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Szakmai beszámoló a 2015. évi 

tevékenységeinkről 

 

 

 

 

Készítette:…………………………………………………… 
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VÁROSI FLORÁLIA 2015. - Áldozat Flóra istennő tiszteletére  

 

1. A szervezet alapadatai 

Elnevezés: Késő-Római Kikötőerőd Alapítvány    

Székhely: 2120 Dunakeszi, Duna sor 28. 

Adószáma: 18208588-1-13   

Bírósági végzés száma, hatálya: 4.Pk.60.434/2010/5, 2011.02.24. ;  

Nyilvántartásba vételi szám: AM – 3385 

Közhasznúsági fokozat: közhasznú, megerősítve: 2015. 09.14. 

Honlap: www.dunakeszierod-fortlet.org 

 

Képviselő:  Langmayer Katalin az alapítvány kuratóriumának elnöke 

Levelezési címe: 2120 Dunakeszi, Barátság 35. fsz.3. 

Elérhetősége: langmayerk@gmail.com; +36 70 503 1316 

 

 

 

 

 

 

http://www.dunakeszierod-fortlet.org/
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2. Közhasznú tevékenységünk rövid tartalmi beszámolója 

Rendezvényeinkkel időutazásra invitáljuk a látogatóinkat az ókortól napjainkig. Kulturális 

programjaink nagy részét a nemzetközi múzeumi napok köré csoportosítjuk. A programok 

látogatása ingyenes! Ismeretterjesztő és kulturális rendezvényeinkkel lehetőséget szeretnénk 

biztosítani mindenki számára a színvonalas történelmi ismeretszerzésre, szabadidő eltöltésére, 

kihasználva ezzel Dunakeszi festői szépségű Duna-partját.  

Látogatószám 2015-ben 4966 fő. 

PROGRAMJAINK 

2.1. Kulturális, művészeti tevékenységek  

Florália - április 18.  

Mozaikpályázat 1. díj 

 

Alapítványunk adta az alapötletet a városi, ill. tankerületi rendezvényhez. Az Erődben 

szerveztük meg a kicsiknek az „Ókori játszodát”, (később átmentek a szomszédos 

Gyermeküdülő területére), a Római Birodalom születésétől a bukásáig tartó előadást, 

tárlatvezetést, tudáspróbát a hallottakról - történelmi TOTÓ formájában, játékos erőpróbát, 

Apícius szakácstudományát felhasználva - „erődsüti”- kóstolót, lehetőséget biztosítottunk 

fotók készítésére. 

Még a természet is kedvezett a program megvalósításában, mert pompás rózsaszín virágba 

borultak a fák a rendezvény helyszínén. 
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Gyülekező, köszöntés, ismeretterjesztő előadás a Római Birodalom születéséről és bukásáról 

 

Tárlatvezetés: az erőd helye, szerepe, jelene –  a történelmi TOTÓ kitöltése 
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Emléklapok kiosztása iskolánként (15 általános és középiskola vett részt) 

 

 

 

Emlékfotók készítése 

E  
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„Erődsüti „ – kóstoló 

 

 

Múzeumok Világnapja - 2015. május 16.  

Május 16-án, szombaton az előrejelzések ellenére csodálatos idő lett délutánra. A nap aranyba 

öltöztette a Duna-parti sétányt. Talán ennek a ragyogó időnek is köszönhető, hogy az 

ókortörténeti kiállítást rejtő kikötőerőd múzeum benépesült. Az érdeklődés középpontjában 

Magyar Miklós festőművész  „ VELENCÉBŐL  DUNAKESZIRE”- című kiállítása állt.    A 

„várak, erődök, citadellák” – az ókori erődfalak között , izgalmas  tér-, és időutazásra invitálta 

a nézőket. A rendkívül aprólékos munkával felépített képek Velencétől a nagy magyarországi 

várainkig , különböző korokat, építészeti stílusokat vetít elénk, szinte egész történelmünket 

megidézve. 

Langmayer Katalin - az erődprogramok megálmodója és szervezője- bevezető gondolataiból 

megtudtuk, hogy a most idelátogatók tanúi lehetnek az Erődgaléria megszületésének. 

