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A Völgységi Múzeum 2020. évi beszámolója 

 

 

A Völgységi Múzeum 1992 óta Bonyhád Város Önkormányzata fenntartásában 

működő tájmúzeum, gyűjtőköre helytörténet, néprajz (Bonyhád város környékére 

vonatkozóan, jelenleg a járás 25 településére 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.  

 A 2020-as évben a fenntartó a költségvetésünkben a béreket és járulékait, és a 

működési költségeket biztosította.  

 

A múzeum dolgozói létszáma: 4 fő (3,75 álláshely) 

 

- 1 fő történész 

- 1 fő néprajzkutató 

- 1 fő múzeumpedagógus 

- 1 fő pénztáros-tárlatvezető  

 

Az intézményben közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók 

 

Közfoglalkozás keretében összesen 6 főt alkalmaztunk 2020-ban. 

 

Bonyhád Város Önkormányzatán keresztül 2 főt foglalkoztattunk, takarító és adminisztrátor 

munkakörben. 

 

2019-2020. évi Országos Digitalizációs Közfoglalkoztatási Program keretében 4 főt 

alkalmaztunk, a program célja a kulturális örökség megőrzése, feldolgozása, archiválása 

mellett a magasabb végzettségű álláskeresők munkába állásának elősegítése. 

Ennek keretein belül a Magyar Nemzeti Múzeummal kötött együttműködési 

megállapodás szerint 2020. januártól 2 fő (1 dokumentációs ügyintéző, 1 fő koordinátor) 

dolgozott a múzeumban, 2020. július elsejétől a létszám még egy fő dokumentációs 

ügyintézővel bővült.  

Forum Hungaricum Nonprofit Kft.-vel kötött szerződés szerint 1 fő archivátort 

alkalmaztunk. 

 

Múzeumi gyűjteményi tevékenység  

 

A Völgységi Múzeum egyedi leltározott tárgyi gyűjteménye a következőkből áll:  

- történeti tárgyak: 2042 darab 

- néprajzi tárgyak: 3069 darab 

http://www.volgysegimuzeum.atw.hu/


- képzőművészeti tételek: 269 darab 

Ehhez adódik hozzá 50 darab leltározatlan tárgy. 

Eredeti forrásértékű dokumentumaink 121 leltározott tétellel növekedtek és 1413 

leltározatlan tételt tartunk még számon a meglévő 3974 darab mellett. 

Archív fényképgyűjteményünk 462 darabbal bővült így összesen 8009 darabból áll ez 

a gyűjteményi egység. 

2020-ban kezdtük el és szöveg szinten be is fejeztük a néprajzi leltárkönyv 

digitalizálását (3069 tétel) a Depo Muzeológia adatbázisába. A néprajzi tárgyak fényképezése, 

a fotók feltöltése is folyamatosan zajlott. 

Történeti tárgyak fényképezésében jól haladunk, több mint 600 tárgyat tisztítottunk 

meg és fotóztunk le. (Modul raktárunkban 300 kerámia került fotózásra.) Továbbá a 

leltárkönyvben szereplő tárgyleírások, adatok ellenőrzése is folytatódott. 

2020-ban digitalizálásra kerültek Steib György „Bonyhádi arcképcsarnok” című DVD-

re írt életútinterjúi, (87 db DVD, 60 életút, 80 000 percnyi anyaga). Továbbá 452 fotó és 387 

darab dokumentum lett beszkennelve. 

 

Az intézmény elmúlt évi megelőző és aktív állományvédelmi feladatainak megvalósításáról 

 

A Széchenyi tér 15. szám alatt álló néprajzi-ruharaktárból 2020. január 6-7-én 

költöztünk át a Szabadság tér 4. szám alatt álló új raktárunkba. Az új raktárban a néprajzi 

gyűjtemény 1300 darabos textil tételeinek ellenőrzését, újra csomagolását, szekrények szerinti 

elosztását elvégeztük. Június 11.-én költöztettük át a Széchenyi tér 6. szám alatt álló 

raktárunkból a dokumentum gyűjteményünk nagy részét, majd a Széchenyi tér 15-ben álló 

bútorok is átkerültek az új raktárba. Az új raktárbázis kialakítása megszünteti a gyűjtemények 

elaprózott elhelyezését.  

