
 
Tárgy: A Thorma János Múzeum 2020. évi beszámolójának, valamint 2021. évi munkatervének 
jóváhagyása 

96/2021. (V.7.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország 
Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 
szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot 
hozom: 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata jóváhagyja Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 2020. évi szakmai munkájáról készített 
beszámolóját az 1. sz. melléklet szerint. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata jóváhagyja Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 2021. évi munkatervét a 2. sz. melléklet 
szerint. 

3. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-
testületnek. 

INDOKOLÁS 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2013. január 1-jétől fenntartója a Thorma János Múzeumnak.  
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL törvény (továbbiakban: Törvény) 50.§. (2) a) pontja szerint: 
„(2) A fenntartó az e törvényben foglaltak alapján 

a) meghatározza és jóváhagyja a muzeális intézmény éves és középtávú feladatait, így különösen 

stratégiai tervét, munkatervét és beszámolóját, fejlesztési és beruházási feladatait,” 
A Thorma János Múzeum igazgatója elkészítette a 2020. évről szóló beszámolóját, valamint 
beterjesztette a 2021. évi munkatervét.  
 
A 2021. évi munkaterv a Törvény 95/B.§. (9) bekezdése alapján készült el, miszerint: 

(9) A múzeum éves munkatervét 

a) a szolgáltatási feladatokkal, 

b) a kiállítási tevékenységgel, 

c) a gyűjtemények gyarapításával és nyilvántartásával, 

d) a tudományos kutatással és 

e) a műtárgyvédelemmel 

kapcsolatos szakmai mutatók alapján készíti el. 

A beterjesztett munkaterv megfelel a jogszabályi előírásoknak, szerves folytatása az intézmény 
eddigi munkájának, valamint az abban foglaltak biztosítják azt, hogy 2021-ben is magas szintű 
szakmai tevékenységet folytasson a Múzeum. 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország Kormánya a 



veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. 
(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, 
továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 
Kiskunhalas, 2021. május 7. 
 
 
 
         Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 
 
 



KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
THORMA JÁNOS MÚZEUMA 

 
 

JELENTÉS 
A 2020. ÉVRŐL 

 
 

I. BEVEZETÉS 
 
A legfontosabb eredmények a következők voltak. 2020-ban is sikerült a múzeum gyűjtő, 
rendszerező, közlő funkcióit ellátni.  
A legkiemelkedőbb intézményi teljesítmények, események: 
A Thorma János Múzeum gyűjteménye újabb nagylelkű adományozások révén bővült. A 2020. 
évben Pintér Imre által adományozott egykori Állami Gazdaság iratai, 68 db oklevél, 16 db 
emléklap, 59 db üvegpalack, 10 db üvegpohár, 276 db érem és plakett, 26 db serleg három 
múzeumi gyűjtemény anyagát gazdagította. Több mint 250 Halász Géza portréval és 
városképpel gazdagodott a múzeum gyűjteménye. Egy különleges emléket egy kiskunhalasi 
munkásőr csapatzászlót adományozott Gál Mihálya a Thorma János Múzeum részére. 
Álmok hímzett szövete címmel megrendezésre került a Thorma János Múzeumban B. Boros 
Ilona szőnyegkiállítása. A tárlat 54 alkotását mutatta be a művésznőnek. 
Az idei év újdonságai voltak a Rögeszmélés című beszélgető műsor a Díszteremben illetve a 
Balázs Hajnalka által tartott élményfestés.  
A Berki Viola Közalapítvány által kiírt pályázat 2019. évi győztesének, Palásti Erzsébet 
grafikusnak a METSZETEK-ILLUSZTRÁCIÓK-ÁLMOK című kiállítását Karsai Zsuzsanna 
kuratóriumi elnök és Szabóné Biacs Ildikó titkár szervezte, mely 2020. szeptember 11-től 
november végéig volt megtekinthető a Csipkeházban. 
2020-ben a múzeum adattári dokumentumaiból 15.967 oldal képi digitalizálása történt meg. A 
Forum Hungaricum Nonprofit Kft-n (korábban Magyar Nemzeti Digitális Archívum és 
Filmintézet) keresztül 2020. januárjától decemberéig két fő közfoglalkoztatott végezte a 
digitalizálási feladatokat.  
A Magyar Nemzeti Múzeumon keresztül 2020 novemberétől egy fő kulturális 
közfoglalkoztatott alkalmazására volt lehetőség az intézményünkben, aki különböző iratok 
digitalizálásában, legépelésében segített. 
2020-ban is folytatódott a középiskolás diákok iskolai közösségi szolgálata, négy helyi és négy 
vidéki középiskolával van együttműködési megállapodása intézményünknek. Ezekből az 
iskolákból öt tanuló végzett különböző múzeumi munkát. A nyári diákmunkában, júliusban és 
augusztusban összesen három diák foglalkoztatására volt lehetőségünk. 
Ebben az évben három múzeumi kiadványt jelentettünk meg. A fenntartón kívül a múzeum 
legfontosabb helyi támasza a Halasi Múzeum Alapítvány. A múzeumbaráti kör létszáma 174 
fő volt.  
 

II. SZEMÉLYI-SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK 
 
Az alábbiakban felsoroljuk múzeumunk munkatársainak nevét, beosztását és ezen kívül, a 
gyakorlat alapján kialakult egyéb elvégzendő tevékenységét a 2020. januári állapot szerint: 
 Szakál Aurél múzeumigazgató, történész-néprajzos muzeológus (vezetés, irányítás, 
személyi kérdések, munkaszervezés, ellenőrzés, kapcsolattartás, néprajz, numizmatika, 
képzőművészet, iparművészeti gyűjtemények teljes körű ellátása, közművelődési feladatok, 
kiállítások, kiadványok stb.). 



 Mészáros László történész, muzeológus, 8 órás (történet, eredeti fotógyűjtemény, 
adattár teljes körű ellátása, tárlatvezetés, könyvtár kezelése, közművelődési feladatok, kiállítás 
rendezés stb.). 
 Kocsisné Varga Zsuzsanna régész, múzeumpedagógus (régészet, régészeti adattár 
teljes körű ellátása, tárlatvezetés, közművelődési feladatok, kiállításrendezés, 
múzeumpedagógiai foglalkozások stb.) Szülési szabadságon van. 
 Rokolya Balázsné múzeumi titkár, 8 órás (pénzügyi ügyintézés, adminisztráció) 2019. 
május 19-ig, helyét 2020. június 29-től Simon Orsolya vette át. 
 Szabó Krisztina múzeumpedagógus, 8 órás (múzeumpedagógiai foglalkozások, 
tárlatvezetés, közművelődési feladatok, részvétel fotó- és adattári leltározásban, revízióban, 
kiállításrendezésekben, számítógépes munkában, digitalizálásban stb.). Szülési szabadságon 
van. 
 Kádárné Mészáros Erika technikus, 8 órás (múzeumpedagógiai foglalkozások, 
tárlatvezetés, közművelődési feladatok, részvétel leltározásban, revízióban, kiállítás 
rendezésekben, számítógépes munkában, digitalizálásban, rendezvények technikai 
lebonyolításában stb.) munkaviszonya 2020. július. 31-én lejárt. Helyét Demeter Gábor 2020 
őszén megbízási díjjal, 2021. január 1-től munkaviszonyban tölti be.   
 Szabóné Biacs Ildikó muzeológus, 8 órás (művészettörténészi feladatok, kiállítások 
rendezése, tárlatvezetés, közművelődési feladatok, múzeumpedagógiai foglalkozások). 2020 
decemberében felmondott, foglalkoztatva 2021. január 10-ig. 
 Valentiny-Dóra Csilla segéd-restaurátor, 8 órás (restaurálás, gyűjteménykezelés, 
részvétel revízióban, kiállításrendezésekben stb.)  
 Farkas László teremőr, gondnok, 8 órás (kiállítás nyitvatartás, felügyelet, részvétel 
kiállításrendezésben, tűzvédelem, karbantartás, aktuális munkákban részvétel stb.). 

