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Szakmai önéletrajz 

 

1990. február 12-én születtem Hódmezővásárhelyen. 1996-ban kezdtem meg tanulmányaimat 

a Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolában, amit 2004-ben fejeztem be. Már az általános 

iskolás éveim alatt történelem szakkörbe jártam, ahol a Vásárhely környéki műemlékekkel 

ismerkedtem meg. Középiskolai tanulmányaimat a Bethlen Gábor Református Gimnázium 

magyar-történelem szakán kezdtem el. A gimnázium utolsó évében, 2008-ban középfokú, C 

típusú angol nyelvvizsgát szereztem és ECDL számítógép használati jogosítványt kaptam. 

2008-ban a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, történelem-régészet 

szakon folytattam felsőfokú tanulmányaimat. Az érdeklődési körömnek megfelelően a 

második félévben a népvándorláskor-középkor szakirányt választottam. 2011-ben jelesre 

értékelt BA-s szakdolgozatomat A régészeti adatok a középkor játékainak történetéhez 

címmel készítettem el. 

Sikeres felvételi után, még abban az évben megkezdtem MA-s tanulmányaimat 

népvándorláskor-középkor szakirányon. 2012 szeptemberében kaptam meg az első olyan 

leletegyüttest, amelyet önállóan dolgozhattam fel. Orosháza, Nyíri-dűlő lelőhelyen három 

horizontot különítettem el, amelyek közül a 9. és a 11. századra keltezhetőeket ismertettem, a 

szintén jelesre értékelt, Kora Árpád-kori település-részlet Orosháza határában című 

szakdolgozatomban.  

Az egyetem elvégzése után, 2013 júliusában a szentesi Koszta József Múzeumban kaptam 

állást mediátorként, azonban régészeti kutatásaimmal továbbra sem hagytam fel. Orosháza, 

Nyíri-dűlő leletanyagával kapcsolatban több természettudományos vizsgálatra is sor került, 

továbbá a legkorábbi horizont kutatását napjainkban is folytatom. 

2014-ben újabb anyagot kaptam, amely Orosháza, Községporta, Szűcs-tanya lelőhelyen került 

elő. A szintén kora Árpád-korra keltezhető település-részletet a Fiatal Középkoros Régészek 

VI. Konferenciáján ismertettem.  

Jelenleg Gyula, Siórét lelőhelyen feltárt kora Árpád-kori település objektumait és 

kerámiaanyagát vizsgálom, amelyet 2015 novemberében a Fiatal Középkoros Régészek VII. 

Konferenciáján szeretném bemutatni.  

A középkor tekintetében főként a késő népvándorláskor és a kora Árpád-kori 

településkutatással foglalkozok előadások és publikációk formájában. Célom, hogy a doktori 

képzés keretén belül a 8. és a 11. század közé tehető, Orosháza és Gyula területét érintő 

települések struktúrájának változásait és leletanyaguknak eltérő és hasonló tulajdonságait 

megfigyeljem.  

 

Tanulmányok: 

 2004. szeptember – 2008. június: Magyar-történelem szak, Bethlen Gábor Református 

Gimnázium, Hódmezővásárhely 

 2008. szeptember – 2011. június: Történelem-régészet szak, népvándorláskor-középkor 

szakirány, BA, SZTE–BTK, Szeged 

 2011. szeptember – 2013. június: Régészet szak. népvándorláskor-középkor szakirány, 

MA, SZTE–BTK, Szeged 

 

Munkahelyek: 
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 2013. július – jelenleg: Koszta József Múzeum, mediátor-könyvtáros (Szentes)  

 

Nyelvtudás: 

 Angol nyelv (ECL Certificate B2 komplex középfokú nyelvvizsga) 

 Német nyelv (olvasás szintjén) 

 

Egyéb ismeretek: 

 ECDL Európai számítógép-használati jogosítvány (2008) 

 

Előadások: 

 Kora Árpád-kori település-részlet Orosháza határában. Fiatal Középkoros Régészek V. 

konferenciája, 2013. november 21-23., Szentendre 

 Különleges kora Árpád-kori lakóházak Orosháza, Nyíri-dűlő lelőhelyről. Múzeumi 

Kutatások Csongrád Megyében tudományos felolvasó ülés, 2013. december 2-4., Szeged 

 Fémművesség nyomai Orosháza határában. Az Alföld a 9. században II. – Új eredmények 

c. konferencia, 2014. május 21-23., Szeged 

 Árpád – kori településrészlet Orosháza határában. Fiatal Középkoros Régészek VI. 

konferenciája, 2014. november 20-22., Székesfehérvár 

 Lukács Nikoletta – Rózsa Zoltán: Árpád – kori településrészlet Orosháza, Szűcs – tanya 

lelőhelyen. Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében felolvasó ülés, 2014. december 9., 

Szeged 

 

Régészeti terepmunkák 

Ásatás: 

 Hódmezővásárhely-Gorzsa, X. Homokbánya (2009) 

 Dabas (2010) 

 Regöly-Pénzesdomb (2011) 

 Szentes, Derekegyháza 22. és 23. lelőhely (2011) 

 Bugac-Monostor (2012) 

 Solt-Fűzhalom (2012) 

 Orosháza-Bónum, Homokbánya (2013) 

 Szentes, Szent Erzsébet tér (2014) 

 Szentes, Nagymágocs, Szennyvíztelep, 6. lelőhely (2014) 

 Szentes, 475. lelőhely (2014) 

 Orosháza, Szentetornya, 36. lelőhely (2015) 

 Szentes, 520. lelőhely (2015)  

 


