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Szakmai beszámoló
Kincsek a raktárból
című régészeti kiállításról
A kiállítás ideje:

2019. március 29. – 2019. július 30.

A kiállítás ismertetése
A kiállítás a Kiskun Múzeum dísztermében valósult meg. A terem sajátossága, hogy oszlopok
tagolják, így osztott kiállítótér áll rendelkezésre. A kiállítás 15 db vitrint, 18 db posztert, 1 db
idővonalat és 1 db épített makettet tartalmazott. Célja Kiskunfélegyháza és a környező települések
történetének bemutatása volt a neolitikumtól a késő középkorig.
A kiállítási installáció a megszűntetett állandó helytörténeti kiállítás anyagából lett felépítve. A
vitrinek felújítása (festés, felületek újra borítása) megtörtént. Saját források felhasználásával
megtörtént a terem felújítása, továbbá a vitrinek belső világításának cseréje (az elavult fénycsöves
rendszer helyébe modern LED-es világítás került). A vitrinek és poszterhelyek egységes kialakítást
kaptak, a poszterek megvilágítását szintén LED-es fényforrások szolgáltatták. A kiállítás
látványvilágának fontos eleme volt a világítás. A terem nagyméretű ablakait a természetes fény
kizárására lefóliáztuk, így a kiállításban félhomály uralkodott, mely kiemelte az egyedileg
megvilágított vitrineket és posztereket. Az épített installáció és a terem épített részei színben
harmonizáltak.
A kiállítás anyagát főként a Kiskun Múzeum régészeti gyűjteményébe az elmúlt évtizedekben
bekerült leletanyag szolgáltatta. Kiállításra kerültek az M5 autópálya, elkerülő utak, gázvezetékek
építése során feltárt lelőhelyek anyagai, továbbá a Kecskeméti Katona József Múzeumtól
kölcsönzött tárgyak. A kölcsönzött tárgyak között megtalálható a Radnóti utcai tarsolylemez
(ritkán látható kiállításban) és a Bugac Monostor területén feltárt tárgyak is. A kiállításban közel
1000 tárgy került elhelyezésre (681 db leltári tétel).

Célunk a leletanyag látványos, sokoldalú bemutatása volt, ezért a kiállításban a szöveges
tájékoztatók csak kisebb mértékben szerepeltek. A poszterek a mellettük található vitrinek
tartalmához kapcsolódtak. Bemutatták az adott korszak legfőbb jellemzőit, továbbá itt kerültek
elhelyezésre a tárgyakra vonatkozó információk is.

Vitrinek
1. vitrin: Falra szerelt vitrin. Neolitikum bemutatása.
2. vitrin: Falra szerelt vitrin. Rézkor bemutatása.
3. vitrin: Álló vitrin. Bronzkor bemutatása.
4. vitrin: Álló vitrin a terem középvonala irányában. Bronzkor és vaskor bemutatása.
5. vitrin: Álló vitrin a terem középvonala irányában. Római kori (szarmata) emlékanyag
bemutatása.
6. vitrin: Falra szerelt vitrin. Római kori (szarmata) emlékanyag bemutatása.
7. vitrin: Álló vitrin a terem középvonala irányában. Népvándorlás-kori (avar) emlékanyag
bemutatása.
8. vitrin: Álló vitrin a terem középvonala irányában. Honfoglalás-kori emlékanyag bemutatása.
9. vitrin: Falra szerelt vitrin. Kora középkori emlékanyag bemutatása.
10. vitrin: Álló vitrin a terem sarkában. Középkori fegyverek.
11. vitrin: Falra szerelt vitrin. Kun emlékanyag bemutatása.
12. vitrin: Falra szerelt vitrin. Középkori eszközök.
13. vitrin: Falra szerelt vitrin, oszlopközben. Római és középkori-kora újkori magyar pénzek
bemutatása.
14. vitrin: Falra szerelt vitrin, oszlopközben. Bugacmonostor lelőhely anyagának bemutatása.
15. vitrin. Alacsony álló vitrin, oszlop mellett. Bronzkori leletanyag bemutatása.

Poszterek
1. poszter: Bejáratnál. Általános tájékoztató poszter a kiállításról.
2. poszter: 1. vitrin bal oldala. Neolitikum szöveges bemutatása, kiállított tárgyak jegyzéke.
3. poszter: 1. és 2. vitrin között. Rézkor szöveges bemutatása, kiállított tárgyak jegyzéke.
4. poszter: 3. vitrin bal oldala. Bronzkor szöveges bemutatása, kiállított tárgyak jegyzéke.
5. poszter: 3. és 4. vitrin között. Vaskor szöveges bemutatása, kiállított tárgyak jegyzéke.
6. poszter: 5. és 6. vitrin között. Római-kor (szarmata) szöveges bemutatása, kiállított tárgyak
jegyzéke.

