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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Völgységi Múzeum vezetését 2021. április 1. napján vettem át, a kinevezését ezúton is hálásan 

köszönöm. Az alábbiakban ismertetem a Múzeum tavalyi működését. 

Az intézmény státuszban foglalkoztatott négy munkatársa közül hárman a tavalyi évben kezdtük meg 

munkánkat, júliustól részmunkaidős foglalkoztatásban Szabó Tibor történész-muzeológus és 

Jerkovicsné Stefán Klára természettudományos munkatárs és gazdasági referens. Részben emiatt, 

részben a COVID-19 világjárvány okán elrendelt korlátozott nyitvatartás miatt a 2021. év nagyrészt az 

intézmény belső újjászervezésével telt. Bonyhád Város Önkormányzata jóvoltából a Múzeum egy új, 

méltó elhelyezési körülményeket biztosító, műtárgyvédelmi előírásoknak jórészt megfelelő 

raktárbázissal gazdagodott (7150 Bonyhád, Szabadság tér 4). Az év során a korábbi időszakos és 

előkészítő raktárokban őrzött műtárgyakat átszállítottuk új helyükre és a pályázati forrásból kiépített 

polcrendszeren elhelyeztük őket. A raktárbázis felújítása (beszakadt és sérült falsíkok és alapzat 

újjáépítése, villamos hálózat felújítása) részlegesen megtörtént a nyílászárók cseréje és kapcsolódó 

kőműves munkák 2022-ben kerülnek elvégzésre, ezzel párhuzamosan a raktárbázist a lehető legnagyobb 

mértékben használatba vettük. 

A Múzeum működésének szabályzatait és eljárásrendjét a Bonyhád Város Önkormányzatának Gazdaság 

Ellátó Szervezetének munkatársaival közösen pótoltuk, kiegészítettük és naprakész állapotba hoztuk. A 

Múzeum adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tettem. 

A Múzeum részére egy 21. századi, letisztult arculatot hoztam létre, ennek részeként a korábbi honlap 

lekapcsolásával párhuzamosan egy új, dinamikus és reszponszív honlapot készítettem 

(https://volgysegi-muzeum.hu/), valamint az új arculattal összhangban szabályoztam a Múzeum web 2.0 

felületén elérhető tartalmakat (https://facebook.com/volgysegimuzeum). A mindennapi munkavégzést 

belső digitális naptár, digitális iktatókönyv és felhőalapú közös tárhely segíti. 

A COVID-19 világjárvány miatti lezárások a múzeumot is érintették, tavasszal több hónapra zárva 

kényszerültünk tartani az intézményt, valamint a nyári oldások után, 2021. őszén az újfent bevezetett 

maszkhordási kötelezettség, valamint a szigorodó szabályzatok több látogatót eltántorítottak. A 

Múzeum munkatársai összesen 54 programot szerveztek a tárgyévben, a korlátozott nyitvatartása során 

24 múzeumpedagógiai foglalkozást tartottak meg, 2 diáktábornak és 1 vetélkedőnek adtak otthont, 8 

közösségépítő rendezvényt szervezett meg, a Múzeum tárlatait 1.843 látogató tekintette meg. 

A 2021. évben a korlátozott nyitvatartás miatt elsősorban a múzeumi gyűjtemények digitalizációját 

mozdítottuk előre, a tárgyévben 2.770 műtárgy adatait rögzítettük digitális leltárkönyvbe és 1.751 

műtárgy adatait tettük elérhetővé online adatbázis felületén (https://mandadb.hu), emellett a 

szakgyűjteményeinket is gyarapítottuk, a történettudományi gyűjtemény 27, a néprajzi gyűjtemény 4 

tétellel gazagodott.  

A Völgységi Múzeum szolgáltatói szerződéseit felülvizsgáltam, az indokolatlan szolgáltatásokat 

(rendszergazdai felügyelet, mobil előfizetés) visszamondtam, a Magyar Turisztikai Ügynökség 

https://volgysegi-muzeum.hu/
https://www.facebook.com/volgysegimuzeum
https://mandadb.hu/tart/kereses?HNDTYPE=SEARCH&name=doc&page=1&_clearfacets=true&_clearfilters=true&fld_compound=&fac_organization=29
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„Tourinform” márkanév alatt futó információs pontja helyett önálló, a város és a régió értékeit és 

érdekeit szem előtt tartó „Völgységi Turisztikai Pont” idegenforgalmi irodát hoztam létre. 