2020 júniusában pályázatot nyújtottunk be az Emberi Erőforrások Minisztériumához, 

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására (raktárhelyiség/raktári egység állagvédelmi 

felújítására). A tervezett fejlesztés olyan körülmények kialakítására törekszik ahol a villamos 

hálózat felújításával megfelel a tűzvédelmi és munkavédelmi követelményeknek. Az épület 

déli szakaszán a külső vízelvezetés megoldásával a megfelelő hőmérsékletet, páratartalmat 

biztosítani tudjuk a műtárgyaknak. A pályázat nyert. 

Molyirtók és rovarcsapdák kihelyezése a gyűjteményi raktárakban folyamatosan 

zajlik. 

 

Múzeumi kiállítási tevékenység 

 

2020-ban a koronavírus járvány miatt az előzőleg megtervezett és meghirdetett 

múzeumi programok egy része elmaradt, későbbi időpontra tevődött át. Az intézmény az év, 

látogatottsági szempontból jelentős részében zárva tartott, látogatókat, csoportokat nem 

fogadhatott. Több programunk, közte a Régészet napja, a Múzeumok Éjszakája, a Nyári 

gyermek tábor, Kulturális Örökség Napi kirándulás, Múzeumok Őszi Fesztiválja is elmaradt. 

Vincze Erika tipográfus „Fecit” című kalligráfia kiállítása szintén elmaradt. 

 

Időszaki kiállító termünkben (még az előző évben nyílt) 2020. március 3.-áig volt 

látható „Lőrinc Aladárné és a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ Szövő szakkörének 

tárlata”. Ezt követően március 10. és szeptember 14. között volt látható Horváth Pál az 

Országos Széchenyi Könyvtár könyv- és papírrestaurátorának „Papír a képeslapokon” című 

kiállítása. 

 

 



Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység  

 

A „Múzeum Bonyhádért!”  TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00992 azonosító számú 

pályázat kedvezményezettje a Völgységi Múzeum, projektje Bonyhád Város Önkormányzata 

által életre hívott Bonyhádi Helyi Akciócsoport. A 2019-ben megkezdett programok 

folytatódtak, befejeződtek a 2020-as évben. A megrendezésre került koncertet sikeresnek 

tekintjük, 74 fő vett részt. Múzeumi Mozi programsorozatunk sajnos nem tudott nagyobb 

számban elérni érdeklődőket. 

 

Koncert 1 alkalommal:  

- 2020. október 10. 16:00 Kéméndi Tamás harmonika koncertjére, Solymár Imre Városi 

Könyvtár hátsó udvara 

 

Múzeumi Mozi 10 alkalommal a Völgységi Múzeumban, jó idő esetén a múzeumkertben: 

- 2020. január 16. 16:30 Firenze és az Uffizi képtár 

- 2020. február 6. 16.30 „Leonardo da Vinci A lángelme Milánóban” 

- 2020. március 10. 17:00  „Kincseskamrák” 

- 2020. június 20. 21:00 „Raffaello a festőfejedelem” 

- 2020. július 23. 21:00 „Dali - A halhatatlanság nyomában” 

- 2020. augusztus 27. 21:00 „Forradalom - Az orosz avantgárd születése” 

- 2020. szeptember 21.  21:00 „Vikingek” - A British Múzeum kiállítása 

- 2020. október 3. 18:30 „Hitler kontra Picasso”  

- 2020. október 15. 16:30 „Van Gogh – Borús égbolt és búzamezők” 

- 2020. november 5. 16:30 „Ferenc pápa – Egy hiteles ember” 

 

TOP-5.3.1.-16-TL1-2017-00001 #BONYHÁDÖSSZEKÖT programjai közül mindössze 

kettő került megrendezése: 

- 2020. március 12. Helytörténeti Fórum 

- 2020. szeptember 23. Turisztikai Fórum 

A tervezett koncertek a vírushelyzet miatt későbbi időpontokban kerülnek majd 

megrendezésre. 

 

Múzeumbaráti kör rendezvényei nagyrészt elmaradtak. Egy könyvbemutató került 

megtartásra (Pesti János és Máté Gábor: Völgységi tájszótár). 

