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Bevezető 

A Völgységi Múzeum 1992 óta Bonyhád Város Önkormányzata fenntartásában működő 

tájmúzeum, gyűjtőköre helytörténet, néprajz-nemzetiségi néprajz Bonyhád város környékére 

kiterjedően. Önálló jogi személy, saját költségvetéssel és számlaszámmal. Részben önálló 

költségvetési szerv, a pénzügyi feladatok ellátásában a Gazdasági Ellátó Szervezettel 1999-ben 

kötött megállapodást. A fenntartó Bonyhád Város Önkormányzata 181/ 2009.(XII/17) számú 

határozatával a Tűzoltó Múzeum (Bonyhád, Szabadság tér 13. ) 2010-től a Völgységi Múzeum 

telephelye, intézményegysége lett.  

Az 2018-os évben a fenntartó Bonyhád Város Önkormányzata a költségvetésünkben a 

béreket és járulékait, három szakalkalmazott, történész múzeumvezető, néprajzos muzeológus, 

részfoglalkozású pénztáros-tárlatvezető 2,75 létszámra, továbbá a működési költségeket 

biztosította. Ebben az esztendőben is az önkormányzaton keresztül a munkaügyi központ 

pályázatában egész évben egy-egy 8 órás közhasznú takarító és adminisztrátor-gyűjteménykezelő 

segítőnk volt. A Magyar Nemzeti Múzeum 2017 tavaszától egy-egy kulturális közfoglakoztatott 

koordinátor, adminisztrátor és adatrögzítő középfokú OKJ-s közhasznú mukatárs létszámra 

nyújtott lehetőséget. A Forum Hungaricum (korábban MANDA) 1 fő archivátora 2014 októbere 

óta dolgozik.  

 
A Völgységi Tájkutató Alapítványunkat 1993-ben hozta létre az Önkormányzat a Völgységi Múzeum 

támogatására. Az Alapítvány - 2014 júniusáig közhasznú szervezet - működteti az időszaki Tourinform 

irodát Bonyhádon. 2016 februárjától Gáspár Gabriella tárlatvezető látja el az irodavezetői feladatokat és 

viszi az alapítvány pénztárát. Középiskolás közösségi szolgálatos diákjaink a teremőri és 

könyvértékesítési feladatok ellátásában 2018 nyarán is részt vettek.  
Völgységi Múzeum pályázatot nyújtott be az Agrárminisztériumhoz (HUNG-2018/5043) egy millió 

forintot nyert a Völgység látnivalóinak, nemzeti értékeinek fényképezésér, az ehhez kapcsolódó 

szóróanyag nyomdai előállítása, megvalósítása áthúzódott az idei esztendőre. A 2018. évben a fenntartó 

intézményi felújítási keretet nem képezett, viszont mintegy 100.000.-Ft értékben az udvari 

raktárépületünk külső vakolását és festését elvégeztette.  

Éves programunk; kiállítások, előadások és könyvbemutatók, kerekasztal-beszélgetések, a 

Múzeumok Világnapjához, a Múzeumok Éjszakájához, a Kulturális Örökség Napjaihoz, az Őszi 

Fesztivál rendezvényeihez, szakmai összejöveteleihez kapcsolódtak. Már harmadik éve, hogy 

részt veszünk a „Cselekvő közösségek hete” programban, először egy egész hetes 

rendezvénysorozattal, amelyen helyi közösségek látogattak hozzánk, 2018-ban a Felvidéki 

Egyesület közreműködésével, egy kiállítást nyitottunk ennek keretében. 

Múzeumi gyűjteményi tevékenység  

A 2018. december 31-i állapot szerint több mint 3000 néprajzi, csaknem 2000 történeti 

tárggyal rendelkezünk, több mint 7000 fotó került leltárkönyveinkbe. A tervezett éves gyarapodás 

nagysága mintegy 100 db tárgy, 200 db dokumentum, 300 fotó és 100 könyv. Ebben az évben 

éppen 350 fotó és 245 dokumentum, 108 történeti és néprajz tárgy, 40 könyv gyarapodásával 

hoztuk a tervet A leltározás a két muzeológus feladata, a könyvek szakozásában eddig is a 



Solymár Imre Városi Könyvtár segítségére támaszkodtunk. 2016-ban megkezdett gyűjteményi 

revíziót, ezzel párhuzamosan a külső letétek felülvizsgálatát ebben az évben sikeresen befejeztük.  