Hirschberg Attila házigazdaként köszöntötte a vendégeket és röviden bemutatta az „erőd 

történetét”. Ebben a varázslatos környezetben Márkus Erzsébet és Kátai Katalin 

művésztanárok és növendékei lélekemelő műsorral  emelték a kiállítás fényét 
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Vincze József szobrász, költő, dalíró nyitotta meg a kiállítást a festőművészt méltató 

gondolatokkal, életútjának rövid ismertetésével, majd így folytatta: 

 

„Miklós a mai tárlaton a vadúták szabályai szerint alkotott képeiből ad ízelítőt. Tisztelet 

a reneszánsznak, újjászületésnek- velencei városképekkel és tisztelet a hazának- magyar 

várak festményeivel. Miklós ezzel is kinyilvánítja hazaszeretetét, hisz ezek a magyar 

várak mint kőbe zárt történelem mesélnek hazánk és a magyarság nagyságáról, 

kultúrájáról, ami remélem még nagyon sokáig él és megmarad-e letűnt Római 

Birodalom romjai fölött. …” 

Végezetül saját versével köszöntötte festőművész barátját. 
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A különös atmoszférájú kiállítást a képek megtekintése után fogadás és kötetlen beszélgetés 

zárta. 

 
 

 

Múzeumok Világnapja - 2015. május 17.  

A „Mit adtak nekünk a rómaiak?” Országos Kisfilmkészítő Pályázatunkat 2004. 

december 1-én hirdettük meg. A pályázók 2-4 perces kisfilmjük elkészítéséhez szabadon 

választhattak Magyarország ókori emlékei között. Munkájukat a pályázati szabályzat és 

segédanyag segítette, valamint folyamatos kapcsolattartást is biztosítottunk.  

A pályázati szabályzatot követve, határidőben megérkeztek az alkotások (8 film készült el 

időben). A pályázat részét képező alkotói munkanapok leírásaiból és az készült fotó 

dokumentációkból lépésről lépésre követhetők a filmkészítés munkafázisai.  

Jelentős összefogásra volt szükségünk ahhoz, hogy a programunk megvalósulhasson, amely 

mögött több száz önkéntes munkaóra áll és azok anyagi felajánlása, akik hozzájárulásukkal 

segítették a díjak és a rendezvény megvalósítását. 

 

Fő támogatóink:  

 Dunakeszi Város Önkormányzata az üzemeltetési költségek támogatásával 

 Szerencsejáték Zrt. adományával, melyet a program megvalósítására és a díjakra 

fordíthattunk. 

 Hirschberg  család a tulajdonának közkinccsé tételével a Kiállítóhely fenntartásával 
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További támogatónk 

 Pest Megyei Civil Információs Centrum, Eich László Dunakeszi Járás tankerületi 

igazgató, Oktatási Hivatal, Magyar Limes Szövetség (és még nagyon sokan), akik a 

pályázati kiírás széleskörű terjesztéshez járultak hozzá. 

 Dunakeszi Város Programiroda- reklámanyag elkészítésével (megjelenhettünk a 

városi programfüzetben és a Múzeumok Éjszakája városi rendezvénnyé kiterjesztett 

plakátokon). 

 VOKE József Attila Művelődési Központ – a makett kiállítás segítője (asztalokat 

kaptunk), a 3. Díj felajánlója (50 e. Ft könyvutalvány). 

 Kultúrbarlang különdíj felajánlásával - történelmi DVD csomagok 

 Dunakeszi Városi Könyvtár különdíj felajánlásával– könyvjutalom . 

 Keszi-Pressz Médiaszolgáltató Kft. – újságcikkek megjelentetése online és nyomtatva. 

 Printingo Kft.- kedvezményes nyomdai előkészítő munkák 

 KesziTéVé 

E széleskörű támogatás lehetővé tette, hogy az ünnepélyes díjátadás is méltó legyen az 

elkészült alkotásokhoz, melynek időpontja – a terveinknek megfelelően a „Múzeumok 

világnapján” , május 17-én 10.30 órai kezdettel történt meg.  

 
Értékelés (helyszín: József Attila Művelődési Központ) 

Szakmai zsűri bírálta el a kisfilmeket. 

