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Kedves MúzeuMbarát!

Karinthy Frigyes Képírás című novellájának 
szavai juthatnak eszükbe: „Mert, a világ kezdete 
óta, képnek és rajznak megvan az a nagy előnye 
a betűvetéssel szemben, hogy független a nyelvek 
Bábelétől: ami az emberben és az ő cselekedeteiben 
fizikai valóság, az a világ minden részén mindig 
ugyanaz volt, azt mindenki rögtön megérti, ha 
ábrázolva látja.” A fényképet azért becsülik sokra, 
mert megörökít. Mindent megörökít, amit csak 

akarunk: embereket, helyeket, eseményeket. A múzeum is ezt teszi: múló pillanatokat, nem ismert 
embereket, rég elfeledett emlékeket, tárgyakat ment át a mának, hogy a jelen ne vesszen el a jövő számára. 
De a múzeum nemcsak az egyén életéből örökít meg fontos mozzanatokat, hanem a társadaloméból, a 
történelem egyes pillanataiból, a nagyvilágéból is.

A Múzeumok Őszi Fesztiválja, amely immár ötödik éve kínál gazdag őszi kulturális programokat, igazi 
ÜNNEP. Ünnep több szempontból is: látogatók és múzeum kölcsönös és közös élménye.

Mit láthatunk e fesztivál objektívén keresztül? 170 múzeum tíz téma köré csoportosított közel 1000  
programját. Ami azt jelenti: minden látogatói kör számára izgalmas élményeket. Hiszen ki ne volna 
kíváncsi arra, hogyan dolgozik a malakológus, mit csinál egy archeozoológus, a tettre készebbek a  
kismérnökképzőben elkészíthetik saját működőképes robotjukat, címert, oklevelet, iniciálét rajzolhatnak, 
a kalandvágyók a digitális banyakonyhában virtuális békalevest ehetnek, megismerhetik a „Fekete sereg” 
szervezetét és fegyvereit. A mozgást kedvelő látogatók tematikus kerékpártúrán vehetnek részt Óbudán, a 
szépművészetek és az irodalom kedvelői kalandozhatnak a szecesszió világában, Kosztolányi-estet hallgathat-
nak, zenés randevúra, zenetörténeti utazásra mehetnek, vagy éppen engedve kreativitásuknak, becsomagolt 
múzeumépületet festhetnek újra. Végül mind a múzeumi kollégák, mind a látogatók, belefáradva ebbe a majd 
másfél hónapon át tartó élménysorozatba, Márton-napi vigasságokon búcsúztathatják az őszt.
A múzeumok beszélnek hozzánk, ha odafigyelünk. Olyan szépségek mellett megyünk el nap 
mint nap, amelyeket észre sem veszünk: „A szín élet. Színek nélkül halott lenne a világ” – írja 
Johannes Itten. A Múzeumok Őszi Fesztiválja programjaival az ősz pompázatos színpalettáját és képeit 
varázsolja az érdeklődő múzeumbarátok elé. Álljunk meg olykor, vegyük észre, és csodálkozzunk rá kulturális 
örökségünk színeire és képeire a múzeumi objektíven keresztül. Ebben segít ez a Fesztivál, csak élni kell vele. 

A Múzeumok Őszi Fesztiváljának koordinátora a Múzeumok Mindenkinek Program Múzeumi Oktatási és Képzési Központja.

szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Dr. Cseri Miklós főigazgató
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Káldy Mária igazgató
Lengyel Emese programkoordinátor
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az ünnepélyes évnyitó és konferencia programja:
Levezető elnök: Dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese

09.30 – 10.05 regisztráció – fejér Megyei Múzeumok igazgatósága (fMMi) Csók istván képtár
 (8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.)