A múzeum főépületének telkén álló külső raktárunk 42 m
2
-éből 14 m

2 
előkészítő raktár, 28 

m
2
-e történeti és néprajzi gyűjteményraktár, csak szelektív raktározási feltételeket biztosít. 

„Muzeális örökségünk jövőjéért” Állományvédelmi Alprogramhoz csatlakozásunkkal a modul-

rendszerű műtárgytároló blokk kialakításával egy olyan 24 m
2 

-es zárt rendszerű szervetlen – 

elsősorban fémtárgyak, illetve nem festett fatárgyak korszerű tárolására olyan padlástéri raktárt 

alakítottunk ki, amelyben idővel megfelelő elhelyezést nyer a történeti és néprajzi tárgyi 

gyűjtemény egy része. 2018-ban restaurálásra nem került sor.  

A 2017-ben elnyert 2,6 millió forintos Járási székhely pályázat a fejlesztésből elmaradt a fény- és 

hővédelem- a fóliázás, illetve a sötétítők elkészítésével tettük fel az i-re a pontot, a pályázat átfutó volt a 

2018-as évre. 2018 telén a kivitelező cég kihasználva a téli fűtési viszonyokat elvégezte a 

Völgységi Múzeum állandó kiállításának 10 termében a fényvédő fóliázást, március közepére 

befejezte a munkát. Mind a fényvédő fóliázás, mint pedig a sötétítők elhelyezése biztosítja 

műtárgyállomány 21. századi körülményeit. A Tűzoltó Múzeum filiánk és a raktárak számára 

szükséges energiatakarékos izzókat, páramentesítő készülékeket vásároltunk. A készülékek 

beváltották a hozzájuk fűzött reményeket.  

 

 

A gyűjteményi raktárak 153 m
2
-éből 30 m

2 
néprajzi raktárunk az önkormányzat garázsa, 

kiegészült egy 10 m
2
-es előkészítő raktárral, szívességi használattal. 5 m

2
-es történeti raktárunk a 

plakát és zászló, illetve képzőművészeti anyagunk raktára. A fennmaradó mintegy 60 m
2
 

raktározási felület a főépület padlásának 2 méternél nem alacsonyabb része, zománctábla-

gyűjteményünk és a kovácsműhely nagyobb darabjainak raktározására szolgál. 2015-ben a helyi 

önkormányzat újabb 50 m
2
-es raktárt adott ingyenes használatra. 



A gyűjteményezésben a meglévő raktárak és gyűjtemények szakrendszerű profilírozása, a 

modul rendszerű padlásraktár kitöltése, a korábbi prioritások szerint a törzsgyűjtemény 

gyarapítása volt a célkitűzés. Hivatalosan megmaradunk a papíralapú nyilvántartási rendszer 

mellett, először a fotótár digitalizálásával számolhatunk Fotótárunk a kismúzeumi kereteket 

messze meghaladó szerepet játszhat, mert igen értékes fotóanyaggal rendelkezik. Ebben 

előrelépést hozott az együttműködés a Forum Hungaricummal (korábban Magyar Nemzeti 

Digitális Fotóarchívum (MANDA), egy fő közhasznú számítógépes szakember alkalmazása, 

fotótárunk digitalizálásának megvalósítására. Ennek keretében 2018-ban a digitalizált fotók, 

dokumentumok és könyvek száma csaknem elérte a 9.000 tételt. A meta adatok, a fotók-

dokumentumok előkészítése, a fényképanyag szkennelése mellett a leltárkönyvi és adattári 

adatok bevitele is folyamatos napi szintű munkát igényel a muzeológusoktól. 