Darányi Edit ügyfélkapcsolati munkatárs, 8 órás (kiállítás nyitva tartás, felügyelet, 
részvétel számítógépes munkákban, digitalizálásban és egyéb aktuális munkákban való 
közreműködés stb.)  

Lintner Zoltán ügyfélkapcsolati munkatárs, 8 órás (kiállítás nyitvatartás, felügyelet, 
tárlatvezetés, részvétel kiállításrendezésben, digitalizálási feladatok, informatikai és 
hangtechnikai feladatok, karbantartás, aktuális munkákban való közreműködés stb.). 

Friebert Rebeka, ügyfélkapcsolati munkatárs, 8 órás (kiállítás nyitva tartás, 
felügyelet, részvétel számítógépes munkákban, digitalizálásban és egyéb aktuális munkákban 
való közreműködés stb.)  munkaviszonya március. 2 – november 11. között állt fenn. 
 Varsányi Gézáné Ibolya takarító, 8 órás (Thorma János Múzeum épületeinek 
takarítása, kertészkedés, aktuális munkákban való részvétel stb.). 
 
 

III. GYŰJTEMÉNYI MUNKA 
 
III.1. Gyűjteménygyarapítás 
III.1.a. Feltárás, terepbejárás 
Mivel 2020-ben a múzeum régésze, Kocsisné Varga Zsuzsanna a GYED idejét töltötte, így 
szakfeladat ellátása nem történt a tárgyévben. 
 
III.1.b. Egyéb gyarapítás eredményei 
 
Régészet  
 Régészeti gyűjtemény gyarapodás:   0 db. 
 Összesen:       19.461 db. 
 
 



Eredeti, tudományos forrásértékű, illetve művészi alkotásnak számító fénykép 
Eredeti, tudományos forrásértékű, illetve művészi  

 alkotásnak számító fénykép gyarapodás:      805 db 
 Összesen:         4469 db 
 
Iparművészet 

Iparművészeti gyűjtemény gyarapodás:           0 db 
 Összesen:           176 db 
 
Képzőművészet 

Képzőművészeti gyűjtemény gyarapodás:       349 db 
Összesen:          2332 db 
Ajándék: 296 db, vétel: 53 db 

 Halász Géza: 298 db 
 Egyéb: 51 db 
 
Néprajzi gyűjtemény:  
 Gyarapodás:               1db 
 Összesen:        7667 db 
 
Numizmatikai gyűjtemény:  
 Gyarapodás:              0db 
 Összesen:       7065 db 
 
Természettudomány 

Gyűjteményfejlesztés nem történt. 
Összesen:             9 db 

 
Történeti tárgy és dokumentum gyűjtemény:  

Gyarapodás:       2155 db 
Összesen:       7381 db 
Ajándék 1244 db, vétel 44 db, gyűjtés 7 db, törzsanyag 799 db, saját előállítás 61 db 

 
Gyűjtemény: 53194 db. 
Segédgyűjtemény: 61939 db. 
Összesen: 114833 db. 
 
A Thorma János múzeum műtárgy állománya 2019. december 31-én 111344 db volt. 2020. 
december 31-én 114.833 db, a 2020. évi gyarapodás 3489 db volt, ami a teljes gyűjtemény 3%-
át teszi ki.  
 
III.1.c. Legkiemelkedőbb tárgy-együttesek, darabok: 
1 db Kiskunhalasi munkásőr csapatzászló 
Halász Géza portrék és városképek 
Államigazdaságból származó 276 db numizmatikai tárgy  
 
III.1.d. Gyűjtési napok száma: 10 nap 
Mészáros László: 5 
Szabóné Biacs Ildikó:- 
Szakál Aurél: 5 
 



III.2. Nyilvántartás:  
A leltározásban lényeges elmaradás nincs.  
 
III.2.a. Leltárkönyv digitalizálás: 
2020-ban 2222 leltárkönyvi tétel begépelése történt meg. Így összesen 100.518 leltárkönyvi 
tétel szerepel adatbázisunkban.  
 
 
III.2.b. Műtárgy képi digitalizálás: 
Numizmatika: 0db 
Iparművészet: 0 db 
Néprajz: 0 db 
Adattári fényképgyűjtemény: 0 db  
Adattári dokumentumok: 18.952 oldal 
 
Összesen: 18.952 oldal 
 
Weibl József fotók szkennelése: 15.279 db. 
Szakáll György fotók szkennelése: 5.940 db. 
 
III.3. Gyűjteményrendezés, revíziók, selejtezés; kölcsönzések, letétek 
Letétbe adás:- 
 
Letétbe adás meghosszabbítás:  

Martonosi Pál Városi Könyvtárnak: 13 db könyv és emlékalbum 2020.07.27-én 
meghosszabbítva 2025.07.27-ig. 
 
Letétbe adás megszűnése: - 
 
Letétbe vétel: 

Petőfi Irodalmi Múzeumtól 1 db Thorma János festmény: Talpra magyar! (vázlat). 2020. 
október 17. – 2022. október 16. 
 
Letétbe vétel meghosszabbítás: 

A Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galériától 16 db Thorma János-festmény 
(Thorma Galéria) 
 Lukács Arthurtól (Németország) 1 db festmény: Thorma János: Fürdőzők 
 
Letétbe vétel megszűnése: Pajor Kálmántól visszaadott anyagok: 18 kötet kiskunhalasi újság, 
74 db kataszteri térképszelvény, 5 db fénykép, 1 db zászló (2020.12.31.) 
 
Kölcsönbe adás: 
 Boros Ilona részére 5 db dokumentumot a Thorma János Múzeum gyűjteményéből 
restaurálás céljából. 2020. szeptember 7. – 2021. január 20. 

Szikra Galéria Alapítvány részére 3 db festmény: Thorma János: Bálint a nagybányai 
dalosember, Thorma János: Nő a réten (tulajdonos: Dr. Vancsura János), Thorma János: 
Nagybánya látkép (Dr. Ván Lajos).  2020. április 7 – 2020. május 30. 
 A Petőfi Irodalmi Múzeum részére 2db fotográfia: Székely Aladár: Thorma János,1926, 
Székely Aladár: Kiss Margit, 1926. 2020. október 10 – 2021. február 17.  
   
