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A szervezet alapadatai 

Elnevezés: Késő-Római Kikötőerőd Alapítvány    
Székhely: 2120 Dunakeszi, Duna sor 28. 
Levelezési címe: 2120 Dunakeszi, Barátság 35. fsz.3. 
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 
Elérhetősége: langmayerk@gmail.com; +36 70 503 1316 

 
Az alapítvány támogatói 
Fő támogatóink az idén:  

 Hirschberg  család a 
tulajdonának közkinccsé tételével a 
Kiállítóhely fenntartásával 
 Alapítványunk kuratóriuma, akik 

tevékenységeiket ingyenesen végzik 
 Szerencsejáték Zrt. 

adományával, melyet a kiállítóhely 
népszerűsítésére, a programok 
megvalósítására és az alapítványunk 
által kiírt pályamunkák díjaira 
fordíthattunk. 
 
További támogatónk 

• Pest Megyei Civil Információs 
Centrum, Oktatási Hivatal, Magyar 
Limes Szövetség, Dunakeszi 
Tankerületi Igazgatósága, Dunakeszi 
Poszt, Dunakanyar Régió; váci 
Tourinform, egyéb alapítványok, akik a 
programjainkat, pályázati kiírásaink 
széleskörű terjesztésében vettek részt, 

valamint 
 Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár - könyvadományaival 
 Keszi-Pressz Médiaszolgáltató Kft. – egy-egy újságcikkek megjelentetésével 
 Printingo Kft.- kedvezményes nyomdai  munkákkal 
 KesziTéVé – közszolgálati adásaival 
 Duló Károly önkéntes tanácsadóként, zsűrizésével 
 Langmayer Katalin könyvadományokkal, társadalmi munkával 
 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola – a kiállítások segítése paravánokkal  

 

http://www.dunakeszierod-fortlet.org/
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Közhasznú tevékenységünk képes, tartalmi beszámolója 

Alapítványunk öt éve népszerűsíti a kikötőerőd maradvány részben felújított látványosságát 
és a hozzá tartozó kiállítást, melynek műkincseit a Magyar Nemzeti Múzeumtól kapta a 
kiállítóhely tulajdonosa. Az elmúlt időszakban több mint 60 programot szerveztünk (ezek 
között három és két napos nagy rendezvények, országosan meghirdetett alkotói pályázatok 
ünnepélyes díjkiosztása, nemzetközi szakmai konferencia és szakmai napok is szerepeltek) 
közel 60 ezer látogatónk volt. Rendezvényeinkkel időutazásra invitáljuk a látogatóinkat az 
ókortól napjainkig. Kulturális programjaink nagy részét a római ünnepek, ill. a nemzetközi 
múzeumi napok alkalmából rendezzük. A kiállítás és a programok látogatása ingyenes! 
Ismeretterjesztő és kulturális rendezvényeinkkel lehetőséget szeretnénk biztosítani mindenki 
számára a színvonalas történelmi ismeretszerzésre, színvonalas szabadidő eltöltésére, 
népszerűsítve ezzel Dunakeszi festői szépségű Duna-partját is.  

 

Látogatószám 2016-ban 4121 fő.  
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Kulturális, művészeti tevékenység 

Tavaszköszöntő ünnepsorozat 

Április 15. – Kardos Tibor szobrász kiállításának ünnepélyes megnyitója 

Tavaszköszöntő ünnepünket Kardos Tibor szobrász kiállításának ünnepélyes megnyitásával 
kezdtük. Vendégkiállító felesége Kardos Éva. Még a természet is kedvezett a program 
megvalósításában, mert pompás időnk lett. Jó választásnak tűnt a szobrász mozaikképeinek 
bemutatása, mert nagyon sokan eljöttek a megnyitóra, köztük jó néhány neves képzőművész 
is.Már a bejáratnál is alkotások várták a látogatókat 

 

 

A megnyitót a művész kedvenc zeneszerzőjének és költőjének tolmácsolásával kezdtük: Bán 
Balázs zongorajátéka (Shopin: Esőcsepp prelűd) 
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és Kovács Csenge szavalata (József Attila: Óda). 