Múzeumi kiállítási tevékenység 

Továbbra is törekszünk pályázatokkal anyagi források bevonására. A városi önkormányzat 

28,7 millió forintos Kubinyi pályázatával megvalósult új állandó kiállításunk a 

múzeumpedagógiai füzete és a háromnyelvű kiállítási vezetője volt az alapja ebben az évben 

múzeumpegógiai tevéknységünknek. 

Időszaki kiállítások: 

Az évi kötelező 2 kiállítás 2018-ban is háromra bővült. A a város testvértelepüléséről 

érekezett „Tardoskedd 1945-1949.” A kiállítást Bara Mihály nyitotta meg és közreműködött, a 

Felvidékiek Egyesület kórusa. A saját rendezésben megvalósított „Ókértől Ozoráig − A tolnai 

nemzetőrség megszervezése 1848-ban.” tárlathoz a Szabadkai Városi Múzeum  „Bukovinai 

székelyek Bácskában” vándortárlata kapcsolódott Dr. Papp Árpád a kiállítás kurátora 

megnyitójával. Közreműködtünk a kismányoki és teveli helyszínek megszervezésében..  

Vándorkiállítások: 

2018-ben a „Évezredes motívumok a bukovinai székelyek díszítőművészetében.” 

vándortárlatot Tevelre juttatuk el. Az „Emelt fővel − A bukovinai székelyek Magyarországon 

1941-2011”, a  „Lebet wohl im Ehebunde – Sok boldogságot!” (A kelengyétől a menyasszonyi 

koszorúig) és  „Mint oldott kéve − Felvidéki magyarok a Völgységben”  vándorkiállításunkat 

Gyönk Város együtt kérte el Szent István napi ünnepségére. Mindenütt a sikeres nyitó helyi 

ünnepe lett a közösségeknek. 

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység  

Kutatótermünk a múzeumi szakkönyvtár, helyisége nagysága: 20 m
2
. A tudományosan 

minősítettek száma 1 fő. A Bonyhád Lexikon 650 oldalas kötetének 2017. december 14- i 

nagysikerű megjelenése és bemutatója pénzügyi szempontból is eredményesnek bizonyult. A 

könyv eladásából 2017-ben 2.715.000 Ft, 2018-ban 1.302.000 Ft bevétel származott. 

Alapítványunk ebből finanszírozta két korábbi sikerkiadványunk utánnyomására: Hofmeister 

Lajos-Szőts Zoltán: Üdvözlet Bonyhádról. 2018. 162.p., Bukovinai Székely Konyha – Nagy 

Antalné Ferencz Regina ételei (2018. 48.p.) 

A kutatószolgálati tevékenységet nyitvatartási időben biztosítjuk külső kutatók számára. 

2018-ban a két muzeológus és az irodavezető együtt 7 konferencianapon, 5 terepen töltött napon 

gyarapította szakmai tudását.  

 



Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység  

A múzeumi foglalkoztató terek nagysága 133 m2–re emelkedett a TIOP pályázat 

megvalósulása erdményeként már 2011 májusától, ami újrastrukturálódott  Kubinyi pályázattal. A 

megszólítani kívánt közönség nagysága főépületünkben és telephelyünkön 5700 fő, a programok 

és résztvevőik éves számát 2200 főre tettük, 2016-ban a Kubinyi Pályázatban előírt 10 %-os 

bővülést megközelítettük, 2017-ben 6984 fővel jelentősen meghaladtuk, ez adta a csúcsot, 2018-

ban 6014 fővel teljesítettük elvárásainkat. 

Hagyományainknak megfelelően továbbra is folytatjuk a múzeumi órákat és tárlatvezetéseket. 

A 2017-18-ben is kihelyezett óraajánlattal is bővített program csomagjainkat kináltuk a völgységi 

iskoláknak. Ennek keretében szerveztük meg a Tolerancia órákat. A bonyhádi zsidó örökség 

legértékesebbje a piactéren található Ózsinagóga, amely műemléki szempontból ez az ország egyik 

legjelentősebb zsinagógája. Lényegében ma is őrzi XVIII. századi állapotát, de sajnos eléggé elhanyagolt 

állapotban van, felújításra szorul. Állandó kiállítás tekinthető meg benne „Elfeledett arcok” címmel.  

