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Késő-Római Kikötőerőd Alapítvány 

                               2120 Dunakeszi, Duna sor 28. 

 

Közhasznú tevékenységünk szakmai 

beszámolója - 2017 

Fotó:”FLORÁLIA” 

A beszámolót készítette: 

 

Langmayer Katalin elnök 

 

Kuratórium által jóváhagyva 2017. november 9. 
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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. 

Honlapok: www.hirschberg.hu ; dunakeszierod-fortlet.org 

Mail cím: romaierod.dunakeszi@gmail.com 

 

Képviselő:  Langmayer Katalin az alapítvány kuratóriumának elnöke 

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

 

 

A legkisebbek is szívesen hallgatják az ókor világát bemutató filmet és az előadást 

 

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, Magyar Limes Szövetség, Dunakeszi 

Tankerületi Igazgatósága, Dunakanyar Régió; egyéb alapítványok, akik a 

programjaink, pályázati kiírásaink széleskörű terjesztésében vettek részt, valamint a 

 Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár - könyvadományaival 

mailto:romaierod.dunakeszi@gmail.com
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 Printingo Kft.- kedvezményes nyomdai munkákkal 

 Dunakeszi Programiroda – a városi Programfüzetben való megjelentetéssel 

 KesziTéVé – közszolgálati adásaival 

 Duló Károly önkéntes tanácsadóként 

 Langmayer Katalin tárgyi adományokkal 

 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola – a kiállítások segítése paravánokkal  

 1%  

 Egyéni adományok 

 

Közhasznú tevékenységünk tartalmi beszámolója 

 

Rólunk 

A római Limes, határvédelmi rendszer magyarországi szakaszának egyik különlegessége 

Dunakeszin, a Horányi révnél található kikötő-erőd déli szárnya: 28 m hosszú rom-fal és 

saroktorony, valamint a Magyar Nemzeti Múzeummal közösen létrehozott kiállítás. A 2004-

ben műemlékké nyilvánított ókori erőd bekerült az UNESCO világörökség előkészítő 

programba, amely nevezése a 1520/2016. (IX. 27.) Kormány Határozat alapján 2018 

januárjában várható. A kiállítás és rendezvényeink – a közel 1700 éves falak között - 

időutazásra invitálnak gyerekeket, fiatalokat és felnőtteket egyaránt, ahova 2009-től sok ezer 

látogatót tudtunk bevonni az érdekes programkínálattal. 

 

 
Célkitűzéseink, feladataink:  

 A helyszín programjait szervező Alapítvány elsődleges célja a Dunakeszin lévő – 

különleges épségű - késő-római kikötőerőd és az ahhoz kapcsolódó kiállítás 

bemutatása, rendezvények szervezése;  

 A klasszikus ókori hagyományőrzés ápolása, amely érdekében együttműködik más 

civil szervezetekkel;  

 A pályázatok, adományok összegeiből rendezett kulturális rendezvények, célja, hogy 

minden korosztály megtalálja a szellemi feltöltődést, történelmi ismereteik, tudásuk 

gyarapodjon, megismerje Dunakeszi és környezete kulturális és idegenforgalmi 

nevezetességeit;  
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 Távlati cél az UNESCO világörökségi nevezés által megnyíló városi turisztikai 

lehetőségek fejlesztésében való aktív közreműködés; 

 Kiemelt feladat a kulturális örökség megóvására nevelés, oktatás, ennek érdekében, 

találkozók, fórumok szervezése szakemberek bevonásával;  

 valamint mindazok a feladatok, amelyeket az Alapító okiratunkban megfogalmaztunk. 

  

A kiállítás anyagának jelenős része – a 

feltárásokat is végző - Magyar Nemzeti Múzeum 

tulajdona. A kiállítás 

idegenvezetéssel/előadással kiegészített 

megtekintése a meghirdetett rendezvényeken, 

nyílt napokon kívül a honlapon keresztül, 

vagy telefonon előre bejelentkezéssel 15-55 fő 

között lehetséges. A kiállítás látogatása - a 

tulajdonos elkötelezettségének köszönhetően - 

térítésmentes.  

 

A kulturális programjaink nagy részét a 

nemzetközi múzeumi napok köré csoportosítjuk. 

Kilenc éve rendezünk Kulturális Örökségnapokat 

és a nyári tábori kiegészítő programokat, melyet 

„Fortunália” néven ismernek és a júliusi, 

augusztusi hónapot öleli magába. Az 

alapítványunk 5 éve ír ki országos pályázatokat 

diákok számára (eddigiek: makett, film, előadói, 

tárgyalkotói, történelmi társasjáték, rajz). Nagy 

siker a 3. éve működő Erődgaléria, ahol öt 

különleges kiállítást sikerült már szerveznünk és 

szintén 3. éve rendezünk áprilisban – hogy ne ütközzön a budapesti rendezvényekkel – 

„Floráliát”, tavaszköszöntő ünnepeket az erődben. 