A korábbi években a Völgységi Tájkutató Alapítvány és a Völgységi Múzeum közös vezetés alatt állt, 

emiatt számos olyan összefonódás keletkezett a két különböző szervezeti keretben, részben átfedő 

célokkal működő intézmény között, ami mindkettő számára megnehezítette a mindennapi 

feladatellátást. Ezeket az összefonódásokat felszámoltuk, a két intézmény jelenleg függetlenül, de 

egymást céljaiban támogatva működik. 

 

1. Minőségpolitika 

A Völgységi Múzeum elkötelezett Bonyhád Város és a Völgységi térség értékeinek megőrzése iránt. 

Célunk egy magas színvonalon működő, innovatív és nyitott, tudományos munkát és közművelődési 

célokat egyaránt ellátó szakmai műhely fenntartása a városban.  

Hiszünk benne, hogy a modern technológia használata elősegíti céljaink elérését. Mindennapi 

tevékenységeinkbe integráljuk a vállalkozói mentalitást (az ötlettől egészen a megvalósításig). Hisszük, 

hogy munkatársaink és a velünk kapcsolatban álló partnereink képesek felelősségteljes és önálló 

döntéshozatalra. A Völgységi Múzeum előmozdítja az önfejlődést olyan környezet biztosításával, ahol 

az emberek rendelkeznek azokkal az eszközökkel, erőforrásokkal, visszajelzésekkel és vezetéssel, amire 

szükségük van karrierjük előmozdításához, a munkában való sikereik eléréséhez. 

 

2. Humánpolitikai szempontok 

A Völgységi Múzeum munkáltatói jogait a múzeum vezetője gyakorolja. A Múzeum célja a jövőre 

nézve, hogy a tárgyi- és szellemi örökség védelme és bemutatása iránt elkötelezett, munkájukat magas 

szakmai színvonalon, országosan is elismert módon végző, együttműködésre képes munkatársakat 

foglalkoztasson. A Múzeum a mindennapi működéséhez szükséges történész-muzeológus, 

múzeumpedagógus és gazdasági referens munkaköröket értékes munkatársak látják el.  

A Múzeum gyűjtőköre révén egy jelentős néprajzi gyűjteménnyel is rendelkezik, azonban jelenleg sem 

gyűjteménykezelőt, sem néprajzos-muzeológus munkatársat nem alkalmaz. Előre tekintve hasznos 

lenne, ha legalább félállásban alkalmazhatna munkatársakat a Múzeum ezekre a feladatokra. 

 

3. Gazdálkodási szempontok 

A Völgységi Múzeum Bonyhád Város Önkormányzata által megállapított költségvetés alapján 

működik, az intézmény fejlesztésére és fenntartására külső (állami és Európai Uniós) pályázatokat nyújt 

be. 2021. során a raktárbázis fejlesztését, a történeti és néprajzi szakgyűjtemények újracsomagolását és 

különböző tudománynépszerűsítő előadások, helytörténeti fórumok szervezését biztosítottuk pályázati 

forrásból (TOP és NKA pályázatok). 

 

4. Igazgatási-szervezési szempontok 

A Völgységi Múzeum önálló Szervezeti és Működési Szabályzattal bíró közművelődési és 

közgyűjteményi célokat ellátó muzeális intézmény. Működését a jogszabályi keret mellett Bonyhád 

Város Önkormányzatának szabályzataival, valamint az intézmény belső szabályzataival és 

eljárásrendjeivel összhangban látja el. A Múzeum stratégiai vezetését Bonyhád Város polgármesterével 
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összhangban az igazgató látja el, aki felel az intézmény operatív működéséért, megszervezi és irányítja 

mindennapi munkavégzését. 

 

5. Programszervezés (2021) 

2021. július 3-án a Múzeum Éjszakája országos programsorozat keretében a Múzeumban megnyitottunk 

egy új időszakos kiállítást (Legyen világosság címmel), valamint óránként vezetést tartottunk a 

kiállítótereinkben. A rendezvényen a Medinai Tambura Zenekar lépett fel, az éjszaka leszálltával 

tűzzsonglőrök szórakoztatták a közönséget. 