 
 



 
Kölcsönbe vétel:  

Dr. Ván Lajos magángyűjteményéből (Kiskunhalas) 1 db festmény: Thorma János: 
Nagybánya Látkép. 2020. szeptember 15.- 2020. október 10. 

Dr. Vancsura János magángyűjteményéből (Kiskunhalas) 1 db festmény: Thorma János: 
Nő a réten. 2020. szeptember 15.- 2020. október 10. 

 
B. Bros Ilona Álmok hímzett szövete című kiállításhoz kölcsönzött műtárgyak: 

összesen 68 db  
Dr. Flaisz Csilla magángyűjteményéből (Kecel) 4db hímzett kárpit és 3db tűzzománc. 

2020. március 4. – 2020. szeptember 29. 
Schindler János magángyűjteményéből (Kalocsa) 8db hímzett kárpit és 2db tűzzománc. 

2020. március 27. – 2020. szeptember 29. 
Herczeg Mihály magángyűjteményéből (Kecel) 5db tűzzománc 2020. március 4. – 

2020. szeptember 29. 
Pintér Csaba magángyűjteményéből (Kecel) 1db hímzett kárpit és 1 db tűzzománc 2020. 

március 5. – 2020. szeptember 29. 
Dr. Csapi Géza magángyűjteményéből (Kecel) 1db szőttes 2020. március 5. – 2020. 

2020. szeptember 29. 
Benyeda László magángyűjteményéből (Kecel) 4db hímzett kárpit és 2 db tűzzománc 

2020. március 5. – 2020. szeptember 29. 
Travnik János magángyűjteményéből (Kecel) 1db hímzett kárpit 2020. március 5. – 

2020. szeptember 29. 
Bekő Ilona magángyűjteményéből (Kecskemét) 25db hímzett kárpit 2020. március 4. – 

2020. szeptember 29. 
Kovács Anna magángyűjteményéből (Kecel) 1db tűzzománc 2020. március 5. – 2020. 

2020. szeptember 29. 
Dr. Bedanya Jánosné magángyűjteményéből (Mohács) 10db hímzett kárpit és 2db 

tűzzománc 2020. március 4. – 2020. szeptember 29. 
 

Halász Géza Halasi portrék és utcaképek című kiállításhoz kölcsönzött 
műtárgyak: összesen 2 db  
 Halász Zsuzsa magángyűjteményéből 2 db festmény: Halász Géza: Önarckép, Halász 
Géza: Halász Zsuzsa portréja. 2020.10.30. – 2021.04.30. 
   
Kölcsönbe vétel meghosszabbítás: - 
  
 
Revízió:- 
 
III.4. Segédgyűjtemények gyarapodása 
 
Adattári dokumentumgyűjtemény:  
 Gyarapodás:    127 tétel 
 Összesen:    23.598 tétel 
 
Adattári fényképgyűjtemény: 
 Gyarapodás:   0 db 
 Összesen:    23.911 tétel, 25.149 db 
   
Könyvtár: 



Gyarapodásunk túlnyomó részét az ajándékba, cserébe kapott könyvek teszik ki. 
 Könyv gyarapodás:  53 kötet (vétel: 0 db, ajándék 47 db, saját 6 db) 
 Könyv összesen:  11.076 kötet 
 Folyóirat gyarapodás:  Nem volt. 
 Folyóirat összesen:  2116 tétel. 
 
III.5. Műtárgyvédelem:  
Saját műhelyünkben 2020-ban 181 db néprajzi tárgy tisztítását és konzerválását, 35 db 
képzőművészeti, 276 db numizmatikai tárgy és 26 db történeti tárgy tisztítását végeztük el. A 
külső restaurátorok 2 db történeti és 1 db képzőművészeti tárgy restaurálását végezték el. 
 

 
IV. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG – 

A GYŰJTEMÉNYI ANYAG TUDOMÁNYOS FELDOLGOZÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE 
 
IV.1. Kiadványok:  
Kunsági Albumok 3.: 

Álmok hímzett szövete B. Boros Ilona művészete 
Sorozaton kívül: 
 Nikiforral Magyarországra – Berki Violával Lengyelországba 
 
 
IV.2. Egyéb megjelent publikációk: 
 Szakál Aurél 
Önálló publikációk:- 
Szerkesztés: 
-Bay Miklós: A nagybányai festészet és Thorma János című könyv  
 
 Mészáros László:  
-Gazdagodott a múzeum 2019-ben. Halasi Tükör, 2020. január 15. 
-Egy alföldi mezőváros a 20. század második felében (Recenzió a Kiskunhalas története 4 című 
könyvről). Levéltári Közlemények 89. évfolyam, Budapest, 2020. 451-452. 
 
 Szabóné Biacs Ildikó 
Szerkesztések és önálló publikáció:  
-NIKIFORRAL MAGYARORSZÁGRA – BERKI VIOLÁVAL LENGYELORSZÁGBA 
című lengyel-magyar-angol nyelvű katalógus Berki Violára vonatkozó szövegeinek megírása, 
alkotások kiválogatása, a nikiforberki.pl weboldalon elérhető online kiállítás szövegeinek 
megírása, a lengyel és magyar szövegek folyamatos korrektúrája. A katalógus bemutatóján 
előadás megtartása a művészekről és a kidaványról. 
 
 
IV.3. Kutatások, kutatási témák: 

Mészáros László:  
-Kiskunhalas 19-20. századi története 
 Szabóné Biacs Ildikó: 
-Berki Viola és a lengyel Nikifor művészek munkássága 

Szakál Aurél: 
-Kiskunhalas története és fotótörténete, múzeum történet, halasi művészek 
 
IV.4. Konferenciák, értekezletek, munkahelyi tudományos viták: 



Szakál Aurél: 
-Thorma János emlékezete előadás, Jászberény, 2020. szeptember 15. 
-Bács-Kiskun megyei helyi értékek online konferencia, 2020. dec. 2. 
-A Magyar Nemzeti Múzeum online virtuális konferenciája, 2020. november 26-27. 
 
Demeter Gábor: 
- „Mögötted a törvény, előtedd is az legyen!” A Magyar Királyi Csendőrség és kora című 
konferencia Ópusztaszeren, 2020. szeptember 10. 
- A Magyar Nemzeti Múzeum online virtuális konferenciája, 2020. november 26-27. 
 
Mészáros László: - 
Szabóné Biacs Ildikó: - 
 
IV.5. Felhasznált kutatónapok, alkotószabadságok mennyisége:  
Mészáros László:  - 
Szabóné Biacs Ildikó: - 
 
IV.6. Részvétel átfogó tudományos intézményközi programokban: 
Mészáros László: - 
Szabóné Biacs Ildikó:  
-Berki Viola-Nikifor projekt. A „Lengyel kultúra népszerűsítése külföldön” című minisztériumi 
program keretében, a lengyel és magyar baráti testvérvárosok múzeumainak – Muzeum 
Okręgowe w Nowym Sączu és a kiskunhalasi Thorma János Múzeum – nemzetközi 
együttműködése. 
-Közreműködés a Magyar Művészeti Akadémia megbízásából Berki Violáról készülő filmben. 
 