10.15 – 10.40 Megnyitó, köszöntő
 Dr. kálnoki-gyöngyössy Márton, kultúráért felelős helyettes államtitkár, NEFMI Kulturális Államtitkárság
 Dr. Balogh ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
 Dr. Demeter zsófia, megyei múzeumigazgató, FMMI

10.40 – 11.00 Múzeumpedagógiai Nívódíj átadása
 A díjakat átadja: Dr. kálnoki-gyöngyössy Márton, kultúráért felelős helyettes államtitkár,
 NEFMI Kulturális Államtitkárság és török Petra vezető tanácsos, NEFMI Közgyűjteményi főosztály

11.00 – 11.05 Műszaki örökség díj átadása
 A díjakat átadja: Dr. vígh annamária, főosztályvezető, NEFMI Közgyűjteményi Főosztály 
 és Bertáné Dr. varga judit, főigazgató-helyettes, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum,
 Műszaki Örökség Programkoordinátor
 (Bővebb információk a www.muszakiorokseg.hu oldalon találhatók.)

11.05 – 12.10 előadások

11.05 – 11.25 Dr. vígh annamária, főosztályvezető, NEFMI Közgyűjteményi Főosztály:
 Hazai és európai uniós fejlesztések a magyar múzeumokban
11.25 – 11.35  elekes szentágotai enikő megyei múzeumigazgató-helyettes,
 FMMI: A Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságának nyertes
 TÁMOP és TIOP pályázatai az iskolabarát múzeum kialakításának jegyében
11.35 – 11.50 A Múzeumpedagógiai Nívódíjat kapott kiadványok bemutatása 
11.50 – 12.05 A Múzeumpedagógiai Nívódíjat kapott programok bemutatása
12.05 – 12.15 joó emese múzeumpedagógiai csoportvezető, Iparművészeti Múzeum,
 múzeumpedagógiai szakkoordinátor, MOKK és éliás istván múzeumpedagógus,
 Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum, múzeumpedagógiai szakkoordinátor, MOKK: 
 A muzeumpedagogia.blog.hu bemutatása

12.15 – 12.25  szÜNet

12.25 – 13.00 könyvbemutatók
12.25 – 12.35  káldy Mária, igazgató, MOKK: Élmény, tudás, gyakorlat, helyzetkép, perspektívák –
 A Múzeumi iránytű című sorozat legújabb kötetei
12.35 – 12.45 káldy Mária: igazgató, MOKK, és ráthgéber judit, Neting Informatika
 Kft.: Múzeumi tanulás hatékonyan, szórakozva, kényelmesen – A MOKK E-learning képzése

12.45 – 12.55  Dr. vígh annamária, főosztályvezető, NEFMI Közgyűjteményi Főosztály:
 Zsibongó múzeum, az ELTE PPK legújabb múzeumpedagógiai kiadványa
12.55 – 12.05  Dr. vásárhelyi tamás, Magyar Természettudományi Múzeum:
 Könnyen, gyorsan múzeumul – avagy tanuljunk meg múzeumban tanulni.
 A múzeumi tanulás kézikönyve, DVD-melléklettel  

13.05 – 13.10  eligazÍtás a délutáni programokhoz

13.10 – 13.50  eBéDszÜNet

14.00 – 15.00 valamint 15.00 – 16.00
MŰHelyfoglalkozások székesfeHérvár MúzeuMaiBaN

1. képzőművészet i.: Új Magyar Képtár – Látogatóközpont – FMMI (Székesfehérvár, Megyeház u. 17.)
„Ilyet én is tudok festeni” – A kortárs képzőművészeti kiállításban rejlő múzeumpedagógiai lehetőségek.
Előadó: Izinger Katalin művészettörténész, Hári Krisztina múzeumpedagógus

2. képzőművészet ii.: Városi Képtár – Deák Gyűjtemény (Székesfehérvár, Oskola u. 10.)
„Tündérkertben barangoltam…” – Múzeumpedagógia fél évszázad legszebb virágcsendéleteihez, avagy hogyan hozzuk közelebb 
a gyerekekhez Munkácsy Mihály, Benczúr Gyula, Koszta József, Vaszary János, Nagy István, Márffy Ödön, Czóbel Béla és a 
korszak legkiemelkedőbb festőinek virágait?
Előadó: Szűcs Erzsébet művészettörténész, Szirmai Nóra múzeumpedagógus

