
1 
 

Késő-Római Kikötőerőd Alapítvány 

2120 Dunakeszi, Duna sor 28. 

 

 

 

Képes tartalmi beszámoló a Közhasznúsági 

jelentéshez -  2014. 

 

 

 

 

 

Készítette: …………………………………………………… 

Langmayer Katalin elnök 

Kuratórium által jóváhagyva 2015. február 7. 



2 
 

 

Tartalom 

 

1.   A szervezet alapadatai 

2. A közhasznú tevékenységek rövid tartalmi beszámolója 

 

Székelykeresztúri vendégeink 

 

1. A szervezet alapadatai 

Elnevezés:  Késő-Római Kikötőerőd Alapítvány   
Képviselő: Langmayer Katalin   
Székhely: 2120 Dunakeszi, Duna sor 28.  
Levelezési címe: 2120 Dunakeszi, Barátság 35. fsz.3.   
Adószáma: 18208588-1-13   
Közhasznúsági fokozat: közhasznú tevékenységet folytat 
Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 4.Pk.60.434/2010/5,2011.02.19. 
Közhasznúsági végzés száma, hatálya: 4.Pk.60.434/2010/5,2011.02.24.  
Nyilvántartásba vételi szám: AM- 3385 
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2. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 

A Kiállítóhely 5. évfordulóját alapítványunk programsorozattal ünnepelte 2014-ben. 

Programjainkat múzeumi eseményekhez kötöttük és ezekhez koncentrálva szerveztük meg 

ingyenesen. Programjainkról képek, beszámolók a honlapunkon is olvashatók: 

www.dunakeszierod-fortlet.org 

Látogatóink száma minden évben növekszik, így az idén meghaladta a 3000 főt! 

2.1.Jubileumi programjaink  

 2014. február 6-tól: „Mit adtak nekünk a rómaiak” Országos Makett Építő Pályázat 

meghirdetése 

 

 2014. május 18.: Nyílt nap tárlatvezetéssel/játékkal a Kiállító helyen- Múzeumok 

Világnapja 

 

 2014. június 20-21.: Múzeumok Éjszakája programok: Légiós bemutató, „Miles in 

armis – Katona a seregben” és a „Mit adtak nekünk a rómaiak?” Országos Makett 

Építő Pályázat alkotások kiállítása és  ünnepélyes megnyitása, „Különleges 

hangutazás” - Szilágyi Sándor Bells bemutatója, „Mit adtak nekünk a rómaiak?” 

Országos Makett Építő Pályázat ünnepélyes eredmény hirdetése, kerti-parti 

 

 2014. szeptember 20-21.: Kulturális Örökségvédelmi Napok alkalmából rendezett „ 

Az én házam, az én váram”- Ókori napok az erődben rendezvénysorozat sok 

meglepetéssel (ismeretterjesztő előadás, kiállítások megtekintése, a honlapon 

meghirdetett Római Birodalom- teszt győzteseinek sorsolása, születésnapi meglepetés, 

musical táncbemutató, ékszerkészítés) 

 

Júni us 20. - 

Katonai bemutató – Legio Leonum 

http://www.dunakeszierod-fortlet.org/


4 
 

 

 

Az országos makett építő pályázat díjazottjai és kísérőik, vendégek 

Néhány makett 
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Kerti- parti 

 

 



6 
 

2014. szeptember 20-21.: Kulturális Örökségvédelmi Napok alkalmából rendezett „ Az 

én házam, az én váram”- Ókori napok az erődben  

Projektzáró és szülinapi rendezvény 

 

A makettek időszaki kiállításának végállomásához érkeztünk!  

A Kulturális Örökségvédelmi Napok keretében rendezett Ókori Napokon gazdag programmal 

zártuk az egy évig tartó pályázati projektet.  

A két napon át tartó rendezvényen szerepelt ismeretterjesztő előadás: „Az én házam az én 

váram”- a dunakeszi erőd bemutatása. Előadó: Hirschberg Attila.  

Meghívott vendégeinken kívül több, mint 300 látogatónk volt két nap alatt. 

 

 

 

Az „Ókori időutazó” – tesztet határidőben 53-ból 49-en fejtették meg helyesen, közülük 

sorsoltuk ki azokat, akik tárgyjutalomban (könyvek, ajándék kuponok (mellyel egy osztályt 

fogadunk az Erődben), DVD-ék, kézműves ékszerek,stb.) részesülhettek, két iskola: budapesti 

Vadaskert Általános Iskola és a dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és 

Sportiskola pedig egész tanévben ingyenesen látogathatja a kiállítást, tarthat történelem órákat 

az Erődben, mert tőlük érkezett a legtöbb helyes megfejtés. Heten határidőn túl küldték be 

megfejtéseiket, ők nem tudtak részt venni a sorsoláson, de biztatást kaptak a további 

„játékainkon” való részvételre. 
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Püspöki Péter, pécsi makett építő pályázónk ezen a játékunkon is eredményesen szerepelt! 