 

Dunakeszi város nevében Bocsák Istvánné képviselőasszony köszöntötte a résztvevőket 

, majd a házigazda Hirschberg család és az 
alapítvány nevében Langmayer Katalin elnök 
asszony üdvözölte a vendégeket és röviden 
ismertette a kiállítóhely és az Erődgaléria 
születésének történetét. 

Ismét a zenéé volt a főszerep. Kovács Csenge 
hegedűszólóját Márkus Erzsébet kísérte.  

 

 

Maczkay Zsaklin művészeti író nagy szakmai felkészültséggel mutatta be, méltatta a kiállítók 
alkotói  munkásságát és nyitotta meg a kiállítást. 
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A művészpár köszöntése következett ezek után. 

  

 

Langmayer Katalin köszönetet mondott a házigazdáknak, minden segítőnek és támogatónak 
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Kardos Tibor szobrász köszöntötte a vendégeket, megköszönte érdeklődésüket. 

 

A kiállítás megtekintése, kellemes, kötetlen beszélgetés, fogadás és gyönyörű naplemente 
zárta az ünnepélyes megnyitót. 

A fogadásra készült szendvics is igazi alkotómunka eredménye volt! 
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A legújabb alkotásokból is ízelítőt kaphattunk 

 

 

A fellépőknek, művészeknek, támogatóknak emléklappal is kedveskedtünk! 



9 
 

 

Naplemente az Erődből – ez a kép fogadott bennünket a kiállítás végén! 
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Múzeumok Világnapja  

2016. május 21.  8-30-10.30 óráig 

V. „Lakótelepi Piknik Teljesítménytúra” a Tengerecki Alapítvány 
rendezésében  

 

Gyönyörű sétányok vezetnek az erődhöz 

 

A Dunakeszit és környékét bejáró gyalog túrára nem csak Dunakesziről, hanem az ország más 
részeiről is érkeztek túrázók. Remek idő is kedvezett ennek a nagyszerű programnak. Több, 
mint 60 versenyző érkezett hozzánk,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 rövid beszámolót, összefoglalót, 
prospektust és díszes bélyegzést kaptak a résztvevők. 
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14.00 órától érdeklődés szerint 

„Az ókor kincsei a dunakeszi erődben” – ismeretterjesztő előadás, az erődkiállítás 
bemutatása 

Gyerekek és felnőttek egyaránt érdeklődve hallgatták Hirschberg Attila történeteit, és nézték a 
rómaiak életéről szóló filmrészleteket. 
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18.00 órától 

Dokumentumfilm bemutató 

 
 
Családias, de annál érdeklődőbb  közönségünk volt. Hosszas beszélgetés követte a 
bemutatót,  20.00 órakor csak a szúnyogok kergettek haza minket!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A képen Tanner Gábor a dokumentumfilm egyik alkotója néhány gondolattal 
bevezette a film születését, a forgatás tapasztalatait. Ezt követően a filmről még 2 órán 
keresztül folyt a beszélgetés. 
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Múzeumok Éjszakája - június 21. 

 

 
A Múzeumok Éjszakáját a szellemi feltöltődésnek: a tudományos ismeretek bővítésének és a 
művészeteknek szenteltük. Tárlatvezetés, ismeretterjesztő előadások, filmek, komolyzenei 
koncert a felújított színpadon, színesítette a programot.  
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Utoljára Tekinthették meg az érdeklődök Kardos Tibor és Kardos Éva kiállítását az 
Erődgalériában. 
 
Az esős, borús idő ellenére a szokásos látogatószámot elértük. 
Ősbemutató az Erődben! A koncert meglepetést is tartalmazott, mert Madarász József saját 
szerzeményét először hallgathattuk.  
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Nyári rendezvényeink- július, augusztus 

Interaktív római napok az erődben és a nyári táborban 

  

A Dunakeszin és környezetében táborozók  látogatást tettek Kiállítóhelyre, ahol 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, 
megcsodálhatták az országos makett pályázatok díjnyertes 
alkotásait. Ezt követően a gyerekeknek bemutatót tartottak a 

rómaiak és a barbárok életéből.  

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. 
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Kelta hagyományőrző 
bemutató 
Történelmi időutazásunk 
állomásain az itt élő barbár 
népek hétköznapjaiba 
nyertek bepillantást a 
gyerekek. A barbár 
táborunkban a bennszülött 
segítők - Szarvas-Törzs 
Kelta Hagyományőrző 
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Egyesület - által vezényelt gyakorlás után lehetőségük volt a gyerekeknek ügyességi 
feladatokat teljesíteni, pl.:lándzsadobás, íjászat, megismerkedtek a bennszülettek jelképeivel, 
a testfestés művészetével. 