IV.7. Részvétel a szakági továbbképzés, ill. a felsőoktatás munkájában (oktatóként vagy 
szervezőként):  
Mészáros László: - 
Szabóné Biacs Ildikó: - 
 
IV.8. Egyéni továbbképzés (minősítések, posztgraduális, hét éves továbbképzés): 
Mészáros László: -  
Szabóné Biacs Ildikó: - 
 
IV.9. Kutatószolgálat; külső kutatók száma: 9 fő 
 
 

V. KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZÖNSÉGKAPCSOLATI TEVÉKENYSÉG 
 
V.1. Közművelődési koncepció megvalósulása  
Nagyon fontos, hogy a múzeum körül minél népesebb baráti kör szerveződjön. 2020. évben 
174 fő volt a múzeumbaráti kör tagjainak száma.  
 
V.2. Megvalósult programok, kiállítások 
 
A tárgyévben látogatható állandó kiállítások: 
 
Thorma János Múzeum: 
 - Kincsek a homokban (2007-ben nyílt) 
 - Halas, a kiskun mezőváros (1979-ben nyílt, 1998-ban felújítva) 



 - Kiskunsági népművészet (2011. december 21-én nyílt.) 
 - Magyarországi pénzek. Kiskunhalasi érmek, jelvények. (1998-ban nyílt) 

- Bay Gyűjemény – Nagybányai művészet és Thorma Galéria – Thorma János 
  festészete (2017. november 19-én nyílt) 

Berki Galéria: 
- Berki Viola és Diószegi Balázs festőművészek kiállítása (2014. október 3-án nyílt.) 

Panoráma torony: 
- Panoráma torony (Július 1-től november 11-ig tartott nyitva.) 
 

A tárgyévben az alábbi időszaki kiállításokat rendeztük, tartottuk nyitva: 
 
 
 
Thorma János Múzeum: 
Folyók gyermeke – A Kiskunság Daróczi Csaba természetfotós fotókiállítása. Rendezte: 
Daróczi Csaba. Helyszín: Időszaki kiállító terem. 2020. január 10. – március 15. 
B. Boros Ilona – Álmok hímzett szövete című kiállítás. Rendezte: Szabóné Biacs Ildikó, 
Szakál Aurél. Helyszín: Időszaki kiállító terem. 2020. július 3. – 2020. szeptember 27. 
Halász Géza Halasi portrék és városképek című kiállítás. Rendezte: Szabóné Biacs Ildikó, 
Szakál Aurél. Helyszín: Időszaki kiállító terem. 2020. október 30.- 2020. december 31. 
 
V.3. A kiállításokhoz kapcsolódó közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
 
V.3.a. Látogatók száma:  
A múzeum és a Berki Galéria 2020. március 16. és 2020. június 23. majd 2020. november 11. 
és december 31. között a vírus járvány miatt zárva tartott. 
2020. évben az összes látogató száma a Thorma János Múzeumban: 5.099 fő. Ebből teljesárú 
belépőt fizetett: 339 fő; kedvezményes (diák, nyugdíjas, családi, csoportos) belépőt fizetett: 
1009 fő; ingyenes látogató: 1.483 fő volt. Az összes látogatóból a diák látogatók száma: 1131 
fő volt. 
2020. évben az összes látogató száma a Berki Galériában: 25 fő. Ebből teljesárú belépőt fizetett: 
2 fő; kedvezményes (diák, nyugdíjas, családi, csoportos) belépőt fizetett: 1 fő; ingyenes 
látogató: 23 fő volt. Az összes látogatóból a diák látogatók száma: 0 fő volt. 
2020. évben az összes látogató száma a Panoráma toronyban: 1731 fő. Ebből teljesárú belépőt 
fizetett: 226 fő; kedvezményes (diák, nyugdíjas, családi, csoportos) belépőt fizetett: 1077 fő; 
ingyenes látogató: 428 fő volt.  
 
V.3.b. Látogatói felmérések: - 
 
V.3.c. Tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások:  
Tárlatvezetést igény szerint tartunk. A tárlatvezetők, fontosabb alkalmakkor a muzeológus tart 
vezetést. 2020-ban a múzeumban tartott 17 rendezvényen 2448 fő vett részt, a múzeumban 35 
foglalkozást tartottunk, melyen 663 fő vett részt, munkatársaink 57 tárlatvezetést tartottak, 
melyet 1369 fő hallgatott meg. Ezen kívül az időszaki kiállításainkhoz kapcsolódóan is voltak 
múzeumpedagógiai foglalkozások, ezeken 631 fő vett részt. 
Állandó múzeumpedagógiai kínálatunk a következő:  
Foglalkozások óvodásoknak: Múzeumi séta óvodásoknak 1., Múzeumi séta óvodásoknak 2., 
Népművészeti látványraktár. 
Foglalkozások általános és középiskolásoknak: Kis történész 1., Kis történész 2. Festőiskola 1., 
Festőiskola 2., Népművészeti látványraktár. 
Tabletes foglalkozások a Thorma Galériában és Bay Gyűjteményben. 



Foglalkozások a Berki Galériában: Séta Berki Violával, Berki Viola madarai, Találkozás 
Diószegi Balázzsal. 
A Berki Galériában tartott múzeumpedagógiai foglalkozásainkon 0 diák vett részt. 
 
V.3.d. Kifejezetten közművelődési célú kiadványok (leporelló, szórólap, feladatlap stb.):  
2020. augusztus 5, december 8. Múzeumi Hírek 2020/1-2.szám. A Thorma János Múzeum 
Baráti Körének Hírlevele. (Évente általában négyszer jelenik meg 200 példányban, A/5 
méretben, négy oldalon. 2020-ban a járvány miatt csak két szám jelent meg.) 
Daróczi Csaba kiállításához feladatlap az iskolai csoportok számára. 
Bay Gyűjtemény múzeum-pedagógiai füzet 
 
V.3.e. Egyéb rendezvények, előadások:  
   
Január 25.  Élményfestés Balázs Hajnalka vezetésével 
Február 15.  Sportgála  
Február 22.  Élményfestés Balázs Hajnalka vezetésével 
Február 25.  A Kommunizmus Áldozatainak emléknapja 
Február 28.  Dr. Nánási László: Rózsa Sándor Bűntettei c. előadás 
Március 13.  A Szilády Áron Református Gimnázium március 15-i megemlékezése 
Március 15.  Március 15-i megemlékezés 
Július 1.  Rögeszmélés c. beszélgetőműsor. Vendég: dr. Téglás Péter 
Július 18.  Élményfestés Balázs Hajnalka vezetésével 
Július 29.  Rögeszmélés c. beszélgetőműsor. Vendég: dr. Szepesvári Szabolcs 
Augusztus 26.  Rögeszmélés c. beszélgetőműsor. Vendég: Bödecs Pál  
Szeptember 12. Élményfestés Balázs Hajnalka vezetésével 
Október 6.  A Szilády Áron Református Gimnázium október 6-i megemlékezése 
Október 10.  Élményfestés Balázs Hajnalka vezetésével 
Október 14.  Rögeszmélés c. beszélgetőműsor. Vendég: Ván Barna 
Október 15.  Nikiforral Magyarországra - Berki Violával Lengyelországba c.  
   katalógus bemutató. 
November 7.  Élményfestés Balázs Hajnalka vezetésével 
 
 
V.4. Média-kapcsolatok és internetes megjelenés: 
Szakál Aurél rendszeresen szerepel a Halas TV-ben és a rádióban, ahol a múzeumról és egyéb 
kulturális tevékenységekről számol be. A Halasi Tükörben az idén 24 cikk jelent meg a 
múzeummal kapcsolatosan. 
A múzeum Facebook oldalán rendszeresen figyelhették az érdeklődő követők (1221 fő)az 
éppen aktuális programjainkat, eseményeket, részt vehettek nyereményjátékokban, 
megoszthatták kedvenc fotóikat ismerőseikkel. Ezt az oldalt jelenleg 1221 ember kedveli. 
 