7. poszter: 6. és 7. vitrin között. Népvándorlás-kor szöveges bemutatása, kiállított tárgyak
jegyzéke.
8. poszter: 8. és 9. vitrin között. Honfoglalás-kor szöveges bemutatása, kiállított tárgyak jegyzéke.
9. poszter: 9. és 10. vitrin között. Kora középkor (Árpád-kor) szöveges bemutatása, kiállított
tárgyak jegyzéke.
10. poszter: 10. és 11. vitrin között. A középkori Félegyháza (Templomhalom) szöveges
bemutatása, kiállított tárgyak jegyzéke.
11. poszter: 11. és 12. vitrin között. Kun betelepülők szöveges bemutatása, kiállított tárgyak
jegyzéke.
12. poszter: 13. vitrin bal oldala. Közép- és kora újkori magyar pénzek.
13. poszter: 13. és 14. vitrin között. Római pénzek.
14. poszter: 14. vitrin jobb oldala. Bugac Monostor kiállított tárgyak jegyzéke.
15. poszter: Folyosón. Kiskunfélegyháza régészeti lelőhelyeinek összesítő térképe.
16. poszter: Folyosón. Kiskunfélegyháza területe kéziratos térképeken.
17. poszter: Folyosón. Kiskunfélegyháza M5-125. lelőhely feltárásának összesítő térképe.
18. poszter: Folyosón. Kiskunfélegyháza Radnóti utcai honfoglaló sír bemutatása.
A kiállítás egyéb részei
1. Idővonal. Padlóra ragasztott grafika, mely a neolitikum kezdetétől a késő középkorig mutatja
be a főbb történeti korszakokat, eseményeket.
2. Makett, oszlop mellett. Elméleti rekonstrukció a Templomhalomról és az egykori
Félegyházáról.
3. Mini régészeti feltárás, múzeumpedagógiai programokhoz.
A kiállítás nyitva tartását – a nagy érdeklődésre tekintettel – 2020. március 31-ig
meghosszabbítottuk.
A kiállítás ismertetése:

http://www.kiskunmuzeum.hu/kiallitasok/kiskun-muzeum/
http://www.kiskunmuzeum.hu/kiallitasok/galeria/

Kiskunfélegyháza, 2019.09.10.

……………………………
Dr. Knipl István
régész, történész
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A kiállítás hasznosulása
Látogatottság
A kiállítást összesen 2700 fő tekintette meg az alábbi megoszlás szerint:
-

múzeumlátogató 586 fő

-

rendezvények keretében 1719 fő

-

múzeumpedagógiai program keretében 395 fő

A kiállítás bevételei
A kiállítás a Kiskun Múzeum épületében valósult meg. Külön belépődíjat nem állapítottunk meg,
a múzeum egészére megvásárolt belépővel volt látogatható.
Fentiek következményeként a kiállítás nem produkált tényleges, a múzeum bevételeitől
elkülöníthető bevételt.

Kincsek a raktárból című régészeti időszaki kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai
program
A Kincsek a raktárból című időszaki kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai program
tanórához kötődő és tanórán kívüli foglalkozást is kínált.
A kiállítás célja, Kiskunfélegyháza tárgyi emlékeinek, leletanyagának bemutatása, melyet
eddig a nagyközönség még nem ismerhetett meg. Nagy örömmel és érdeklődéssel fogadták
városunk diákjai és környékbeli diákok a kiállítást, melyen a leletek mellett bemutattuk a
feltárás folyamatát.
A kiállításban megvalósult, tanórához kötődő foglalkozásokon a rövid ismertetést követően
páros, vagy kiscsoportos formában, feladatlap segítségével, önálló munka során ismerték meg
a diákok a kiállítást. Az önálló ismeretszerzést követően minden esetben megbeszéltük a
szerzett információkat. Nagyon népszerű volt minden korosztály számára a lehetőség, hogy
„ásatáson” vehetnek részt a diákok. A csoport érkezése előtt a homokba rejtett tárgymásolatokat
(kengyel, lándzsa, nyílhegy, övveret, övcsat stb.) a régészek eszközeivel találhatták meg a
gyerekek.
Résztvevő osztályok, csoportok
2019. 04.08. Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Középiskolája, Szakiskolája, Speciális
Szakiskolája és Kollégiuma 4. évfolyam – 34 fő
2019. 05.06. Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium,
Kollégium Móra Ferenc Általános Iskolája 2. osztály és 3. osztály – 63 fő
2019. 06. 07. Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán Utcai Tagintézménye 4.
osztály – 28 fő
2019.06.12. Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola 2. osztály – 27 fő
2019.06.19. Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán Utcai Tagintézménye 2.
osztály – 28 fő
2019.06.27. Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár, tábor – 10 fő
2019.07.04. Móra-Tourist Nonprofit Kft. Mórahalom, tábor – 47 fő
2019.07.07. Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium 1. évfolyam – 38 fő
A kiállításban megvalósult, tanórán kívüli foglalkozások felépítése megegyezett a tanóra
tematikájával, a gyerekeknek lehetősége nyílt a régészek munkájáról is tájékozódni.