 

Adományokat elfogadunk, amelyeket - egy elszámolási kötelezettségvállalásával - a 

kiállítóhely fejlesztésére, népszerűsítésére és a meghirdetett programokra fordítunk. A 

tevékenységeink bemutatásáról – évről-évre - újságokban, programfüzetekben, facebookon 

gondoskodunk, valamint a honlapunkon, ahol minden évről képes beszámoló áll 

rendelkezésre az érdeklődők számára a közhasznúsági beszámolókon kívül. 

 

   Harmadik éve rendezzük meg áprilisban a FLORÁLIÁT - Tavaszköszöntő ünnepünket. Az 

idei évben előzetesen rajzpályázatot hirdettünk 4-8. osztályos diákok számára.

Pályázatunkra 107 pályázat érkezett az ország különböző területeiről. A zsűri munkája igen 

nehéz volt, mert nagyon sok kiváló alkotást küldtek be a gyerekek. Végül 5 órai megfeszített 

munka után született meg a döntés. Három kategóriában 5 első, 6 második, 7 harmadik 

helyezettet  és 5 különdíjat javasoltak. 
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A zsűri munkája képekben: 

 

Április 15-én rendezvényünket hagyományőrző kézműves foglalkozással indítottuk. Az idő is 

kedvezett a rendezvény sikeréhez. A foglalkozást dunakeszi pedagógusok vezették.  
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Új színfolt az életünkben, hogy három budapesti középiskolás animátorként nálunk töltötte a 

kötelező önkéntes gyakorlatát. Szintén a meglepetések sorába tartozott, hogy az új 

programfüzetünket erre az alkalomra nyomtatattuk ki. 

A vendégeket  az alapítvány nevében Langmayer Katalin köszöntötte. Ezt követte a 

gladiátorbemutató. Igazi harci küzdelemben volt részünk, miközben ismeretterjesztő előadás 

keretében megismertük a gladiátorok életét. (1985 december 21-én az ókori gladiátorjátékok 1583 évvel 

azelőtti betiltása után a téli napfordulókor kezdte meg első tréningjeit a Familia Gladiatoria. A legújabb kor, első gladiátor 

csoportja. Alapította We ixelbaum János. ) 
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A címlapon látható csoportkép elkészülte után  a gladiátorokkal és a felszerelésükkel 

közelebbről is megismerkedhettek a látogatók.  
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A sikeres bemutatót követte a februárban meghírdetett rajzpályázatunk eredményhirdetése. 

(Sajnos, nem mindenki tudott személyesen eljönni a díjkiosztásra. Természetesen az ő 

részükre postán kézbesítettük a díjakat, emléklapokat, ajándékokat!) 

Először a diákok felkészítőit, segítőit köszöntöttük és köszöntük meg munkájukat 

Emléklappal, magyar nyelvű kiadványunkkal és egy csodálatos rózsával. 

 

Minden pályázó diák is kapott Emléklapot, hisz megérdemlik az elismerést munkájukért azok 

is, akik díjban nem részesültek, de számos elfoglaltságuk és a tanulás mellett még erre a 

pályázatra is szántak időt. Településenként, ill. iskolánként osztottuk ki a diákoknak a 107 db 

emléklapot, hogy egy kicsit meggyorsítsuk az eseményeket. 
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A zsűri bemutatása, köszöntése után került sor a pályamunkák értékelésére, melyre  a zsűri 

elnökét, a Balázs Béla-díjas filmrendezőt és művelődéstörténészt kértük fel Duló Károly 

személyében, aki nemcsak a benyújtott alkotásokat elemezte műértően, de szellemi 

útravalóval is ellátta a gyerekeket. 
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A különdíjak átadása következett ezek után:  Lőrincz Róbert igazgató – a dunakeszi könyvtár 

igazgatója és Langmayer Katalin az alapítvány elnöke adja át a jutalomkönyveket.  

 

A helyezettek okleveleit és jutalmait a zsűri tagjai adták át. 
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Végül a zsűri munkáját köszönte meg az alapítvány elnöke. Majd a fogadással zárult a 

program. 
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A múzeumi világnap ünneplését a 

Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 

1977 májusában Moszkvában tartott XI. 

konferenciáján határozták el. Első 

alkalommal 1978. május 18-án 

tartották meg. Azóta már több mint száz 

ország közel 30 000 múzeuma vesz 

részt a minden év május 18-án tartott 

eseményben.
 
Az ünnep célja, hogy az 

"év eme napján komolyabb figyelem 

forduljon a múlt emlékeit őrző és 

bemutató intézmények felé". 