Halász Géza - Halasi portrék és városképek című kiállításához kapcsolódóan interjú, Halasi 
Tükör 2020. nov. 11. XXXIV. évf. 46. szám 9. oldal 
 
A múzeum 2020-ban az alábbi hírportálokon jelent meg: Az alábbi helyekre létesített 
kapcsolatot 
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/digitalizacioval-igyekeznek-felkelteni-a-fiatalok-
erdeklodeset-a-thorma-muzeumban 
2410791/?fbclid=IwAR0FA9TzMAFuFIViAY2KsVu3DxBzyTHJ4TuwQrhSxYCOSs9beXH
oiWxwgU0 



http://www.halasmedia.hu/rovatok/sport/sportgala-a-legjobb-halasi-versenyzok-
elismerese?fbclid=IwAR1vI8vSyMwgzGbYrsVrjnP598IOXySBjG6JfgNsyZVyRvThysHoq_
LNljg 
http://www.halasmedia.hu/rovatok/kultura/almok-himzett-
szovete?fbclid=IwAR1yrxbVG4ZvShGKOyr2kxZzgz6R821D9dEDTfBnFOiC8zCct26d_X3
yoX8 
https://gotourist.hu/helyszinek/thorma-janos-muzeum 
https://www.programturizmus.hu/partner-thorma-janos-muzeum-kiskunhalas.html 
https://www.tripadvisor.co.hu/Attraction_Review-g2546067-d12251017-Reviews-
Thorma_Janos_Muzeum-Kiskunhalas_Bacs_Kiskun_County_Southern_Great_Plain.html 
 
Thorma János Múzeum honlap címe: www.thormajanosmuzeum.hu.  
Egyéb honlapjaink: www.thormajanos.hu, www.kiskunhalas-kulturalis-ut.hu 
 
2020. február 1-én szerepelt városunk és múzeumunk a Kossuth Rádió Országjáró c. műsorában 
Az adás az alábbi linken online tekinthető meg. 
https://mediaklikk.hu/kossuth-radio/cikk/2020/01/31/orszagjaro-szombat-delelott-barangolas-
kiskunhalason/ 
 
2020. október 7-én Magyar Művészeti Akadémia dokumentumfilmet forgatott Berki Violáról. 
A forgatócsoport bejárta a múzeumot és a Berki Galériát is. Interjút készítettek többek között 
Szakál Aurél igazgatóval és N. Kovács Zitával, a bajai Türr István Múzeum igazgatójával. 
 
2020. október 20-án A Magyar Turisztikai Ügynökség forgatott a múzeumban. A várost 
bemutató kisfilmjük az ügynökséghez tartozó vendéglátóhelyeken lesz látható az ország egész 
területén. 
 
V.5. Egyéb reklámtevékenység:  
 
Kiállításainkat, rendezvényeinket, kiadványainkat médiák útján, meghívókkal (350 
meghívó/kiállítás), plakátokkal, szórólapokkal reklámozzuk. 2020-ban is nyomtattunk 
kártyanaptárt (1000 példány).  
A múzeumi bolt kiadványai mellett a látogatók többféle, a múzeumot reklámozó ajándéktárgy 
közül választhatnak (pl. hűtőmágnesek, feliratos toll jegyzetfüzettel, Thorma kézműves 
csokoládé), ezen kívül S. Császár Anna kiskunhalasi keramikus alkotásai is megvásárolhatóak.  
A múzeum előterében kialakított enteriőrben a látogatók ingyenesen fotókat készíthetnek, akár 
korhű öltözetekben is, amelyet megoszthatnak a közösségi médiákban. 
A múzeumban audioguide bérelhető, amelynek teljes tartalma ingyenesen elérhető az 
intézmény honlapján. 
 
 

VI. SZAKMAI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK 
 
VI.1. Nemzetközi kapcsolatok: 
-Szabóné Biacs Ildikó: lengyel-magyar közös projekt megvalósítása a „Lengyel kultúra 
népszerűsítése külföldön” című minisztériumi program keretében. 
 
VI.2. Munkatársak tevékenysége, tisztsége szakmai, szakmai-társadalmi és szakmai 
érdekvédelmi szervezetekben:  
Szakál Aurél: Halasi Múzeum Alapítvány titkár, Kiskunhalasi Értéktár Bizottság elnök, 
Halasi Csipke Közalapítvány kurátor, Szilády Áron Társág vezetőségi tag. 



Szabóné Biacs Ildikó: Berki Viola Közalapítvány titkár. 
Mészáros László: Magyar Múzeumi Történész Társulat, tag. 
 
 

VII. A KÖLTSÉGVETÉS ADATAI 
 
VII.1. Bevételek: lásd a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete által készített 
mellékletben. 
 
VII.2. Kiadások: lásd a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete által készített 
mellékletben. 
 

VIII. A BELSŐ ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI 
A SZAKMAI ÉS A PÉNZÜGYI VIZSGÁLATOK ALAPJÁN 

 
Múzeumunk kis létszámából következően gyűjteményi osztályokkal nem rendelkezünk. Az 
aktuális feladatok megbeszélése közösen vagy egyénenként történik. Az elvégzett munka 
ellenőrzése is folyamatos, ill. a munka lezárása után történik. 
 

IX. BIZTONSÁG; VAGYONVÉDELEM 
 
A múzeumnak jelenleg két kiállító, hivatali, műhely funkciókat ellátó épülete (Thorma János 
Múzeum, Köztársaság u. 2.; Berki Galéria, Kossuth u. 21.) és egy raktárépülete van (Rekettyei 
Raktár). Mindegyiken elfogadható a mechanikai védelem. Mindegyik épületben létezik és 
működik az elektromos riasztórendszer.  
Havi váltásban történik az éjszakai mobiltelefonos ügyeletesi feladat ellátása. 
 
 
Kiskunhalas, 2020. január 18. 
 