3. képzőművészet és egyháztörténet: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum (Székesfehérvár, Városház tér 4.)
Az üdvösség történeteiről mindenkinek – Egyházművészeti és vallásos műalkotások üzeneteinek megfejtése kicsiknek és nagyoknak.
Előadó: Smohay András művészettörténész, Sófalvi Katalin múzeumpedagógus

4. iparművészet és gyógyszerészettörténet: Fekete Sas Patikamúzeum – FMMI (Székesfehérvár, Fő u. 6.)
Csodapatika – a „tudomány illata” kicsiknek, nagyoknak.
Előadó: Gärtner Petra művészettörténész, Krizsány Anna múzeumpedagógus

5. Néprajz: Tárgyalkotó hagyomány – Állandó Néprajzi Kiállítás – FMMI (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
Kofák és kupecek – az állandó néprajzi kiállítás múzeumpedagógiai hasznosítása.
Előadó: Dr. Varró Ágnes néprajzkutató, Sárszegi Brigitta foglalkozásvezető

6. régészet: Évezredek kincsei – Állandó Régészeti Kiállítás – FMMI (Székesfehérvár, Fő u. 6.)
Római Lakoma – múzeumpedagógia az állandó régészeti kiállításban.
Előadó: Nádorfi Gabriella régész, Bernáth Éva múzeumpedagógus

7. Hadtörténet: Helyőrségtörténeti Emlékgyűjtemény (Székesfehérvár, Malom u. 2.)
Gyalog, vezér, huszár – ez nem sakk! Modern, interaktív helyőrségtörténeti kiállítás a fehérvári hadtörténelemről. 
Értékek és jelképek a magyar honvédelmi nevelésben.
Előadó: Rangel István törzsőrmester, mb. gyűjteményvezető

Regisztrációs díj: 2000 Ft

Információ: Demény Mónika 06/30-740-9982, e-mail: demeny.monika@t-online.hu
 Hári Krisztina 06/30-929-8985, e-mail: harikriszta@gmail.com 

MúzeuMPeDagógiai évNyitó
2010. szeptember 27., hétfő, 9.30–16.00

8000 Székesfehérvár, Országzászló tér 3. 
(22) 315 583 | www.szikm.hu

székesfeHérvár
fejér  Megye

fejér Megyei MúzeuMoK igazgatósága (fMMi) 

szeNt istváN Király MúzeuM
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BalassagyarMat 
NógráD  Megye

kIsebbség-többség (múzeumi hétfő 1.)

néprajzI előadás (múzeumi hétfő 2.)

fába szorult lélek 
filMvetítés, szaKMai beszélgetés.

időpont: 2010.10.11. 17:00-19:00

időpont: 2010.11.08. 17:00-19:00

időpont: 2010.11.08. 17:00-19:00

Kapcsolattartó: dr. lenGyel ÁGnes | (35) 300 168

Kapcsolattartó: dr. lenGyel ÁGnes | (35) 300 168

Kapcsolattartó: dr. lenGyel ÁGnes | (35) 300 168

Huncík Péter pszichiáter, kisebbségkutató, író előadása a régiót érintő 
kérdésekről, kisebbségi létről, többnyelvűségről.

szakmaI rendezVény

szakmaI rendezVény

a nagy rajzolás

műVészetek találkozása

műVészetek találkozása

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

múzeumI tanösVény

Dr. Limbacher Gábor: 
Az év ünnepei a palócföldön Szent Mihálytól adventig.