2021. augusztus 2–6, valamint 2021. október 27–29 között sikeresen megrendeztünk két múzeumi tábort 

17 gyermek részvételével. A programok során a gyermekeket Bonyhád nevezetességei mellett 

elutaztattuk Váraljára, Óbányára, Grábócra, Lengyelbe és Závodra. A múzeum munkatársai mellett 

iparművészek, földrajzban, biológiában és számos más diszciplinában jártas természettudományos 

szakemberek tartottak foglalkozásokat. 

2021. szeptember 10–11 között a Múzeum saját kiadványokkal és Szabó Tibor történész-muzeológus 

munkatárs előadásával bekapcsolódott a XX. Völgységi Könyvfesztivál programjába. 

2021. szeptember 18-án a Múzeum részt vett az országos Kulturális Örökség Napjai programsorozatban. 

A nap során előadást tartott Lőrincz Etel (Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége) „A bukovinai 

székely kultúra és tájházak” címmel, Köhlerné Koch Ilona (Bonyhádi Német Önkormányzat) „Bonyhád, 

a pacskerkészítés fővárosa” címmel, valamint Szedlacskó Csaba faragómester és Szebenyi Edina 

keramikus „Ősi motívumok a fa- és csontfaragásban, valamint a kerámiákon” címmel. A program 

keretében a bonyhádi Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola diákjai adtak koncertet és Hoffmanné 

Mária csúhékészítő iparművész tartott foglalkozást az érdeklődőknek. 

2021. szeptember 23-án a Múzeum az országos „Kutatók éjszakája” rendezvénysorozat helyszíneként 

szerepelt, előadásokat tartottak Orsós Fruzsina (Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság), Dr. Nagy Gábor 

(PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet), Gábor Zsolt (Völgységi Múzeum), Dr. Pirkhoffer Ervin 

(PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet) és jómagam. 

2021. október 3-án a Szent Mihály napi rendezvényünk keretében Burján István néprajzkutató (JPM) 

mutatta be a naphoz kapcsolódó hagyományokat, eszközöket és népszokásokat, ezt követően a Zönge 

Zenekar adott koncertet a résztvevőknek. 

2021. október 16-án a Múzeum szervezésében Sárkány Kázmér lépett fel az érdeklődő közönség előtt. 

2021. november 8–11 között a Múzeum gazdag programokkal készült iskolásoknak a Nemzetiségi hét 

programsorozat keretében. 

2021. november 13-án Salamon Gáspár építész tartott előadást a bukovinai székely építészetről a népi 

építészeti szabad fórum keretében. 

2021. november 4–5 között a Múzeum kétnapos attitűdformáló műhelybeszélgetésnek adott otthont. 

2021. december 1-én a Múzeum munkatársa, Gábor Zsolt tartott előadást Vörösmarty Mihály és Illyés 

Gyula munkásságáról a Vörösmarty Művelődési Központban. 

2021. december 9-én Maul-Link Dóra, a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltárának 

főlevéltárosa tartott előadást a Múzeumban. 

Az általunk szervezett programokról folyamatos tájékoztatást nyújtunk az érdeklődő közönség számára 

a megújult honlapunkon (https://volgysegi-muzeum.hu), valamint facebook oldalunkon, illetve 

https://volgysegi-muzeum.hu/
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Bonyhád több pontján kihelyezett plakátjainkról, szórólapjainkról. Emellett a Múzeum többször 

szerepelt helyi és országos médiában: 

− 2021. július 31. Kossuth Rádió Országjáró c. műsora a Völgység örökségéről; 

− 2021. december 6: Tolnatáj Televízió műsora az adventi, illetve Mikulás-napi szokásokról; 

− 2021. december 21: Tolnatáj Televízió műsora a Karácsonyi szokásokról; 

Összességében egy sikeres és ígéretes éven vagyunk túl, bízok benne, hogy Bonyhád Város 

Önkormányzatának támogatásával a következő években is a mostani lendülettel folytathatjuk a munkát. 

Tisztelettel kérem a képviselő-testülettől a beszámolóm szíves elfogadását! 

 

Bonyhád, 2022. március 11. 

 

____________________________ 

dr. Farkas István Gergő  

múzeumigazgató 

 