2018. áprilisában és októberében 10-10 csoportos tárlatvezetést tartottunk  először a Petőfi Sándor 

Általános Iskola és Perczel Mór Szakközépiskola osztályainak. Ősszel 168 szakmunkástanuló, 

(asztalosok, gázszerelők, lakatosok, eladók, szociális munkások összetételben) 15 tanár kísérővel. 

Csapódott még 10 általános iskolás diák, 10 felnőtt, összesen 203 fő. A budapesti Mensch 

Nemzetközi Alapítvány fizette a tárlatvezetések költségeit. „Tű, cérna, olló”címmel Binder 

Borbála néprajzos muzeológus új kézműves foglalkozást kreált, a felnőttek erre nem 

mozdultak, annál inkább sikert aratott az év folyamán a gyermekek körében. Az éves 

közművelődési programunk részét képezi  a Múzeumbaráti kör. Ismeretterjesztő előadások és 

könyvismertetők hangzanak el januártól decemberig, 6 alkalom, egy 3 hónapos szünet 

beiktatásával. 

Közösségszolgálat, kapcsolattartás, kommunikáció területén a sajtókapcsolatok fenntartása a 

Völgységi Múzeum és az infopultok honlapjának szerkesztése, karbantartása, folyamatos 

frissítése, a szórólapok, plakátok, meghívók készítése a szerkesztés az egyik kulturális 

közfoglakoztatott, a tartalomszolgáltatás a múzeológusok feladata volt. 

Ötödször rendeztük nyári foglalkoztató tábort kulcsos gyerekeknek júliusban, most Binder 

Borbála szervezésében, a stábunk részvételével, Egy turnusra való gyerek jelentkezett, 15 fővel,  

jóhangulatú a résztvevő gyermekek és a szülők tetészését is elnyerő programot valósítottunk meg. 

Az évek óta megrendezett eseményeink közé tartozik a Múzeumok éjszakája. A 2018. június 

23.-ai két témával, két résszel, két célcsoporttal volt jellemezhető. Az első blokk a Bonyhádi 

Német Önkormányzat szervezésében 17 órától 19 óráig Palkóné Kirch Erika és Reiser Kornélia: 

Pacsker minta rajzolása – gyermekprogram a Kuckóban, majd 18 órától  Lohn Zsuzsanna: A 

gyapjútól a pacskerig, előadás és pacskerkötési bemutató az udvaron. A legnagyobb létszámot 

megmozgató programnak bizonyult ehhez kapcsolódóan a Német Önkormányzat Pecze István 

vezette harmonika diákkurzusának bemutatója és Kéméndi Tamás harmonika koncertje, amelyen 

párizsi hangulatot teremtett Pecze Boglárka csodálatos énekével. Erről a Tolnatáj Televízió is 

tudósított. 

A második blokk tárlatvezetés, a Völgységi Múzeum „Ház és Ember a Völgységben” új 

állandó tárlat felvidéki szobájának és a „Tardoskedd 1945-1949” − A község lakóinak 

kitelepítését bemutató kiállításának megtekintésére. Kiegészült Múzeumi mozival: „Észak felé 

1938.” (60perc) 80 éve történt a visszakerült Felvidéken 



A borkóstolás és zsíroskenyér parti jó hangulatú kiegészítője, egyre inkább elmaradhatatlan 

része a rendezvénynek. Összességében 334 résztvevőt regisztráltunk ez a korábban szokásos 

létszám kétszeresét. A családok érkezésének örültünk a legjobban, az est második felében sok 

vendég jött a múzeum állandó tárlatának megtekintésére. 