Megmozdul-e az asztal, amikor táncoltatják? Miért mozdul meg, miért nem mozdul meg?
Vetítés, szakmai előadás, beszélgetés a „Fába szorult lélek” című film alkotóival: Dr. Szacsvay Éva néprajzkutatóval és Dr. Tari János 
rendező-operatőrrel. A film a lélek- és szellemhit jelenkori megnyilvánulásait sorakoztatja fel, mind az antropológiai, mind a folklorisz-
tikai ismeretek, de a pszichológia, történettudomány, irodalomtudomány eredményeinek felhasználásával.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: felnőtteK

célKözönséG: felnőtteK

célKözönséG:
KözépisKolÁsoK, felnőtteK

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

palóc MúzeuM
2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.
(35) 300 168 | www.nogradi-muzeumok.hu

JanKay GyűJtemény  
és Kortárs galéria

5600  Békéscsaba, Andrássy út 37–43.
(66) 524 535 | www.jankay.huBékésCsaBa 

Békés  Megye

terítsünk őszI szőnyeget a szalonba
közös alkotás lehullott leVelekből
a környezettudatosság jegyében

kI tud többen?
városi séta és verseNy béKéscsabai isKoláKNaK 
MuNKácsy NyoMábaN béKéscsabáN

égI és földI VIlág

szünIdőzz Velünk!
őszi JÁtéKoK a múzeumban

alkossunk együtt
a törzsi világ MaszKjai, toteMoszlopai

időpont: 2010.10.10. 10:00-12:00

időpont: 2010.10.12-15. 09:00-15:00

időpont: 2010.10.17. 11:00-12:30

időpont: 2010.10.26-27. 

időpont: 2010.10.11-17.

Kapcsolattartó: Mészáros zsuzsaNNa 
(66) 442 080 | munKacsyhaz@mail.Globonet.hu

Kapcsolattartó: Mészáros zsuzsaNNa 
(66) 442 080 | munKacsyhaz@mail.Globonet.hu

Kapcsolattartó: Mészáros zsuzsaNNa 
(66) 442 080 | MuNkaCsyHaz@Mail.gloBoNet.Hu

Kapcsolattartó: Mészáros zsuzsaNNa 
(66) 442 080 | munKacsyhaz@mail.Globonet.hu

Kapcsolattartó: gábor MiKlós 
(20) 411 2036 | GabormiKlos@pannonGsm.hu

helyszín: MuNKácsy eMléKház és béKéscsaba utcái, 
a Megadott útvoNaloN

A Ligetben, a Szoborsétányon, a ház parkjában, udvarában frissen szedett, lehullott illetve előre préselt, színes levelekből 
kompozíciót készíthetnek a családok a szalon padlóján. Az így megalkotott levélszőnyegeket fotón is megörökítjük. 
A program során különböző tealevelek főzetét is megkóstolhatják a látogatók.

A programon a hét szabadon választott napján 3 fős iskolai csapatokban vehetnek részt a gyerekek. A Munkácsy emlékhelyeit 
körbejáró útvonalhoz kapcsolódó feladatlapot legpontosabban kitöltő csoportok nyerhetik el a győzelmet.

A Magyar Festészet Napja alkalmából kiállítást nyitunk és beszélgetésre, személyes találkozóra hívjuk Földi Péter Munkácsy-díjas 
festőművészt és a békéscsabai közönséget. Eközben az égi világ megidézését segíti Bereczki Julianna barokk csembalóján megszólaló 
zeneművek sora.

Programunk az őszi szünet délelőttjeinek hasznos eltöltésére ad lehetőséget. A két nap során két feladatlap és két 
foglalkozásunk segítségével ismerhetik meg a gyerekek kiállításunkat. A jól kitöltött feladatlapokért persze jutalom is jár.

Fedezd fel TE is a „Bagák Nimba maszkját”. Jankay Tibor által az emberiség ősi kincséből megmentett 1,5 méteres famaszkot 
most nemcsak megvizsgálhatod, hanem megalkothatod saját  maszkodat. A galéria bejáratánál elhelyezett két „totemoszlopváz” 
befejezése RÁD vár. Október 11. és 17. között lehetőséged nyílik arra, hogy a kezed munkájával formázd, építsd az oszlopokat, 
törzsi maszkokat készíts és  fess meg. Természetesen, mint alkotóként, az aláírásodra is számítunk, és október 17-én 17 órakor, 
Téged is visszavárunk a Galériába, ahol egy a „Bagák Nimba maszkja” által díszített torta felvágásával ünnepeljük az elkészült 
oszlopokat. 
Kaland, játék és tudás! Ezt nem lehet kihagyni. 