A zsűri elnöke: Duló Károly, Balázs Béla díjas filmrendező 

Továbbá 

 Csoma Attila történész, helytörténész, helyi képviselő, a Dunakeszi József Attila 

Művelődési Központ igazgatója 

 Kovácsné Dobai Márta TV és kommunikációs szakember 

 Fittler József tanár, filmrendező 

 

A zsűri munkáját az alapítvány által, előre kidolgozott értékelő lap segítette.  
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Ünnepélyes díjátadás 

 

 
 
Vasárnap délelőtt felemelő élménynek lehettünk tanui a Késő-római Kikötőerőd 

Kiállítóhelyen. A Késő-Római Kikötőerőd Alapítvány 2014. december 1-én tette közzé a 

Filmkészítő pályázatát. Több, mint fél éves, komoly munka után került sor május 17-én, 

délelőtt 10.30-tól a pályázatok ünnepélyes eredményhírdetése. 

A pályázókat, felkészítőiket, szülőket, pedagógusokat Csoma Attila helyi képviselő 

köszöntotte a város nevében,  majd Hirschberg  Attla vette át a szót, mint házigazda. 

 

 
 

A délelőtt háziasszomya Zalatnay Elena a Cakkumpakli Színház művészeti vezetője a zsűri 

bemutatásával folytatta:  

 

 
 

Ezt követően került sor a  támogatók  ismertetésére és köszönetnyílvánításra, hiszen a 

program nélkülük nem valósulhatott volna meg. 
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Duló Károly zsűri elnök   szakmai értékelésével folytatódott a program, mely nagy tetszést 

aratott a versenyzők és a vendégek körében. 

 
 

Ezt követően Emléklapot, az alapítvány, a Magyar Limes Szövetség és a Szép Magyarország 

kiadványait, valamint az alapítvány 7500 Ft értékű belépőjegyét vehették át a pályamunkákat 

segítő szülők, pedagógusok, testvérek, barátok. 

 

 
 

A pályázók kitartó munkáját szintén Emléklappal és kiadványokkal köszönte meg az 

alapítvány és a zsűri elnöke. 

 

 
 

Hirschberg Attila a Kiállítóhely tulajdonosa javaslatára az alapítvány könyvjutalmát kapta és 

az erőd egyik „reklámfilmjévé” választották  Simonffy Botond filmjét a Dunakeszi erődről. 
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A Magyar Nemzeti Múzeum értékes különdíját Mlynarik Júliának adta át Mráv Zsolt régész, 

szak-muzeológus, a Múzeum igazgatóhelyettese. 

 

 
 

A zsűri két kisfilmet különdíjazásra tartott érdemesnek: Bocsó Attila, Aquincumi pillanatok, 

segítője Csanálosi Kinga szülő, a különdíjat Csonka Mária a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 

igazgatója adta át,  

valamint Petrik Bars Bertalan és Gaal Botond közös alkotása: A mi amfiteátrumunk, 

segítőjük: Gaal Bendegúz, a különdíjat a Kulturbarlang igazgatója, Tolmácsi János adta át. 
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A kisfilmek megtekintése után került sor a dobogós helyezések díjainak átadására, a 

díjnyertes filmek bemutatására. 

158 ponttal III. helyezést értek el Farkas Maarten, Marki Vendel, felkészítőjük Nagy László, 

a tanáruk. Alkotásuk szintén a dunakeszi kikötőerődről szól. A díjakat, Csoma Attila a 

Dunakeszi József Attika Művelődési Központ igazgatója adta át.  
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179 ponttal a II. helyezést érte el Szlivka Liza alkotása: Gorsium- Tác címmel, segítője az 

édesapja Szlivka Zsolt. A zsűri nevében Kovácsné Dobay Márta és Langmayer Katalin 

gratulált. 

 

.  

 

A rangos első helyezést  a zsűri egyhangú döntése alapján , 204 ponttal  Mlynarik Júlia 

nyerte el  Az Óbudai Katonai Amfiteátrum című alkotásával, segítője a rajztanára , Svarczné 

Micheller  Erzsébet .  A díjjal járó oklevelet és jutalmat a zsűri elnöke, Duló Károly és Csoma 

Attila helyi képviselő  adták át. 

 

 
 

Néhány pillanatkép a kisfilmek megtekintéséről. A képeken látható, hogy a szülők is szívesen 

álltak a kamerák elé, büszkék voltak gyermekük teljesítményére.  

Alapítványunk sok dicséretet kapott a rendezvény ötletéért és lebonyolításáért. 
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A díjátadás utolsó momentumként az alapítvány nevében Langmayer Katalin elnök és 

Hirschberg Attila köszönte meg a zsűri szakértő munkáját és adták át az ajándékokat.  