Folyamatosan jöttek az érdeklődők a 

kiállítást megtekinteni. Kisebb csoport 

gyűlt össze a filmvetítéssel egybekötött 

ismeretterjesztő előadásra is. 

Ezt követte a Szuppán Irén Művészeti 

Alapítvány művésztanárainak és 

növendékeinek bemutatója és egy kis 

rögtönzött fogadás. 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Moszkva
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Kiss Eszter kiállításának ünnepélyes megnyitója 
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A köszöntés után a „Virtuózok”-ból jól ismert - Ungár Cecilia játéka varázsolta el a közönséget. 

 

A nemzetközi hírű  Et-Vie Dance  ismét az erőd színpadán. 

 

A zene, a tánc, és a kiállított képek teljes harmóniája különleges hangulatot teremtett . Szinte a 

megszólalt a csend a lányok csodálatos tánca alatt. 
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Ezt követte a fogadás, a kiállítás megtekintése és a kötetlen beszélgetés. Igazi élmény volt ez a 

program is.
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Nem maradhatott el a három fordulós 

történelmi levelező játékunk! A helyes 

megfejtőknek a szeptemberi Kulturális 

Örökségnapokon adtuk át a díjakat – a 

kisorsolás után tíz szerencsés pályázónak.  

Délelőttönként filmbemutatókkal egybekötött 

kiselőadások, játékos ismeretterjesztés az ókori 

Róma hétköznapjairól és ünnepeiről, és az 

elmaradhatatlan mesejáték bemutató 

augusztusban tarkította a repertoárt. A 

gyerekek - múzeumpedagógiai programjaink 

alkalmával  - 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 és 

tárgyalkotó pályázatok díjnyertes alkotásait.  
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Ezt követően a városi gyermeküdülőben - több alkalommal - bemutatót tartottak a római 

hagyományőrzők. A Legio Leonum Valentiniani élő katonai bemutatója, harci kiképzése, 

fegyverek, ruházat bemutatása kiegészítette a tárlatvezetésen hallottakat. A gyerekek 

átélhették a római katonák és polgárok életét, ókori stratégiai játékokat játszhattak. A légiósok  

egy kis történeti áttekintés után, harci kiképzést és ókori sportjátékokat, versenyeket tartottak 

az érdeklődő gyerekeknek. 
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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. 9. 

éve rendezzük meg a KÖN napokat az erődben, 

mindig változatos programokat biztosítva az 

érdeklődőknek. A Római Birodalom történetébe 

ágyazott dunakeszi erőd múltjáról és jelenéről szóló 

előadás nagy érdeklődést vált ki az idelátogatókból. 
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Nyári Történelmi játékunk eredményhirdetése 

Az élő történelmi társasjátékot sajnos elmosta az eső, amit szintén 

ajándéknak szántuk a versenyzőinknek. A 

háromfordulós, levelezős történelmi játékunkra 29 diák 

nevezett a harmadik fordulóra megfogyatkoztak 

ugyan, de így is 4 teljesen hibátlan feladatmegoldás 

született.  

Az I. forduló egy ókortörténeti Totó, a II. 

olimpiai totó volt a kezdetektől, a III. és egyben 

legnehezebb forduló egy komplex ismeretet igénylő 

játék volt.  

A felkészítőket is megajándékoztuk, a diákok 

egyformán 5-5 ezer forint értékű ajándékutalványt, emléklapot kaptak. 
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Duszka Ágnes 1. önálló kiállítását rendeztük meg az erődben. Reméljük, hogy hamarosan ezt 

még számtalan hasonló követi! Büszkék vagyunk, hogy mi indítottuk el ezen az úton! 

A Kiállítóhelyet az idei évben több mint 4000 turista, érdeklődő, diák látogatta. 

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 

– fáradhatatlanul - Hirschberg Attila.  
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Kulturális örökségeink megóvása, műemlékvédelem területen 

Céljainkat lehetőségeink figyelembe vételével megvalósítottuk: 

 A kiállítóhely korszerűsítésének támogatása az adományokból 

 Együttműködés a Magyar Limes Szövetséggel 

 

 
Frankfurt, Párizs 

 

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

fortlet.org ; 2017. júliusától megjelentünk a Limes Szövetség honlapján is magyar és 

angol nyelven 

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

 Megjelent az Éves programfüzetünk: 

 

 

 

Önkéntes középiskolások az erődben 

Harmadik éve vannak önkéntes középiskolai tanulóink az Erődünkben. Az idén három budapesti 

középiskolás. 

Feladatuk: 

 Adminisztrációs, adatrögzítési feladatok  

 Múzeumi rendezvények szervezésében és lebonyolításában való részvétel 

 Animátori feladatok 

 

Köszönjük az adományokat, támogatásokat!  
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