Foglalkozáson résztvevő csoportok
2019.07.11. Móra-Tourist Nonprofit Kft. Mórahalom, tábor – 22 fő
2019.07.22. Csongrádi Széchenyi utcai óvoda, tábor – 25 fő
2019.07.24. Kiskunfélegyházi Nagycsaládosok Egyesülete (HHH családok) – 73 fő
összesen: 395 fő
Kiskunfélegyháza, 2019. szeptember 10.
Palatinus Attiláné
múzeumpedagógus

A kiállítás a nyomtatott és az elektronikus sajtóban
Nyomtatott sajtó
Petőfi Népe
2019.01.08. LXXIV. évf. 6. szám, 4. old.
2019.07.02. LXXIV. évf. 151. szám, 4. old.
2019.08.15. LXXIV. évf. 189. szám, 2. old.
Félegyházi Közlöny
2019.06.14. XXVIII. évf. 11. szám, 18. old
(https://nrw.felegyhazikozlony.hu/pdf/2019/FK2019-11.pdf)
2019.08.30. XXVIII. évf. 13. szám, 8. old.
Szuperinfó
2019.06.28. XXIX/26., 6. old

Elektronikus sajtó
InfoKiskunfélegyháza
2019.06.13.
https://www.infokiskunfelegyhaza.hu/hirek/olvas/muzeumok-ejszakaja-a-kiskunmuzeumban-2019-06-13-134811

2019.08.25.
https://www.infokiskunfelegyhaza.hu/hirek/olvas/csaladi-delutanra-varta-azerdeklodoket-a-muzeum-2019-08-25-100000
(Facebook oldalról is elérhetőek ugyanezen cikkek:
https://www.facebook.com/Infokiskunfelegyhaza/)

BAON
2018.04.12.
https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/egy-ev-alatt-megujul-a-kiskunmuzeum-1271089/

2019.01.13.
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/tobb-ezer-eddig-be-nemmutatott-mutargyat-allit-ki-a-kiskun-muzeum-1691008/
https://www.baon.hu/galeria/ujra-megnyitotta-kapuit-a-kiskun-muzeum/

2019.07.01.
https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/ujra-megnyitotta-kapuit-a-kiskun-muzeum2012309/
(Facebook oldalról is elérhetőek ugyanezen cikkek:
https://www.facebook.com/face.baon.hu/)
Félegyházi Közlöny
2018.03.20.
https://felegyhazikozlony.hu/sa_hirek/i_kultura_5/i_tarlatjaro_meg_egyszer_utoljara_
14484/t_T%C3%A1rlatj%C3%A1r%C3%B3%E2%80%A6%20m%C3%A9g%20egy
szer%20utolj%C3%A1ra/index.html

2019.01.15.
https://felegyhazikozlony.hu/sa_hirek/i_kultura_5/i_tobb_ezer_eddig_be_nem_mutato
tt_mutargyat_allit_ki_16818/t_T%C3%B6bb%20ezer,%20eddig%20be%20nem%20
mutatott%20m%C5%B1t%C3%A1rgyat%20%C3%A1ll%C3%ADt%20ki%20a%20K
iskun%20M%C3%BAzeum/index.html
2019.06.13.
https://felegyhazikozlony.hu/sa_hirek/i_program_7/i_muzeumok_ejszakaja_ismet_a_k
iskun_muzeummal_17939/t_M%C3%BAzeumok%20%C3%89jszak%C3%A1ja%20i
sm%C3%A9t%20a%20Kiskun%20M%C3%BAzeummal/index.html

2019.07.01.
https://felegyhazikozlony.hu/sa_hirek/i_helyi_hirek_2/i_uj_kiallitoterek_a_muzeumok
_ejszakajan_videoval_18063/t_%C3%9Aj%20ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3terek
%20a%20M%C3%BAzeumok%20%C3%89jszak%C3%A1j%C3%A1n%20%20vide%C3%B3val/index.html
+Videó: https://www.youtube.com/watch?v=FlbiZ2k5UEU

(Facebook oldalról is elérhetőek ugyanezen cikkek:
https://www.facebook.com/felegyhazikozlony)