 

 
 

A díjátadást követő fogadáson a házigazdák meginvitálták a vendégeket az „Erődtorta” 

kóstolóra, melyet most először tálaltak fel a vendégeknek!  

 

 
 

A filmek megtekinthetők az alapítvány facebook oldalán és a dunakeszi Telekeszi honlapján. 

A kellemes hangulatú rendezvény az erőd és a galéria megtekintésével és kötetlen 

beszélgetéssel ért véget. 

A kétnapos rendezvényről újságcikkek is tájékoztatták a nagyközönséget. 

 

 

IV. Lakótelepi Piknik Teljesítménytúra a Tengerecki 

Alapítvány rendezésében - június 13.  

A Dunakeszit és környékét bejáró gyalog túrára nem csak Dunakesziről, hanem az ország más 

részeiről is érkeztek túrázók. A nagy meleg ellenére jöttek Egerből, Szegedről, Kaposvárról, 

Tatáról, Ürömről, Hollóházáról, Vecsésről, hogy lejárják az érdekes látnivalókat érintő 

útvonalat, melyet három távon indítottak a szervezők, hogy mindenki választhasson korának, 

kedvének, edzettségi fokának megfelelően a 8 km, 17 km és 25 km-es távok közül. 

Az Erőd az egyes számú ellenőrző pontjuk volt, ahol díszes bélyegzést kaptak a résztvevők 
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A túra útvonalterve és néhány pillanatkép 

 

Múzeumok Éjszakája - június 20-21.   

A Múzeumok Éjszakáját a szellemi feltöltődésnek, a tudományos ismeretek bővítésének és a 

művészeteknek szenteltük. (Tárlatvezetés, ismeretterjesztő előadások, filmek, játékok, 

komolyzenei koncert a felújított színpadon)  
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Hirschberg Attila nagyszerű ismeretterjesztő előadása utáűn került sor Duló Károly filmjének 

bemutatására. Címe: BETÁJOLT ÖRÖKLÉT (színes, magyar ismeretterjesztő film) 

Tartalom: A film az UNESCO által világörökségnek nyilvánított pécsi ókeresztény emlékek 

bemutatását szellemileg is közel kívánja hozni a mai nézőhöz,- és elgondolkodtat arról is, 

hogy ennek a hagyatéknak mindennapjainkhoz is köze van. (Index.hu) Képek a bemutatóból: 

 

… és az esti koncert, melyet fogadás zárt. 
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Nyári rendezvényeink- július, augusztus 

Múzeumpedagógiai foglalkozások: Történelmi időutazásunk állomásain az itt élő 

barbár és római népek hétköznapjaiba nyertek bepillantást a diákok.  

A nyári szabadidős tábor heti programjában  a bennszülött segítők ( Szarvas-

Törzs Kelta Hagyományőrző Egyesület) által vezényelt gyakorlás után lehetőségük volt a 

gyerekeknek ügyességi feladatokat teljesíteni, pl.:lándzsadobás, íjászat, megismerkedtek a 

bennszülettek jelképeivel, testfestés művészetével. Nem csak a tábor területét, de a duna 

partot is benépesítették a bennszülött harcosok egy-egy napra! 
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A római napokon  látogatást tettek a gyerekek a táborral szomszédos Kiállítóhelyre, 

ahol - „Egy kis történelem a múltunkból” – címmel Hirschberg Attila a kiállító terem 

tulajdonosa látványos tárlatvezetéssel, filmvetítéssel egybekötött előadást tartott a 

gyerekeknek a Római Birodalom születéséről és bukásáról, az itt élő  római katonák és 

kíséretük életéről. A gyerekek megtapinthatták a tárgyak egy részét, melyet később 

megformálhattak agyagból, a „téglasimogatóban” – aki bírta- megemelhette az erőd egyik 

1700 éves eredeti tégláját.  

 

A Legio Leonum Valentiniani élő katonai bemutatója, harci kiképzése, fegyverek, 

ruházat bemutatása kiegészítette a tárlatvezetésen hallottakat. Átélhették a római katonák és 

polgárok életét, ókori stratégiai játékokat játszhattak. A légiósok  egy kis történeti áttekintés 

után, három alkalommal tartottak harci kiképzést és ókori sportjátékokat, versenyeket a 

gyerekeknek a kiállítóhely közelében lévő gyermektábor területén.  
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 Mesejáték bemutató a Cakkumpakli Színházzal – A béka király 

 

 

 

Új program – részvétel a városi rendezvényen - KesziFeszt 

2015. szeptember 11-13. 