 

A múzeumban megtekintett műtárgyak másolatait a gyerekek a nyári táborban 
elkészíthették.  
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Mesejáték bemutató a Cakkumpakli Színházzal  
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 Kulturális különlegesség 

LESZEK ÉVA 
grafikus, festő, tűzzománc készítő, 

képzőművész 
Vác és Sződliget után, a dunakeszi Erődgalériában is 

láthatjuk különleges kiállítását. 
 

„Ha egy művésztől vásárolsz:  
Nem csak egy “dolgot” veszel, veszel vele egy 

darab szívet, egy darab lelket, személyes 
pillanatokat a művésznek az életéből.” 

Rebekah Joy Plett 
Művészetek, hangulatok, érzelmek találkozása 

 
Különleges kiállítás megnyitó tanúi lehettünk ezen a kellemes szeptemberi napon! 
A közönség köszöntése és a társszervező Sz. Mária bemutatása után Seres Zoltán táncos, 
koreográfus is üdvözölte a megjelenteket meleg hangvételű gondolataival. Zárszavában 
bemutatta a fellépő táncosokat és a Padmashri Akadémia Papnőit, akik a világteremtés 
részleteibe avattak be minket.  
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Seres Zoltán táncosa 
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Világteremtést 
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Ezt követően került sor Morvay Zsuzsa iparművész kiállítás megnyitójára 

 

 
 
A művésznő megköszöni a különleges műsort, művészetének méltatását. Az ajándékozást a 
tárlat megtekintése, fogadás, és kellemes beszélgetés követte. 

 

  

Leszek Éva : János vitéz tűzzománc képe 



23 
 

 
a Kálvária- tűzzománcba álmodva (és a Dunakeszi Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke) 

 

 
 
 

A művésznő gyermekkorát, ifjúságát Budapesten töltötte. Az általános és középiskolai, majd 
képzőművészeti tanulmányainak befejezését követően a Budapesti Filmlaboratóriumban 
dolgozott, mint rajzfilmes és seccókat, freskókat, mozaikképeket restaurált. 26 éves korában 
került ki Németországba, ahol 35 éve Wiesbadenben él a családjával. Grafikusként díszlet, háttér-
dekorációkat, nagy cégek kirakatainak installációit készítette. 
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     KesziFeszt – szeptember 9-10-11. 

Az idén a római kor mobilkiállítással ajándékoztuk meg a látogatókat. 

 

 

Kulturális Örökségvédelmi Napok az Erődben – szeptember 17-18.,   
szombat, vasárnap  

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). 
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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.  

Hetedik éve rendezzük meg a KÖN napokat az erődben, mindig változatos programokat 
biztosítva az érdeklődőknek. 
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Szeptember 17., szombat  

„Mit adtak nekünk a rómaiak?” Országos Tárgyalkotó Pályázat ünnepélyes 
díjkiosztása 
Fő támogatóink:  

• Szerencsejáték Zrt. adományával, melyet a programok megvalósítására fordíthattunk. 
• Hirschber Család  a tulajdonának közkinccsé tételével, fenntartásával 

További támogatónk 
• Pest Megyei Civil Információs Centrum, Oktatási Hivatal, Eich László Dunakeszi 

Járás tankerületi igazgató, Magyar Limes Szövetség (és még nagyon sokan), akik a 
pályázati kiírás széleskörű terjesztéshez járultak hozzá.. 

•  –Élő történelmi társasjáték rendezésével (kb.: 125 000 Ft értékben) 
• Dunakeszi Kölcsei Ferenc Városi Könyvtár – 3db.  5-5 ezer Ft értékű-

könyvjutalom – a különdíjasoknak. 
• Printingo Kft.- nyomdai előkészítő munkák 10% kedvezmény 

 
Az alapítvány elnöke köszönti vendégeket. 
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A köszöntés után a nemzetközi hírű Familia Gladiatoria  bemutatója következett. 
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Díjkiosztás  
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„Vakációzz velünk!” - felhívással 4 fordulós történelmi játékot hirdettünk, mely egész nyáron 
át tartott a honlapon keresztül.  Az első helyezést egy abonyi diáklány nyerte. 
 