 

Új program: „Erődsüti” 

 

Az ókori alapanyagokból (75%) összeállított „Erődsüti” elkészítésének ötlete, kóstolással  

egybekötött értékelése nagyon sikeres volt! A sütink 9-10 pontos lett. Ezt a sütit pár év múlva 

már mindenki kóstolhatja! 

 

 

 

A kézművesség közül most az ékszerkészítést választottuk. S nem csak az alkotás öröme, de 

a kövek jótékony hatása is népszerűvé tette a tevékenységet.  
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A születésnapi meglepetés torta szintén nagy siker aratott! Meghívott Vendégeink és 

látogatóink meglepve, de örömmel fogadták! 

 

 

 

 

Ünnepünk felemelő része volt az Et Vie Danse Farkas Ferenc Művészeti Iskola Musical  

Tánckarának bemutatója: 
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A nap vége felé a fájdalmas búcsú is bekövetkezett. Azok, akik szabaddá tudták tenni 

magukat eljöttek a makettekért. Jó volt hallani, hogy várják a következő pályázati 

kiírásunkat, mert biztosan részt vesznek benne! 
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Új program: Tréning – Kokas - Napraforgó Csapat látogatása- Csapatépítő tréning 

Szívesen adunk helyet minden újító kezdeményezésnek! Így került hozzánk egy lelkes kis 

pedagógus csoport, akik Kokas Klára szellemiségével és saját kreativitásunkkal megáldva 

járják útjukat.. Egymást támogatják munkában és az életben. Módszerük a zene és a tánc.  

Örülünk, hogy megoszthattuk a Kiállítóhelyünk varázsos világát! 
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2.2. Hagyományos közhasznú tevékenységeink: 
 

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés  területén 

Céljaink: 

 Tárlatvezetés, rendhagyó történelem óra, történelmi ismeretterjesztő  

 Versenyeken való részvétel – díjalapítás, 

 Múzeumi foglalkozások szervezése: játszóház, kézművesség 

 Ingyenes segítséget nyújtunk az ókori történelem, marketing, turisztikai témájú 

szakdolgozatok megírásához.  

 Nyitottság minden egyéb tevékenységre, amire igény van. 

Tematikus programok: A tevékenységeink célja: iskolán kívüli ismeretszerzés, 

ismeretközvetítés sajátos formában. Fontosnak tartjuk, hogy a kiállítóhely (múzeum), mint 

igényes szórakozási lehetőség beépüljön a gyermekek/fiatalok ünnep-, és hétköznapjaiba, 

mint a tudás megismerésének egyik lehetséges szórakoztató forrása, illetve, mint a kulturált 

szabadidő eltöltésének egy lehetősége. 

Történelem órák a múzeumban 

Történelemórák, szakkörök, versenyek megtartására biztosítottunk térítésmentes lehetőséget. 

 

Múzeumi órák  

Az iskolában tanultak elmélyítéséhez, egy valóságos „megfogható” helyen való 

bemutatásához, az egyik legjobb lehetőségű helyszín  a Kiállítóhely. Célunk az, hogy ne 

csupán információkat, adatokat közöljünk, hanem élményt is nyújtsunk, ami további 

felfedezésre, kulturális, történelmi, turisztikai érdeklődés kialakulásához vezethet.  
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Múzeumi foglalkozások szervezése: játszóház, kézművesség a nyári időszakban  

Hagyományosan, a nyári időszakban – 7 héten át - a városi táborozó  gyermekkel (1185 fő) 

megismertetjük településünk ókori hagyományait. A diákok körében nagy népszerűségnek 

örvend az interaktív légiós bemutató, és harci játékok. A játékokat a Legio Leonum tartotta a 

Duna parton és a Kiállítóhely közelében lévő tábor területén.  

 

A légiós bemutatót kiegészítette az ókori Róma polgárainak életéről, hétköznapjairól és 

ünnepeiről szóló - korosztálynak megfelelő - tárlatvezetés, foglalkozások, vetítések a 

Kiállítóhelyen.  