 
 
 

Szakál Aurél 
múzeumigazgató 
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KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
THORMA JÁNOS MÚZEUMA 

 
 

MUNKATERV 
A 2021. ÉVI FELADATOKRÓL 

 
 
 
 

I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 

 
1.Közönségkapcsolatok: 
 
a) Közművelődési rendezvények és rendezvények résztvevőinek száma: 
2021. évben 9 db közművelődési rendezvényt tervezünk, melyen várhatóan 700 fő vesz részt. 
Rendezvényeink a következők:  
1.Március 15-i megemlékezés 
2.Múzeumbaráti kirándulás: Kecskemét, Bugac, Szank, 2021 május 
3.Rácz-Fodor Ibolya: Alkotó-korszak-alkotó című kiállítása a Berki Galériában, 2021 július 
4.Kiskunhalasi eklektikus polgárházak kiállítás, 2021 július 
5.Kiskunhalasi Őszi Tárlat 2021 Nagybányai remekművek, 2021. szeptember 3. 
6.Nagybánya művészete konferencia, 2021. szeptember 17. 
7.Október 6-i megemlékezés 
8.Múzeumbaráti vacsora, 2021 november 
9.Kiskunhalasi Őszi Tárlat 2021 záró rendezvénye, 2021. december 3. 
 
b) A hátrányos helyzetűeket (kiemelten a romákat), valamint a fogyatékkal élőket célzó, 
a társadalmi együttélést és felzárkózást elősegítő programok és programok résztvevőinek 
száma: - 
 
c) Nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok és programok résztvevőinek száma: 
- 
 
d) Ismeretterjesztő előadások és résztvevők száma:  
2021. évben 3 ismeretterjesztő előadást tervezünk, a résztvevők számát 300 főre becsüljük. 
 
1. Könyvbemutató: Bay Miklós: A nagybányai festészet és Thorma János (Thorma János 
Múzeum Könyvei 47.), 2021. május 6. 100 fő 
2. Rögeszmélés címmel Kohout Zoltán és Csányi Ágnes beszélgetős műsorai, 100 fő 
3. Hermann Róbert előadása: Aradi vértanúk és 1849 mártírjai, 2021. október 6. 100 fő 
 
e) Ismeretterjesztő kiadványok száma, példányszáma és hasznosított példányok száma 
Tárgyévben 2 db ismeretterjesztő kiadványt tervezünk megjelentetni. 
 
1. Halasi Múzeum 5. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 145. évfordulójára (Thorma János 
Múzeum Könyvei 48.) 
Megjelenik 300 példányban, hasznosított példányok száma 70. 
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2. Kiskunhalasi Őszi Tárlat 2021 Nagybányai remekművek (Thorma János Múzeum Könyvei 
49.) 
Megjelenik 300 példányban, hasznosított példányok száma 100. 
 
f) Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma: 
2021. év folyamán 5 fő önkéntest tervezünk foglalkoztatni összesen 800 órában. 
 
2. Köznevelési hasznosítás 
 
a) A gyűjteményre és a kiállításra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások és a 
foglalkozások résztvevőinek száma, a honlapon elérhető múzeumpedagógiai 
foglalkozások száma: 
Berki Viola és Diószegi Balázs állandó képzőművészeti kiállításhoz kapcsolódó 
foglalkozások, 150 fő. 
 
A honlapunkon 13-féle múzeumpedagógiai foglalkozás található, ezek a következők:  
Foglalkozások óvodásoknak: Múzeumi séta óvodásoknak 1. Céhláda Kincsei, Múzeumi séta 
óvodásoknak 2. Múzeumőr, Népi bútor látványraktár. 
Foglalkozások általános iskolásoknak és középiskolásoknak: Kis történész 1., Kis történész 2., 
Festőiskola 1., Festőiskola 2., Népművészeti látványraktár. 
Foglalkozások a Berki Galériában: Séta Berki Violával, Berki Viola madarai, Találkozás 
Diószegi Balázzsal. 
 
b) Múzeumpedagógiai kiadványok száma, példányszáma és hasznosított példányok 
száma: 
Meglévő: 
Hatféle múzeumpedagógiai kiadványunk van: 
1. Régészeti füzet diákoknak. Példányszáma: 308 db, hasznosítani tervezett száma: 20 db. 
2. Múzeumi foglalkoztató füzet 1. Példányszáma: 86 db, hasznosítani tervezett száma: 20 db. 
3. Múzeumi foglalkoztató füzet 2. Példányszáma: 703 db, hasznosítani tervezett száma: 20 db. 
4. Ismerd meg a Thorma János Múzeumot! Múzeumpedagógiai, módszertani foglalkoztató 
kezdő múzeumlátogatóknak. Példányszáma: 900 db, hasznosítani tervezett száma: 40 db. 
5. Berki Viola és Diószegi Balázs állandó kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai 
foglalkoztató füzet. Példányszáma: 849 db, hasznosítani tervezett száma: 60 db 
6. Viola világa. Berki Viola állandó kiállításhoz kapcsolódó foglalkoztató füzet. Példányszáma: 
680 db, hasznosítani tervezett száma: 60 db. 
 
c) Iskolai tehetséggondozást segítő programok és programok résztvevőinek száma: - 
 
d) A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő programok és programok résztvevőinek 
száma: - 
 
e) Iskolai közösségi szolgálat kapcsán köznevelési intézményekkel kötött megállapodások 
száma, az iskolai közösségi szolgálaton résztvevő diákok és az általuk a múzeumban 
eltöltött órák száma 
Négy kiskunhalasi középiskolával van együttműködési megállapodásunk: Bibó István 
Gimnázium; Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma; II. Rákóczi 
Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium; 
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 
valamint három vidéki iskolával van szerződésünk: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti 
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Gimnázium (Szeged); KT Általános és Középiskola Wattay Középiskola és Szakiskolája 
(Kiskőrös); Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium (Pécs). 
Az iskolai közösségi szolgálat keretében várhatóan 10 diák 200 órát fog intézményünkben 
eltölteni. 
 
4. Hozzáférés 
a) Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és kutatási alkalmak száma: 
Kutatószolgálatot igény szerint látunk el. 2021. évre 10 külső kutatót 15 alkalommal 
gondolunk a korábbi igények alapján. 
 
b) Múzeumi könyvtár könyvtárhasználóinak száma és a múzeumi 
könyvtárlátogatások száma: 
Könyvtárunkat igény szerint bocsátjuk rendelkezésükre a látogatóknak. 2021. évben 15 
alkalomra számítunk a tapasztalatok szerint. 
 
c) Honlap-látogatások száma: 
2021. évben körülbelül 34000 látogató fogja megtekinteni honlapunkat.  
 
 
 

II. KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 

 
1. Állandó kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és külföldön megrendezett 
kiállítások szerinti bontásban) 
 
HAZAI KIÁLLÍTÁSOK: 
A tárgyévben hat állandó kiállítást tartunk nyitva: 
 
Thorma János Múzeum főépületében 

 -Kincsek a homokban (2007-ben nyílt.) 
 -Halas, a kiskun mezőváros (1979-ben nyílt, 1998-ban felújítva.) 
 -Kiskunsági népművészet (2011-ben nyílt.) 
 -Magyarországi pénzek. Kiskunhalasi érmek, jelvények. (1998-ban nyílt.) 
 -Bay Gyűjtemény – Nagybányai művészet (2017-ben nyílt.) 
 -Thorma Galéria – Thorma János festészete (2017-ben nyílt.) 
Várható látogatószám: 8850 fő. 
 