2018. szeptember 15.-én a Kulturális Örökség Napjai keretében kirándultunk  Pécsre. Délelőtt 

Zsolnay építészeti kerámia sétát tettünk a Belvárosban Tillai Gábor vezetésével. Útba esett a 

Szerecsen Patika Múzeum ill. a Vasváry-ház. Délután a szegedi Nagyszentmiklósi aranykincs 

galvanológiai másolatait avarkori-honfoglaláskor vándorkiállítást néztük meg. Különleges 

pince sétára invitált a középkori kanonok házak alatt Tillai Gábor. Feltette a koronát 

minderre aa Mecseki Bányászati kiállítás megtekintése Kováts-Ömböli Éva tárlatvezetésével, a 

Tettye romok /püspöki palota-derviskolostor / Tettyei Mésztufa-barlang látogatása és a Pintér-

kert Arborétum megtekintése.   
A Múzeumok Őszi Fesztiválja országos rendezvénysorozathoz is csatlakozunk a 2018. 

október 11-i bonyhádi program megszervezésével. Dr. Szőts Zoltán igazgató köszöntője után, 

Binder Borbála néprajzos muzeológus „Múzeum a bőröndben” kellékeivel szemléltette 

mondanivalóját. A kiállítás nyitója a kiállítás és a téma kutatójának Dr. Hermann Róbertnek az 

ismertetésével a színvonalas eseménynek bizonyult. Eljött, a Perczel Miklós Nemzetőr 

Bandérium Hagyományőrző Egyesület 10 tagja, akik egy csatajelenet adtak elő 

fegyverropogással és szuronyharccal. Bár a helyi- megyei és régiós médiákat céloztuk meg, csak 

a Tolnai Népújság fotóriportere jelent meg a nyitón, nagyobb médianyilvánosságot érdemelt 

volna. A 39 gimnazista diák és a múzeumbaráti és honismereti kör tagjai viszont jól szórakoztak. 

Szerény vendéglátással zártuk a jó hangulatú összejövetelünket.  

Konferenciák-továbbképzés 

A továbbképzésben fordulatot hozott múzeumigazgató felkérése. a Szentendrei Múzeumi 

és Oktatási Képzési Központ megyei koordinátori feladatainak ellátására 2012-ben, 2018-tól dr. 

Szőts Zoltán szakértő, tanácsadó koordinátor.  

Részvétele: 

 Völgységi Múzeumpedagógiai Évnyitó 2018.október 11. Völgységi Múzeum/Saját 

szervezésű rendezvény/ 

Tolna Megyei Múzeumpedagógiai Évnyitó 2018. szeptember 26. Wosinsky Mór Múzeum 

Országos Múzeumpedagógiai Konferencia 2018. november 5. Magyar Mezőgazdasági Múzeum 

Országos Múzeumpedagógiai Konferencia 2018. november 6. Binder Borbála 

Más konferencia: 

Honosság/hontalanság etnikai és társadalmi változások Néprajzi konferencia, Szabadka, 2018. 

május 26. Szabadkai Városi Múzeum, dr. Szőts Zoltán (Leadott tanulmány, megjelent.) 

Országos Tourinform konferencia: 2018. június 11-12. Gáspár Gabriella 

Frida Kahlo Szakmai Nap, Magyar Nemzeti Galéria, 2018. szeptember 24. Binder Borbála 



OMMIK tréning – digitális tárlatvezetés 2018. október 16. Wosinsky Mór Múzeum, Binder Borbála 

Külföldi tanulmányutak: 

2018. június 18. Szabadka. A város nevezetességeinek és Szabadkai Városi Múzeum  

„Bukovinai székelyek Bácskában” tárlatának megtekintése dr. Papp Árpád a kiállítás kurátora 

közreműködésével. Teljes stáb, összesen 50 fővel. 

Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 

2018. július 9–11. Nagyszeben, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Déva: Dr. Szőts Zoltán 

2018. nov. 12-16. Brüsszel: Gáspár Gabriella 

2018. december 12-15. Rijeka: Binder Borbála 

 

 

 

        …………………………………. 

         Dr. Szőts Zoltán 

múzeumigazgató  

Bonyhád, 2019.  november 5. 