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés:szüKséges

JelentKezés:szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: családoK

célKözönséG: általáNos isKolásoK

célKözönséG: szabadidős proGram 
felnőtteKneK és GyereKeKneK

célKözönséG: óvodásoK és általáNos 
isKolásoK NagyMaMáKKal

célKözönséG: diáKoK, családoK

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

béKéscsabai Kulturális
KözpoNt MuNKácsy eMléKháza

5600 Békéscsaba, Gyulai út 5.
(66) 442 080 | www.ifihaz.hu

béKéscsaba
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a nagy rajzolás

múzeumok őszbúcsúztató VIgassága

Ilyen a természetünk

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

a nagy rajzolás

kézfogás

pIncétől a padlásIg

béKéscsaba

legyél te Is munkácsy!

csak természetesen

márton napI játszóház

legyél te Is restaurátor!

hogyan dolgozIk a malakológus

rajzoljunk címert, okleVelet, 
InIcIálét!

korok-múzeumok-Iskolák 1.
cserediáK - törtéNelMi játszóház a bihari
MúzeuMbaN és a NagyKereKi bocsKai várKastélybaN

időpont:
2010.10.02.,16., 30. 14:00-17:00

időpont: 2010.10.09. és 2010.11.06.
14:00-17:00

időpont: 2010.11.13. 14:00-17:00

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.14. 

időpont: 2010.09.28. - 2010.11.14.

időpont: 2010.10.09. 14:00-16:00

időpont: 2010.10.01-30.

Kapcsolattartó: richweisz rita 
(20) 553 1012 | (66) 323 377 | rita80@bmmi.hu

Kapcsolattartó: richweisz rita 
(20) 553 1012 | (66) 323 377 | rita80@bmmi.hu

Kapcsolattartó: richweisz rita 
(20) 553 1012 | (66) 323 377 | rita80@bmmi.hu

Kapcsolattartó: richweisz rita 
(20) 553 1012 | (66) 323 377 | rita80@bmmi.hu

Kapcsolattartó: richweisz rita 
(20) 553 1012 | (66) 323 377 | rita80@bmmi.hu

Kapcsolattartó: Kállai iréN 
(54) 402 390 | bihari.muzeum@Gmail.com

Kapcsolattartó: Kállai iréN 
(54) 402 390 | bihari.muzeum@Gmail.com
helyszín: NagyKereKi bocsKai várKastély
(NagyKereKi, Kossuth u. 22.)

Munkácsy nyomdokaiba léphet az, aki részt vesz a programon. Munkácsy festményeit elevenítjük meg különböző technikákkal. 
A résztvevők a hagyományos, megszokott technikák, eszközök és anyagok (ceruza, festék, szén stb.) használata mellett kipróbálhatnak 
új dolgokat is, például homokot, textilt vagy akár linóleumot is, alkotásaik elkészítése során.

Családi kézműves játszóház: játékkészítés őszi termésekből, fából, fonalból, agyagból. Környezettudatos kézművesség, vagyis csak 
természetes alapanyagokból készítünk tárgyakat, játékokat, terménybábokat.

Családi kézműves játszóház: játékkészítés őszi termésekből, fából, fonalból, agyagból. Jó muzsika kíséretében ismerkedhetnek meg az 
érdeklődők a Márton-napi szokásokkal.

Mi történik egy tárggyal, ha bekerül a múzeumba? A program során a látogatók a múzeumi munkatársak vezetésével  bepillanthatnak a múzeum 
kulisszatitkaiba, felkereshetik a restaurátor-műhelyeket, ahol megismerkedhetnek a restaurátorok munkáival, a restaurálás munkafolyamataival.