 

Múzeumi órák, tárlatvezetések 

 

A meglévő múzeumi órákra, csoportos vezetésekre a 2020-as évben kevesebben 

látogattak el, mint 2019-ben. Gábor Zsolt múzeumpedagógus a múzeumban (Távközlés és 

távjelzés a Nagy Háborúban) és a bonyhádi Ózsinagógában folytatta óráit. A nyár folyamán 

az Erzsébet- és a Kränzlein néptánc egyesület tábora látogatott el hozzánk. Kihelyezett 

múzeumi óránkkal („Múzeum a bőröndben”) idén Szászvárra látogattunk el. 

 

Új múzeumpedagógiai programok a 2020-as évben: 

 

Népcsoportok a Völgységben címmel új órákat állított össze Binder Borbála megértési 

nehézségekkel élők számára, speciális iskolák diákjainak. Ez egy 6 alkalmas programsorozat, 

melynek minden második alkalma az alkotásról/kézműves tevékenységről szól. A német 

nemzetiség kapcsán a kelengyeláda festést, a bukovinai székely népcsoporttal való ismerkedés 

során a szövést, a bonyhádi cigány/roma nemzetiségnél az agyagozást lehet kipróbálni. A 



foglalkozások célja: képesség- és készségfejlesztés, játékos ismerkedés a Völgység 

népcsoportjainak hagyományaival, tárgyi kultúrájával és nem utolsó sorban az alkotásban 

való kiteljesedés, az alkotás öröme. 

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola Speciális Tagozatának 

diákjaival az első négy órát sikerült megvalósítani, a vírus miatt a befejezés még várat 

magára.  

 

 
Kelengyeláda festés  

 

Nemzetiségi hét a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolában 

Az idei nemzetiségi hét október 12 és 16 között került megrendezése. A rendezvény 

kiemelt témája a „Tracht – a népviselet” volt. Ehhez kapcsolódott a múzeum is egy új 

múzeumi órával, ahol a különböző lábbeli típusokat (csizma, klumpa, pacsker) és azok 

elkészítéséhez szükséges eszközöket vettük szemügyre, próbáltuk ki. Idén 9 osztály látogatott 

el hozzánk ez alkalomból.  

 

 
Nemzetiségi hét munkái 

 

Tűzoltó Múzeum  

Kétféle kézműves foglalkozással kötöttük össze meglévő múzeumi óránkat általános 

iskolások részére (az óvodás korosztállyal ellentétben itt jóval alacsonyabb volt a kisiskolások 

látogatásának száma az előző években). 2020-ban sikerült növelni a az általános iskolás 

csoportok számát. 



   
Tűzoltó Múzeumban készült alkotások 

 

Völgységi Múzeum rendezvényein 2020-ban összesen 2011 a résztvevők száma (2019-ben: 

5198) 

Tűzoltó Múzeum rendezvényein 2020-ban összesen 190 a résztvevők száma (2019-ben: 362) 

 

Nyitva tartás 

 

A múzeum zárva tartott a pandémia miatt: március 17 – június 31. között és november 

11 – december 31. között. Augusztus 20-án és október 23-án a múzeum nyitva tartott. 

Nemzeti ünnepeken a kiállítások díjtalanul látogathatók. Minden hónap harmadik szombatján 

a múzeum ingyenesen megtekinthető családoknak (18 év alattiak és kísérőik számára). 

Pulszky és MVMSZ kártyával rendelkezők számára a kiállítások egész évben díjmentesen 

megtekinthetők. 

 

A Völgységi Múzeum kiállításainak látogatói 2020-ban: 1183 fő (2019-ben 2575fő) 

A Tűzoltó Múzeum állandó kiállításának látogatói 2020-ban: 86 fő (2019-ben 344 fő) 

 

Tourinform Iroda 

 

A Völgységi Múzeumban működő Tourinform iroda látogatottsági statisztikája 2020-

ban lényegesen rosszabb az előző évekhez viszonyítva. Betudható ez a járványhelyzetnek, 

hiszen 2020-ban elmaradtak a turista csoportok, a külföldi turisták, a nagy városi 

rendezvények, valamint a nyitva tartás is csak  július, augusztus, szeptember, október 

hónapokban volt lehetséges.  

Az irodában betérő turisták száma 145 fő, telefonon 11 fő, írásban 12 fő kért információt. 

 

Múzeum shop 

 

2020-ban a Tourinform irodában lévő Múzeum Shop forgalma is drasztikusan 

csökkent, a bevétele csak töredéke volt az előző éve bevételeinek, mindössze 39.920 Ft.  