Berki Galériában 

- Berki Viola és Diószegi Balázs festőművészek kiállítása (2014-ben nyílt.) 
Várható látogatószám: 200 fő. 
 
KÜLFÖLDI KIÁLLÍTÁSOK: 
Nem tervezünk külföldön állandó kiállítást. 
 
2. Időszaki kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és külföldön megrendezett 
kiállítások szerinti bontásban) 
 
HAZAI KIÁLLÍTÁSOK: 
A tárgyévben 4 időszaki kiállítást rendezünk meg: 
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Thorma János Múzeum főépületében: 

-Halasi városházák című kiállítás, 2021 február 
-Kiskunhalasi eklektikus polgárházak című kiállítás, 2021 július 
-Kiskunhalasi Őszi Tárlat 2021 Nagybányai remekművek, 2021. szeptember 3. – 

december 5. 
Várható látogatószám: 8850 fő. 
 

Berki Galériában: 

 - Rácz-Fodor Ibolya: Alkotó-korszak-alkotó című kiállítása, 2021 július 
  
Várható látogatószám: 200 fő. 
  
KÜLFÖLDI KIÁLLÍTÁSOK: 
Tárgyévben nem tervezünk külföldön kiállítást. 
 
3. Vándorkiállítások száma és látogatószáma (a hazai és külföldön megrendezett 
kiállítások szerinti bontásban):- 
 
4. Befogadott kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és külföldön megrendezett 
kiállítások szerinti bontásban): - 
 
5. Virtuális kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és külföldön megrendezett 
kiállítások szerinti bontásban): 
Bay Gyűjtemény és Thorma Galéria virtuális kiállítások. 6000 fő látogató. 
Halasi városházák. 500 fő látogató. 
 
6. A nemzetiségek anyaországában megrendezett kiállítások száma és látogatószáma:- 
 
7. Összes látogatószám (a hazai és külföldön megrendezett kiállítások szerinti 
bontásban): 
Várható látogatószám a Thorma János Múzeumban: 8850 fő. 
Várható látogatószám a Berki Galériában: 200 fő. 
Várható összes látogatószám: 9050 fő. 
 
8. Kiállításban, látványtárban, tanulmányi raktárban és az interneten bemutatott 
tárgyak aránya a teljes műtárgyállományhoz képest: 
Kiállításban: 1258 db 
Látványraktárban: 1214 db 
Saját honlapunkon: 7450 db 
MANDA felületen: 44742 db 
2020. december 31-én összesen: 54664 db, ez a teljes műtárgyállomány 47,6 %-a. 
 
9. Tárgykatalógusok és kiállítási vezetők száma (magyar és idegen nyelven), 
példányszáma és a hasznosított példányok száma:  
Négy állandó kiállításunknak van hat kiállítási katalógusa: 
 
1. Kincsek a homokban 3333 db, hasznosítani tervezett példány: 50 db. 
2. Thorma János Múzeum 857 db, hasznosítani tervezett példány: 50 db. 
3. Múzeumi kincsek a Thorma János Múzeumban 322 db, hasznosítani tervezett példány: 
20 db. 
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4. Berki Viola – Diószegi Balázs 770 db, hasznosítani tervezett példány: 50 db. 
5. Viola világa 680 db, hasznosítani tervezett példány: 60 db. 
6. Thorma János. Nagybánya és Kiskunhalas. Bay Gyűjtemény – Thorma Galéria 115 db, 
hasznosítani tervezett példány: 40 db. 
 
Időszaki kiállításhoz kapcsolódó katalógusok: 
 
Kiskunhalasi Őszi Tárlat 2021 Nagybányai remekművek 300 db, hasznosítani tervezett 
példány: 100 db. 
 
10. Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások száma: 5 db a meglévő 
állandó kiállításhoz. 
 
 
 

III. GYŰJTEMÉNYEK GYARAPÍTÁSA ÉS NYILVÁNTARTÁSA 

 
1. Gyarapítás 
2021. évben is fő célunk, hogy gyűjteményeinket folyamatosan gyarapítsuk. 
 
a) Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások alapterületének várható nagysága (m2) 
2021. évben nem tervezünk régészeti feltárást. 
b) Az éves gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott, egyéb gyűjtemény gyarapí-
tási alkalmak száma: 
Öt alkalommal tervezzük néprajzi, történeti, művészeti tárgyak gyűjtését. 
c) A régészeti és őslénytani feltárás nyomán feldolgozandó állomány nagysága 
(összesen és a tárgyévben, darabszám szerint) 
2020. december 31-én a Régészeti gyűjtemény nagysága: 19461 db. 
 
d)A tárgyévben feldolgozandó egyéb műtárgyállomány nagysága (összesen és a 
tárgyévben, darabszám szerint) 
2020. december 31-én a műtárgyállományunk nagysága: 

Régészet: 19461 db 
Eredeti, tudományos forrásértékű illetve művészi alkotásnak számító fénykép: 4469 db 
Iparművészet: 176 db 
Képzőművészet: 6667 db 
Néprajz: 7666 db 
Numizmatika: 7065 db 
Természettudomány: 9 db 
Történeti tárgy és dokumentum: 7381 db 
Adattári dokumentumgyűjtemény: 23598 tétel 
Adattári fényképgyűjtemény: 25149 db 
Könyvtár: 13192 kötet 
Műtárgyállományunk összesen: 114833 db 
 
2021. évben tervezett műtárgy leltározás száma: 

Régészet: gyűjteménygyarapítás nem várható. 
Eredeti, tudományos forrásértékű, illetve művészi alkotásnak számító fénykép: 150 db 
Iparművészet: gyűjteménygyarapítás nem várható. 
Képzőművészet: 30 db 
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Néprajz: 5 db 
Numizmatika: 5 db 
Természettudomány: gyűjteménygyarapítás nem várható. 
Történeti tárgy és dokumentum: 500 db 
Adattári dokumentumgyűjtemény: 50 tétel 
Adattári fényképgyűjtemény: 10 db 
Könyvtár: 50 kötet 
Összesen: 800 db 
 
2021-ben 1000 db adattári dokumentum képi digitalizálását tervezzük. 
 
e) Régészeti és őslénytani feltárás nyomán múzeumba került tárgyak száma: 
0 db. 
 
f) Ajándékozással bekerült tárgyak száma: 
kb. 700 db 
 
g) Adásvétellel bekerült tárgyak száma:  
kb. 100 db 
 
h) Egyéb, az a)-g) pontokon kívül gyűjteménygyarapodással bekerült tárgyak száma: 
0 db 
 
i) A gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott gyarapodás teljesülésének aránya: 
100% 
 
2. Nyilvántartás 
2021. évben is fő célunk, hogy a leltározásban lényeges elmaradás ne legyen.  
 
a) Tárgyévi gyarapodási naplóba vétel száma:  
800 db 
 
b) Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma: 
800 db 
 
c) Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma: 
2021-ben az alábbi gyűjtemények revízióját tervezzük: Történet: 7381 db, Képzőművészet: 
6667 db, Iparművészet: 176 db, Néprajz: 7666 db, Numizmatika: 7065 db, Adattár: 23598 
tétel. 
 
d) Feldolgozott állomány száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest: 
2021. évben 800 db lesz a feldolgozott állomány, ez a teljes műtárgyállomány 0,7 %-a. 
 