Mi történik egy tárggyal, ha bekerül a múzeumba? A program során a látogatók bepillanthatnak a múzeum kulisszatitkaiba. Múzeumi 
munkatársak vezetésével az érdeklődők meglátogathatják a kutató műhelyeket, ahol megismerkedhetnek a malakológusok munkáival.

Rajzolni mindenhol lehet! A múzeum kiállítótermeiben, udvarán, valamint az épületben működő Sinka István Városi Könyvtár termei-
ben is lehet rajzolni. Az időszaki kiállításhoz kapcsolódóan (ARMALES TRANSYLVANORUM – válogatás erdélyi fejedelmek 
címeradományaiból) számos technikát kipróbálva címerrajzolás, címerdomborítás, oklevélírás, iniciálékészítés várja az érdeklődő 
gyerekeket. Művésztanárok és növendékek segítségével biztosítunk lehetőséget a rajzolni vágyó közönségnek 14 órától 16 óráig. 

Történelmi játszóház a Bihari Múzeumban és a Nagykereki Bocskai Várkastélyban

Mindkét helyszínen a történelmi játszóházakban, akadályversenyek, tárlatvezetéssel egybekötött interaktív feladatok gyerekeknek és 
szüleiknek! Egész  októberben, előzetes egyeztetés után, hétköznap délutáni órákra tervezve, 30 fős csoportra számolva helyszínen-
ként és csoportonként igényelhető. Részletes információ e-mailben kérhető a program kapcsolattartójától a megjelölt címen.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés:szüKséges

JelentKezés:szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: MúzeuMbarátoK,
isKolásoK, családoK

célKözönséG: MúzeuMbarátoK,
isKolásoK, családoK

célKözönséG: általáNos és
KözépisKolásoK, családoK

célKözönséG: MúzeuMbarátoK,
isKolásoK, családoK

célKözönséG: MúzeuMbarátoK,
isKolásoK, családoK 

célKözönséG: 3-14 éves Korú GyereKeK, 
szüleiKKel, NagyszüleiKKel 

célKözönséG: ÁltalÁnos isKola 4-5.
osztályos taNulóiból álló csoport 
szülőKKel, pedaGóGus Kísérővel

belépődíJ: 200 ft / fő

belépődíJ: 200 ft / fő

belépődíJ: 200 ft / fő

belépődíJ: 350 ft/fő

belépődíJ: 350 ft/fő

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: létszÁmtól füGGően,
telefoNos egyeztetés alapjáN

MuNKácsy Mihály MúzeuM
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 9.
(66) 328 040 | www.munkacsy.hu

jankay rejtett kIncseI
raKtári séta KicsiKNeK és NagyoKNaK

időpont: 2010.10.08. 09:00-12:00.  
2010.10.10. és 2010.11.09. 14:00-18:00

Kapcsolattartó: GÁbor miKlós | (20) 411 2036
GabormiKlos@pannonGsm.hu

helyszín: JanKay GyűJtemény és KortÁrs Galéria raKtÁr

pIncétől a padlásIg

Behajtani szabad! Intézményünk kitárja eddig zárva tartott ajtóit. A Jankay Galéria raktára olyan kincseket, érdekességeket rejt a 
látogatók számára, amelyek nem mindennap kerülnek az érdeklődők látóterébe. A látogatás során olyan kulisszatitkokra is fény derül, 
hogy a galéria munkatársai miként kategorizálják, rendszerezik, tárolják Jankay Tibor hatalmas munkásságának gyümölcsét. Nemcsak 
behajtani, kérdezni is szabad! Művészettörténészünk segítségével számos megválaszolatlan kérdésre kaphatnak választ, érdekes és 
értékes információkkal gazdagodhatnak a látogatók.

