti tudásokat. A manuális foglalkozások 
előkészítésekor szintén fontos, hogy az elkészítendő tárgy(ak) jellemző legyen tartalmilag, funkcióját 
tekintve és formailag. A gyermekek közvetlen tapasztalás útján ismereteket szerezhetnek a kor 
technikai színvonaláról, az eszközök szerkezetéről, az alapanyagok tulajdonságairól. ( Mozaik 
készítés, ékszerkészítés, fazekasság, öltözködés, stb.) 
 

             
 
 

2. Ismeretterjesztés 
Szervezett látogatások, tárlatvezetés 
Tárlatvezetőnk Hirschberg Attila a műemlékház tulajdonosa 

Felnőttek részére tartott előadások: 

• 2012.11.23., péntek, 12.00-14.00 óra  
• 2012.11.17., szombat, 15.00-17.30 óra   
• 2012.10.20., szombat, 15.00-tól 17.00 óra ( kerékpáros csoport ) 
• 2012.10.19., péntek, 10.15-12.15 óra  
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• 2012.06.09., szombat, 9.00.-10.30 óra  
• 2012.04.28., szombat, 14.30-16.00 óra  
• 2012.04.06., péntek, 08.00-10.00 óra  
• 2012.03.17., szombat, 14.30-16.00 óra  
• 2012.01.29., vasárnap 10.15-12.00 óra  

 

2012. év új programja: 
Szervezetfejlesztési tréning: 
Nagy sikert aratott a szervezetfejlesztési tréningünk, melyet szintén a Legio Leonummal 
közösen szerveztünk. 
 

 

 
 
2012. év új programja: 
 „Szabadegyetem az Erődben” 
2012.10.18., csütörtök 17.30-19.00 óra között, " Utas két világ között" címmel.  
Előadó: Mráv Zsolt régész-muzeológus (Magyar Nemzeti Múzeum), felnőtt és középiskolás 
korosztály számára 
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Kiadványaink: 
Vezető a római limes Világörökségre jelölt magyarországi helyszínein I. – Mráv Zsolt: 
DUNAKESZI – késő-római kikötőerőd (VERANO Kft, ISSN 2061-1560, 2009)- az 
Európai Unió támogatásával 
Vezető a római limes Világörökségre jelölt magyarországi helyszínein I. – Mráv Zsolt: 
DUNAKESZI – késő-római kikötőerőd, Late Roman Fortlet along the Danube 
(VERANO Kft, ISBN 978-963-08-0841-5) – A két nyelvű kötet megjelenését a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatta 
 

3. Kulturális programok 
 

Időszaki kiállítás 
Gyűjteményünk egy csodálatos emléktárggyal, római gályával bővült, melyet kölcsön adtunk 
a Hadtörténeti Múzeum „Miles in arnis – Katona a seregben” című kiállításra.  
 

 
 
 
A klasszikus hagyományőrzés biztosítása 
 

 
Legio Leonum  az állandó partnerünk 

 
2012. év új programja: 
Meseszínházi bemutatók: 
Színesítettük programjainkat. A Cakkumpakli Színház fantasztikus előadásait láthatták a 
gyerekek. Ezt a kezdeményezést szeretnénk folytatni. 
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4. Fórumok, szakmai előadások: 

Az előadásokat Hirschberg Attila szervezte és tartotta. 

• 2012.03.13., kedd 9-11.30 - "Párhuzamos utak" című előadással kiegészített csoportos 
látogatás 

• 2012.10.12., péntek, 16.00-18.00 -  turisztikai, gazdaságfejlesztési előadás a "Ripa 
Pannonica in Hungary" UNESCO Világörökségi nevezéséről, kizárólag felnőtteknek.  

• 2012.11.24., szombat, 15.00-17.00 - turisztikai, gazdaságfejlesztési előadás a "Ripa 
Pannonica in Hungary" UNESCO Világörökségi nevezéséről, kizárólag felnőtteknek. 

• Valamint az ország különböző területein – felkérésre- a fenti előadások megtartása 
• Alapítványunk rendszeresen részt vesz, szervezési feladatokat vállal a Magyar Limes 

Szövetség konferenciáin, szakmai összejövetelein, fórumain, melyeket Budapesten a 
Nemzeti Múzeumban tartanak, valamint az ország különböző településein. 

5. Honlap fejlesztés (új) 

Az erőd önálló honlappal rendelkezik: www.dunakeszierod-fortlet.org – melyet már közel 
tízezren látogattak nem egészen egy év alatt. A honlap fejlesztése folyamatos. 

      6. Pályázat írás (új) 
Decemberben megírtuk és benyújtottuk az első működést támogató pályázatunkat. 
 
      7. Díjalapítás (új) 
(A Késő-Római Kikötőerőd Alapítvány annak érdekében, hogy Dunakeszin méltóképpen 
bekapcsolódjon a kulturális élet vérkeringésébe és elismerje mindazok tevékenységét, akik a 
város történelmi és népi hagyományainak őrzéséért kiemelkedően sokat tesznek, e példaértékű 
tevékenység elismerésére kitüntetéseket, díjakat alapít.  A kitüntetések, díjak adományozásánál 
figyelemmel kell lenni arra, hogy az abban részesülők magatartásukkal és életmódjukkal is a 
város társadalmi életében példaként állíthatók legyenek. ) 
Díj: 
„MARCUS GAVIUS APICIUS”- Díj a kiváló szakácsteljesítményért  
A díj adományozásának szabályzata az alapítvány alapdokumentumai között megtalálható. 
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Az alapítvány 2012-ben támogatást nem kapott. Az  összes bevétele 15 000 Ft volt. Tagja és 
segítői társadalmi munkában végezték tevékenységeiket. 
 

i  
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