A barbár őslakos életével a Szarvas – Törzs Kelta Hagyományőrzők ismertetik meg a 

gyerekeket. Előadásunk során az érdeklődő megismerkedhet:  

 a kelta élet mindennapjaival  

 az ifjú harcosok kiképzésével (a közönség aktív részvételével)  

 

 



13 
 

Díjalapítás  

„MARCUS GAVIUS APICIUS”- díjat az idén is átadtuk  a dunakeszi Szent István Általános 

Iskolában rendezett Lecsófesztivál alkalmával egy értékes Apicius -  szakácskönyv 

kíséretében.  

 

Ismeretterjesztő előadások 

 

Az ókori történelem eszenciájával és az Erőd történetével ismeretterjesztő előadásokat tartott 

Hirschberg Attila és Hirschberg Dávid. 
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Új program 2014-ben 

Helyet adtunk a Cakkumpakli Színháznak – egy interaktív meseszínház főpróbáját tartották az 

Erődben, melyet később a nyári táboros gyerekeknek adtak elő 

 

 
 

 

2.3.Kulturális, művészeti tevékenységek terület 

Az idén ezeket a programokat beintegráltuk a jubileumi programjainkba, nem külön 

eseményként szerveztük.  

2.4.Kulturális örökségeink megóvása műemlékvédelem területen 

Céljainkat lehetőségeink figyelembe vételével megvalósítottuk: 

• A kiállítóhely fenntartásának támogatása 

• Együttműködés a Magyar Limes Szövetséggel 

• Találkozók, fórumok, tárlatvezetés, ismeretterjesztő előadások szervezése 
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2.5.Részvétel helyi és országos rendezvényeken, konferenciákon  

 

Belvárosi Ókori Napok (március 22. szombat). 

 

 
 

Nagyon jól sikerült nap volt! Alapítványunk mobil kiállítással és prospektusokkal tudta 

gazdagítani a rendezvényt, ahol nagyon sok külföldi is megfordult! 

 

Felvonulás a Váci utcában – Legio Leonum vezetésével 
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2.6. Turizmus, idegenforgalom, reklám területén 

Céljaink: 

A Késő-római Kikötőerőd Kiállítóhely népszerűsítése:  

 Ismeretterjesztő kiadványok, szóróanyagok szerkesztése ( idegen nyelven: angol, 

német),  

 Honlap  készítés, fejlesztés 

 Folyamatos megjelenés (reklám) a médiában (helyi, országos) 

 

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. 

PR, marketing tevékenységünk 

Elkészítettük a Kiállítóhely ismeretterjesztő szórólapját három nyelven a NEA-KK-13-M-

0172. sz. pályázat és az alapítvány költségeiből, mely 2014 év elején került bemutatásra a 

turisztikai irodák felé is.  
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Folyamatosan bővítjük együttműködő partnereink, támogatóink listáját. Felhívásokat, 

cikkeket jelentetünk meg regionális és helyi újságokban, valamint programjaink felkerülnek 

Dunakeszi város honlapjára is. 

Honlap fejlesztés  

Az erőd önálló honlappal rendelkezik: www.dunakeszierod-fortlet.org A honlapunk 

fejlesztése folyamatos. Elkészült az új, korszerű honlapunk is. Megújult honlapunk 

fejlesztését a NEA-KK-13-M-0172. sz. pályázatból tudtuk finanszírozni. 2014. február első 

hetétől  látható. 

Folyamatos megjelenés (reklám) a médiában (helyi, országos) 

Eddigi megjelenésünk - a médiával kötött jó kapcsolatoknak köszönhetően – ingyenes volt. 

2.7.Civil együttműködés 

Együttműködő partnereink – a lista évről-évre bővül  

 Magyar Limes Szövetség 

 Magyar Nemzeti Múzeum 

 Dunakeszi Város Programiroda 

 VOKE József Attila Művelődési Központ 

 Pest Megyei Civil Információs Iroda (együttműködési megállapodás) 

 Magyarországi Tengerecki Központ 

 Történelmi. Kulturális, és Hadtörténeti Hagyományőrzésért Alapítvány - Legio 

Leonum Valentiniani 

 Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft.- Vetési Imre 

 Tourinform- Vác 

 Keszitévé – Kovácsné Dobay Márta 

 Paletta Alapítvány 

Új program: A PEST MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM közösen 

Partnerségi Információs Nap (A rendezvény az ÁROP 1.1.14-2012-es pályázat keretén 

belül kerül megrendezésre. (ÁROP 1.1.14-2012-2012-0017) 2014. November 25-én, Kedden 

– 17:00-kor ; Tanácsadás témája:Társadalmi felelősségvállalás tanácsadás 
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