A KesziFeszt nagyszabású városi rendezvénybe integrált mobil kiállításunkkal, 

előadásainkkal, játékainkkal, bemutatóinkkal, gazdagítani szeretnénk a helytörténetet, 

történelmet kedvelők táborát interaktív módszerekkel.  

PROGRAMOK 

2015. szeptember 11.,  péntek, 14.00 órától 

 Mobilkiállítás megnyitása  

A dunakeszi erőd helye és szerepe Pannónia provinciában – filmvetítéssel egybekötött rövid 

ismeretterjesztő előadás  
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 A 2015. évi - „Mit adtak nekünk a rómaiak?” - Országos Filmpályázat 1-5. helyezett 

kisfilmjeinek vetítése 

 A 2014. évi - „Mit adtak nekünk a rómaiak?” - Országos Makett Építő Pályázat 

alkotásainak bemutatása 

 Világörökségi projekt és a Limes Szövetség bemutatása 

 

2015. szeptember 12., szombat,  9.00 órától 

 A mobilkiállítás és bemutatók 

 TUDÁSTÁR – történelmi TOTÓ 

 játszóház 

 17.00- tól: Hol tart a  Pannonia Limes Világörökségi projekt  

 

2015. szeptember 13. vasárnap, 9.00 órától 

 Mobilkiállítás és bemutató 

 Játékok eredményhirdetése 

 A Világörökségi cím gazdasági lehetőségei Magyarországon 

 A kiállítás bontása 20 órától 

 

 

Folyamatos volt az érdeklődés, több százan fordultak meg a három nap alatt a 

kiállításunkon 

Történelmi játékunk nyertese vasárnap átveszi az értékes könyvjutalmat 

 

Szeptember harmadik hétvégéje a Kulturális örökség napjai, melynek minden évben 

valamilyen mottót választanak, mely arra utal, hogy az épületek történelmi emlékek, 

"üzenetek" a múltból. 
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Kulturális Örökségvédelmi Napok az Erődben – 

szeptember 18-19., péntek, szombat  

 
 

Szeptember harmadik hétvégéje a Kulturális örökség napjai, melynek minden évben 

valamilyen mottót választanak, mely arra utal, hogy az épületek, történelmi emlékek, 

"üzenetek" a múltból. 

Az Európa Tanács védnökségével már ötven országban rendezik meg a hatalmas 

népszerűségnek örvendő Európai Örökség Napokat (European Heritage Days). 

 

Hazánkban a Kulturális Örökség Napjai (KÖN) ma már mozgalom, helyi 

önkormányzatok, közösségek, szakmai és a civil szervezetek vesznek részt benne, 

fognak össze, hogy bemutassák épített örökségüket. A részvétel egyúttal arra is jó 

alkalom, hogy önkéntesek és látogatók együtt ünnepeljék a helyi értékeket. 

 

 Az idei év aktualitása: Földbe zárt kincseink – 200 éve született Rómer 

Flóris a magyar régészet atyja.  

 

Programjainkat ennek megfelelően szerveztük. 
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Kulturális Örökségnapok az Erődben – 09. 18.,  

Emlékezés a 200 éve született Rómer Flórisra 

Előadói emlékverseny döntője 

Előzmények 

A meghirdetést követően 19 versenyző regisztrált, 13 versenyzőnek fogadtuk el a 

jelentkezésén az elődöntőn, ők jutottak tovább a döntőbe, melyet szeptember 18-án – a 

terveknek megfelelően – megtartottunk. 

Fő támogatóink:  

 Dunakeszi Város Önkormányzata az üzemeltetési költségek támogatásával 

 Szerencsejáték Zrt. adományával, melyet a program megvalósítására fordíthattunk. 

 

További támogatónk 

 Hirschberg  család a tulajdonának közkinccsé tételével 

 Pest Megyei Civil Információs Centrum, Eich László Dunakeszi Járás tankerületi 

igazgató, Magyar Limes Szövetség (és még nagyon sokan), akik a pályázati kiírás 

széleskörű terjesztéshez járultak hozzá. 