A Múzeum Shopban az ide érkező turisták a Bonyhádra jellemző termékeket illetve a 

környékbeli kézműves termékeket tudják megvásárolni, többek között Herbst Helga 

kerámiákat, Stekly Zsuzsa tűzzománc ékszereit, a zománcgyár termékeit, Bonyhád címeres 

fém kulcstartót, képeslapokat, Bonyhád hűtőmágnest, helyi térképeket. 

A múzeumi kiadványok értékesítése is elmaradt a sok évi átlagtól, 2020-ban 123.590 

Ft értékben fogytak a kiadványokból. Összehasonlításképpen 2018-ban ez a szám 336.170 Ft, 

2019-ben 283.140 Ft volt. A legkelendőbb kiadványok Solymár Imre: A Dél-dunántúli 

németek mentalítása, mely kiadványból mára csak pár példány maradt, Üdvözlet Bonyhádról 

képeslapkönyv valamint „A Bonyhádi Perczel kastély parkjának botanikai érdekességei című 

könyvek. 

 

 

 

 



Múzeumi tudományos tevékenység 

  

Kutatótermünk a múzeumi szakkönyvtár 14 darab könnyvel bővült, 1978 kötettel áll a 

kutatók rendelkezésére. A kutatószolgálati tevékenységet nyitvatartási időben biztosítjuk 

külső kutatók számára.  

2020. november 23.-ára tervezett VII. Völgységi konferencia (Kutatások Bonyhád 

történetéhez) elmaradt. 

 

Konferenciák, továbbképzések 

 

Gáspár Gabriella a Tourinform Iroda vezetője 2020-ban az alábbi konferencián és 

továbbképzésen vett részt: 

 

2020. október 7-8. Országos Tourinform Találkozó és Konferencia, Budapest 

A konferencia témái: 

- MTÜ szerepének újra definiálásáról az új piacok felé történő nyitás, hogyan kezelték a 

krízishelyzetet, milyen kreatív megoldásokkal éltek az online térben a lezárt határok mellett 

- a turizmus digitalizációja az MTÜ részéről 

- a Tourinform irodahálózatot érintő aktualitások, az elmúlt év változásai és a jövőre 

vonatkozó tervek 

- a közelmúltban megjelent 429/2020-as kormányrendelet kapcsán a turisztikai térségek 

meghatározása és prezentáció a 2020. tavaszán lezajlott Tourinform-irodai fejlesztésekről 

 

2020.08.13.  Tourinform-irodák front office munkatársainak aktuális képzése, Baja 

              A tréning célja a mindennapokban alkalmazható eszközök, technikák, modellek 

bemutatása és elsajátítása a hatékony stresszkezelés és kommunikáció érdekében. 

 

2020.12.07-11. Tourinform ügyfélkezelési és kommunikációs on-line tréning 

                 A front office irodákban dolgozó munkatársak a „frontvonalban” vannak, sokszor 

van próbára téve a türelmük, elfogadásuk, problémamegoldó képességük. Ehhez a kapu-

szerephez kíván segítséget nyújtani a képzés, fejlesztve a munkatársak professzionális 

kommunikációs eszköztárát, és egyéni feszültség-feldolgozóképességeit. 

 

Binder Borbála az alábbi továbbképzésen és konferencián vett részt:  

 

2020. 07.28-09.04. Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ 

(MOKK) szakmai továbbképzés: Esélyt a múzeummal - Iskolai felzárkóztatás, 

tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók 

csökkentése 

                A képzés célja, hogy érzékenyítse a múzeumi szakembereket a hátrányos helyzetű 

gyerekek problémáira, hogy azt megértve képesek legyenek olyan 

interdiszciplináris múzeumi programok kidolgozására, amelyek hozzájárulhatnak a hátrányos 

helyzetű gyerekek felzárkóztatásához, a tehetséges gyerekek fejlesztéséhez, a korai 

iskolaelhagyók és az iskolarendszerből kieső gyerekek számának csökkentéséhez.  

A vizsgaprezentáció eredménye: kiválóan megfelelt 

 

2020. november 16-18. Út közben - En Route: Konferencia a Néprajzi Múzeum új állandó 

kiállításairól A Néprajzi Múzeum készülő kiállítási koncepciójának alapvető kérdéseinek 

bemutatása mellett hazai és külföldi szakemberek, antropológusok, néprajzkutatók, kurátorok 

folytattak izgalmas párbeszédet a kiállításról. 