 

 
 
A 2-3. helyezett budapesti diáknak postán küldtük el a díjait, mert más versenyen vettek részt. 
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Az országos alkotói pályázat zsűriének bemutatása következett ezután (Csoma Attila és Mráv 
Zsolt más elfoglaltság miatt nem tudott részt venni a díjkiosztáson). 
 

 
 

A zsűri nevében Duló Károly értékeli a pályamunkákat. 
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A pályázat segítőinek munkáját köszöntük meg először, majd a különdíjasoknak adtuk át a 
jutalmakat. 
 

 
 

Különdíjas pályaművek: társasjátékok és tárgyak 
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Az erdélyi diákok különdíját Kárpáti Zoltánné igazgatónő vette át és küldte el a 

székelykeresztúri iskolába 
 
Ezt követően került sor a dobogós helyezések kiosztására 

Társasjáték 3. helyezett 
 

 
 

Társasjáték: 2. helyezett 
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Társasjáték: 1. helyezett 
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Tárgy kategória: 3. hely 
 

 
 

Tárgy kategória: 2.hely 
 

 
 

Tárgy Kategória: 1. hely 
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Zsűri munkájának megköszönése 

 

 
 
 

Az idén is sikeres rendezvényt tudhatunk magunk mögött. 41 pályázó közül végül 16-an 
kaptak jutalmat. Egy kategória helyett – a zsűri javaslatára – két katágóriában – tárgy és 
társasjáték -  osztottuk ki az I-III. helyezéseket, ill. a zsűri és az alapítvány különdíjait. 
A gyerekek munkáiból készült kiállítást folyamatosan nézheti meg a közönség. 
Tervezzük, hogy vándorkiállítás keretében visszük az iskolákba, művelődési házakba, hogy 
minél többen megcsodálhassák a gyerekek több hónapon át készített, fantasztikus munkáit!  
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Díjjazottak közös fotója 
 

 
 

Az elmaradhatatlan erődtorta – fogadás 
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Kulturális Örökségvédelmi Napok az Erődben – szeptember 18.,   
vasárnap  

A Római Birodalom történetébe ágyazott dunakeszi erőd múltjáról és jelenéről szóló előadás 
nagy érdeklődést vált ki az idelátogatókból. Az idén gyermekcsoport látogatóink is voltak. 
 

 

Erdélyi gyerekek látogatása – október 15. 

Ünnepnap volt számunkra a székelykeresztúri néptánc csoport látogatása. Megleptük őket a 
híres „erődsütivel” is! 
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Hagyományos tevékenységeink 
 

A Kiállítóhelyet az idei évben több mint 4000 turista, 
érdeklődő, diák látogatta, annak ellenére, hogy a tulajdonos 
betegsége (lábműtét) miatt júliusban nem tudtunk vendégeket 
fogadni csak korlátozottan.  
 

• 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. 

• Ismeretterjesztő előadások 

Az ókori történelem eszenciájával és az Erőd történetével ismeretterjesztő előadásokat tartott 
Hirschberg Attila. 

• Díjalapítás  

„MARCUS GAVIUS APICIUS”- díjat az idén is, szeptember 17-én átadtuk  a dunakeszi 
Szent István Általános Iskolában rendezett Lecsófesztivál alkalmával egy értékes Apicius -  
szakácskönyv kíséretében az Eszterlánc Óvoda csapata vehette át a díjat ezúttal Dalos 
Gyulától a magyar díjlovaglás örökös bajnokától, Dunakeszi Díszpolgárától. . 



40 
 

 

• 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 
 
Alapítványunk képviselteti magát minden helyi és a város 
határain túli rendezvényen, ahol alkalom adódik a 
Világörökség várományos Kiállítóhely bemutatására ( Fót, 
Göd, Vác, Budapest,Szentendre, ) 
 

• Turizmus, idegenforgalom, reklám 
területén 
 

 PR, marketing tevékenységünk 

Az adományok, támogatások segítségével többet költhettünk reklámtevékenységekre 
(plakátok, ismeretterjesztő szóróanyagok, tesztek, stb.). Folyamatosan bővítjük együttműködő 
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. 

 

Köszönjük az adományokat, támogatásokat! 
 