 Dunakeszi Város Programiroda -  megjelenünk a városi programfüzetben és a 

Múzeumok Éjszakája városi rendezvénnyé kiterjesztett plakátokon. 

 Kultúrbarlang a II.díj felajánlásával – 10 000 Ft értékű történelmi DVD csomagok 

 Dunakeszi Kölcsei Ferenc Városi Könyvtár I.díj felajánlásával– 15 000 Ft értékű 

könyvjutalom . 

 Keszi-Pressz Médiaszolgáltató Kft. – újságcikkek megjelentetése online és nyomtatva. 

 Printingo Kft.- nyomdai előkészítő munkák 10% kedvezmény 

 „Keszitévé” – felvételek készítése, közreadása 

 Langmayer Katalin különdíjak – könyvjutalmak 40 000 Ft összértékben 

 

Készülődés a versenyre (a prezentációk kipróbálása, díjak előkészítése, stb.) 
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Vendégek, versenyzők, felkészítők köszöntése; zsűri bemutatása 

A zsűri elnöke: Bocsák Istvánné helyi képviselő, főiskolai tanár, pedagógus 

Továbbá: 

 Eich László a KLIK Dunakeszi Oktatóközpont igazgatója, magyar-történelem szakos 

középiskolai tanár 

 Csoma Attila helyi képviselő, a József Attila Művelődési Központ igazgatója, 

történész, helytörténész 

 

A vendégek köszöntése, az erőd rövid bemutatása, a pályázatról néhány szó 

 

 

Ezt követően került sor a versenyzők előadásainak meghallgatására. Elmondhatjuk, hogy a 

gyerekek felkészültsége magas színvonalú volt! 

 



25 
 

 

  

Egy lélegzetvételnyi szünet … 

 

… és folytatódik a verseny. 
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Hirschberg Attila a kiállítóhely tulajdonosa megdicsérte a gyerekek komoly felkészülését és 

kiegészítette Rómer Flóris élettörténetét egy Dunakeszi vonatkozású fontos információval, 

hisz ő volt az első régész, aki a dunakeszi kikötőerőd feltárásában elsőként részt vett még az 

1800-as évek végén. Ezután a zsűri elnöke is elismerését fejezte ki. Majd a zsűri elvonult a 

végső döntését meghozni. 

 

A várakozási időben felfrissíthették magukat a versenyzők egy kis üdítővel és 

gyönyörködhettek az erőd udvaráról a panorámában. 
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A zsűri rövid tanácskozás után meghozta a döntését 
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Először  Emléklappal és a Kikötőerőd kiadványával megköszöntük a felkészítők 

segítségét,  

 

Az alapítvány elnöke külön köszöntötte Gál Erzsébet történelem szakos tanárnőt. Az elmúlt 

egy évben tanúsított aktív támogató, segítő munkájáért. 

 

Természetesen miden pályázónknak  is megköszöntük a színvonalas felkészülést. 
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… és a dobogósok 

III. helyezett  

  

II. helyezettek 
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a győztesek 

Az I. helyezettek érdeme, hogy két fiatal ember, felnőtt segítség nélkül készült fel a 

versenyre. 

 

  
 

A dobogós helyezettek együtt segítőikkel, felkészítőikkel. 
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Természetesen a zsűri munkáját is megköszöntük 

 

A versenyt követő „erődtortának” is nagy sikere volt! 

  

Nagyszerű verseny volt! 
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Kulturális Örökségnapok az Erődben – 09. 19.,  

„FÖLDBE ZÁRT KINCSEINK” 

A Nemzeti Múzeum munkatársai és a „háziak” az ásatáson 

 

 

Hetedik éve rendezzük meg a KÖN napokat az erődben, mindig változatos programokat 

biztosítva az érdeklődőknek. 

Egy gyermekcsoportot köszöntöttünk a kora délutáni órákban, akik kerékpárral érkeztek a 

rossz idő ellenére 
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A Római Birodalom történetébe ágyazott dunakeszi erőd múltjáról és jelenéről szóló előadás 

nagy érdeklődést vált ki az idelátogatókból.. 

 

Az egész éves kulturális programsorozatot egy nagyszerű jazz koncert koronázott meg. 

Bemutatkozott a Juhász Trió. Fogadással zártuk a nagyszerű estét. 
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Hagyományos tevékenységeink 

 

A Kiállítóhelyet az idei évben közel 5000 (4966) turista, érdeklődő, diák látogatta. 