3. Hozzáférés 
2021. évben is fő célunk a számítógépes adatrögzítés eddigi eredményeinek növelése illetve a 
digitalizálás folytatása.  
 
a) digitalizált tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%) 
2020. január 1. és 2020. december 31. között az adattári dokumentum gyűjteményből 
digitalizáltunk 2419 db-ot (15967 oldal). Ez a gyűjteményünk 2,1 %-a. 
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A korábbi évek digitalizálásaival együtt 2020. december 31-én 68470 tárgy van 
digitalizálva. Ez a teljes műtárgyállomány 59,6 %-a. 
A 2021-re tervezett digitalizált tételek adattári dokumentum gyűjteményben: 1000 db (9000 
oldal). Ez a teljes műtárgyállomány 0,8 %-a. 
Weibl-negatív anyag szkennelése: 2000 db. 
 
b) Adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz 
képest (%): 
2020. december 31-én 100747 leltárkönyvi tétel szerepel adatbázisunkban. (76599 teljes és 
24148 részleges adattal), ez a műtárgyállományunk 87,7 %-a. 
2021. évben 800 db tárgy teljes adatsorral való rögzítését tervezzük adatbázisunkban, ez a 
műtárgyállományunk 0,7 %-a. 
 
c) Az adatbázis használóinak száma, a használatok száma: 
Adatbázisunkat külső kutatók ill. a múzeum dolgozói rendszeresen használják. Az adatbázis 
használóinak számát a korábbi évek tapasztalatai alapján 30 főnek gondoljuk, 50 
alkalommal. 
 
d) Honlapon hozzáférhető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz 
képest (%): 
A www.thormajanosmuzeum.hu honlapunkon 7450 darab múzeumi tárgy szerepel, ez a 
teljes műtárgyállomány 6,5 %-a. 
 
e) Nemzetközi adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes 
műtárgyállományhoz képest (%): 
Az Europeana honlapján 16364 db tárgyunk szerepel, ez a teljes műtárgyállományunk 14,3 
%-a. 
2021. évben 1000 db-ot tervezünk feltölteni, ez a teljes műtárgyállományunk 0,8 %-a. 
 
 
 

IV. TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
 
1. Kutatási témák száma 
A múzeum tudományos kutatást végző dolgozói és kutatási témáik száma: 
Demeter Gábor: 1 db (A kiskunhalasi csendőrség története) 
Mészáros László: 1 db (Kiskunhalas 19-20. századi története) 
Szakál Aurél: 2 db (Kiskunhalas fotótörténet 1945-1990, Nagybányai művészet) 
 
2. Hazai és nemzetközi kutatási programokban történő részvételek és résztvevők 
száma:- 
 
3. A múzeum által megrendezett tudományos konferenciák száma: 1 
Nagybánya művészete konferencia, Kiskunhalas, 2021. szeptember 17. 
 
4. Konferencián tartott előadások száma: 10 
 
5. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a 
nemzetiségi nyelveket) tudományos kiadványok száma (múzeumi kiadványban és 
külső kiadványban egyaránt) 
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A múzeum dolgozói által jegyzett tudományos kiadványok száma: 2 db 
-Halasi Múzeum 5. emlékkönyv 
-Kiskunhalasi Őszi Tárlat 2021 Nagybányai remekművek katalógus 
 
Szakál Aurél szerkesztésében megjelenő kiadványok száma: 2 db 
-Halasi Múzeum 5. emlékkönyv 
-Kiskunhalasi Őszi Tárlat 2021 Nagybányai remekművek katalógus 
 
Külső kiadványként megjelenő kötetek: - 
 
6. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a 
nemzetiségi nyelveket) publikációk száma (múzeumi kiadványban és külső 
kiadványban egyaránt) 
Múzeumi kiadványban a múzeum dolgozóinak 12 db publikációja jelenik meg 2021-ben:  
 
Demeter Gábor: 
-A kiskunhalasi csendőrségről 
 
Mészáros László: 
-A Thorma János Múzeum történeti gyűjteménye 
-Kiskunhalasi városházák 
-Kiskunhalasi szobrok, emléktáblák 2010-2020 
-Kiskunhalas díszpolgárai 2010-2020 
-„Kiskunhalas városért” kitüntetés 2010-2020 
-Pecsétnyomók és bélyegzők a Thorma János Múzeum gyűjteményében 
 
Szakál Aurél: 
-Thorma János Múzeum története 2014-2020 
-Kiskunhalasi városházák 
-Thorma János szülőháza 
-Kiskunhalasi tulipános ládák 
-A kiskunhalasi Szabadság emlékmű 
 
Külső kiadványban a múzeum dolgozóinak nem jelenik meg publikációja 2021-ben. 
 
7. Kiállítási forgatókönyvek száma:- 
 
8. Nyomtatásban megjelent tudományos kiadványok példányszáma (összesen) és a 
remittenda aránya (%) 
2021. évben az alábbi kiadványokat tervezzük megjelentetni: 
 
Halasi Múzeum 5. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 145. évfordulójára. Megjelenik 
300 példányban. Remittenda aránya: 77 % 
 

Kiskunhalasi Őszi Tárlat 2021 Nagybányai remekművek. Megjelenik 300 példányban. 
Remittenda aránya: 67 % 
 
 

V. MŰTÁRGYVÉDELEM 
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1. Megelőző állományvédelemre szoruló összes műtárgy száma: 
Megelőző állományvédelemre szoruló összes műtárgy száma: 3592 db. 
Az előzetes felmérések szerint 3042 néprajzi, 538 történeti műtárgy, valamint 12 
képzőművészeti tárgy szorul tisztításra, konzerválásra. 
 

2. Aktív állományvédelmi kezelésre szoruló összes műtárgy száma: 
Aktív állományvédelemre szorul 608 tárgy. 
Néprajz: 575 db, képzőművészet: 8 db, adattár: 15 db, könyvtár: 10 db. 
 
3. Tárgyévben megelőző állományvédelembe vont összes műtárgy száma: 
2021-ben mintegy 160 néprajzi tárgy kerül tisztításra és konzerválásra. Ezen kívül 12 db 
képzőművészeti tárgy és 77 db történeti tárgy tisztítására is sor kerül. Összesen: 249 db. 
 

4. Tárgyévben aktív állományvédelmi kezelésbe vont összes műtárgy száma: 
2021-ben aktív állományvédelmi kezelésbe vont tárgyak: Adattár: 4 db, könyvtár: 4 db. Ezeket 
külső restaurátorok segítségével tervezzük elvégeztetni. Aktív restaurálásra szoruló műtárgyak 
száma terveink szerint 8 db. 
 

5. Állományvédelmi beavatkozás alá vont és az állományvédelmi kezelést igénylő 
teljesállomány aránya:(Az 1-2. pont aránya a 3-4. ponthoz): 6 %. 
 
 
 

VI. MEGJEGYZÉS 

--- 

 
 
 
Kiskunhalas, 2021. január 18. 
 
 
 
 
 

Szakál Aurél 
igazgató 
 

 