Köszönhető ez a Florália, KesziFeszt városi rendezvénynek és a bővülő 

programkínálatunknak is. 

Március: 97, Április: 805, Május: 601 Június: 295, Július- augusztus: 1234, Szeptember: 1230 

Október: 179, November: 25 

 

2.1. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés területén 

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. 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. Történelem órák a múzeumban: Történelemórák, szakkörök, 

versenyek megtartására biztosítottunk térítésmentes lehetőséget. 
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A dunakeszi gyerekek a kiállításon megtekintett műkincsek másolatait elkészíthették a nyári 

táborban 

 

 Ismeretterjesztő előadások 

Az ókori történelem eszenciájával és az Erőd történetével ismeretterjesztő előadásokat tartott 

Hirschberg Attila és Hirschberg Dávid. 

Kép: az erődépítő I.Valentinianus; és tárgyak a kiállításról: bélyeges tégla, övcsat; korsó 



36 
 

 

2.2. Díjalapítás  

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

Iskolában rendezett Lecsófesztivál alkalmával egy értékes Apicius -  szakácskönyv 

kíséretében.  

Ha szeptember, akkor városi LecsóFeszt a Szent István Általános 

Iskola rendezésében 

Alapítványunk 5. éve vesz részt a rendezvény zsűrijében és adja át az erre az alkalomra 

létrehozott Apícius-Díjat a legkülönlegesebb szakácstudományért.  
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2.3. Kulturális örökségeink megóvása, műemlékvédelem 

területen 

Céljainkat lehetőségeink figyelembe vételével megvalósítottuk: 

 A kiállítóhely fenntartásának támogatása 

 A kiállítóhely korszerűsítése - 

 Együttműködés a Magyar Limes Szövetséggel 

 Találkozók, fórumok, tárlatvezetés, ismeretterjesztő előadások szervezése 

 

Nagy esemény volt 2015-ben, hogy a Megyei Értéktárba felvételt nyertünk! 

 

Ebben az évben önerőből és Dunakeszi Önkormányzatától kapott támogatásból fejleszteni 

tudtuk a kiállítóhelyet: 

 fényvédőket kaptak az ablakok  

  fénytechnikával láttuk el a „színpadi” részt 

 hő-védő  függönyöket szereltünk fel 

 a makett védő burkolatot kapott 

 megállító táblát szereztünk be 

 új tábla került a kerítésre a régi helyére 

 

 
 

Alapítványunk képviselteti magát minden helyi és a város határain túli rendezvényen, ahol 

alkalom adódik a Világörökség várományos Kiállítóhely bemutatására ( Fót, Göd, Vác, 

Budapest,Szentendre, ) 

 

2.4. Turizmus, idegenforgalom, reklám területén 

 PR, marketing tevékenységünk 

Az adományok, támogatások segítségével többet költhettünk reklámtevékenységekre 

(plakátok, ismeretterjesztő szóróanyagok, tesztek,stb.). Folyamatosan bővítjük együttműködő 
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partnereink, támogatóink listáját. Felhívásokat, cikkeket jelentetünk meg regionális és helyi 

újságokban, valamint partnereink honlapjain is népszerűsítjük programjainkat (pl.: Oktatási 

Hivatal, Pest Megyei CIC, KULTURBARLANG, KESZITÉVÉ, stb.) 

 Honlap fejlesztés : Az erőd önálló honlappal rendelkezik: www.dunakeszierod-

fortlet.org A honlapunk fejlesztése folyamatos.  

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

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

Civil együttműködés 

Együttműködő partnereink – a lista évről-évre bővül  

 BorKnulTúra 

 Dunakeszi Város Programiroda 

 FairPlay  

 Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft.- Vetési Imre 

 KesziTéVé 

 Kölcsey  Ferenc Városi Könyvtár 

 Kultúrbarlang 

 Magyar Limes Szövetség 

 Magyar Nemzeti Múzeum 

 Magyarországi Tengerecki Központ 

 Paletta Alapítvány 

 Pest Megyei Civil Információs Iroda (együttműködési megállapodás) 

 Tourinform- Vác 

 VOKE József Attila Művelődési Központ 

 

 

Köszönjük az adományokat, támogatást, a sok-sok segítő, 

önként vállalt munkát! 
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