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: diáKoK, családoK
belépődíJ: iNgyeNes

Berettyóújfalu
HajDú-BiHar  Megye

bihari MúzeuM
4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 1.
(54) 402 390 | www.biharimuzeum.hu
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a nagy rajzolás

műVészetek találkozása

műVészetek találkozása

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

Ilyen a természetünk...

a VölgységI nagy rajzolás rajzVerseny 

szentföld

az én adym

tapIntható régészet

műemlék és környezete
Képzeletbeli séta az óbudai gázgyár területéN

időpont: 2010.10.10. 14:00-17:00

időpont: 2010.10.21. 16:00-17:00

időpont: 2010.11.13. 16:00-18:00

időpont: 2010.10.01-31.

időpont: 2010.10.03. 11:00-12:00

Kapcsolattartó: dr. szőts zoltÁn
(74) 451 342 | (74) 550 053 | vmbony@bonyhad.tvnet.hu

Kapcsolattartó: dr. szőts zoltÁn
(74) 451 342 | (74) 550 053 | vmbony@bonyhad.tvnet.hu

Kapcsolattartó: KáKoNyi MagdolNa 
(1) 317 3611 | (20) 416 1491 | KaKonyim@pim.hu

Kapcsolattartó: leNgyelNé Kurucz KataliN 
(1) 250 1650 | (1) 430 1081 | Kurucz.Katalin@iif.hu

Kapcsolattartó: csaplárNé csépáNyi aNdrea 
(1) 250 1650 | (1) 430 1081 | aquincum@aquincum.hu
helyszín: az aquincumi múzeum úJ KiÁllítÁsi épülete: orGona terem

Itt az alkalom, hogy színessé varázsold a Völgységi Múzeum környékét. A múzeum parkolójában aszfaltrajzversenyt hirdetünk általá-
nos iskola alsó és felső tagozatos-, valamint középiskolás diákok és felnőttek számára. Kiemelt téma: a bonyhádi, izményi és kakasdi 
templomok, imaházak, kápolnák, szentek szobrai, síremlékek, keresztek ábrázolása. A szükséges eszközöket hozd magaddal, és ha sok 
időt igényel az alkotásod, már előre is készülhetsz vele.

Hangszeres zenei bemutató, úti beszámoló, kiállításmegnyitó. A világ nagy kultúrái sorozatunk következő része a Szentföldet jeleníti 
meg. Programunk elemeként Magyarország egyik legrégebbi zsinagógájáról, a bonyhádi Ózsinagógáról hallgathatnak meg egy előadást 
az érdeklődők. A délutánt a meghívott klubok batyus fogadása zárja.

A Veres Pálné utcai Ady Emlékmúzeum, mely Ady és Csinszka közös otthona volt 1917 novemberétől Ady haláláig, most 
megújult formában fogadja a látogatókat. A Csinszka ízlése szerint berendezett lakás biztonságot, igazi alkotói hátteret nyújtott az 
akkor már betegeskedő költőnek. Ebben a miliőben várjuk vendégeinket Fráter Zoltán irodalomtörténész előadásával, rendhagyó 
tárlatvezetéssel és zenével.

A „Tapintható régészet” című kiállításon Budapest történetét követhetjük nyomon az őskortól az újkorig. A múzeumi foglalkozáson 
arra keressük a választ, hogyan eleveníthető fel a múlt egy-egy tárgy segítségével.  A vakok és gyengén látók részére készült tárlaton, 
a látó résztvevők is kézbe vehetik és magukra ölthetik a kiállított tárgyakat.

A látogatók egy képzeletbeli sétán járhatják be az egykori Óbudai Gázgyár területét az ókortól napjainkig. Megismerkedhetnek  a 
hajdan itt állt épületekkel és azok természeti környezetével, megfigyelve, hogyan változott meg az évszázadok során a területek képe. 
Idegenvezetőnk: Várnay Éva restaurátor.

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: családoK, általáNos isKolás, 
KözépisKolÁs diÁKoK, felnőtt alKotóK 

célKözönséG: felnőtteK, diÁKoK

célKözönséG: eGyetemistÁK és felnőtt 
Korú irodaloMbarátoK 

célKözönséG: diÁKoK, felnőtteK
(max. 15 fős csoport)

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: 100 ft / fő

belépődíJ: múzeumi belépőJeGy

belépődíJ: 700 ft/fő

belépődíJ: felnőtt 1300 ft, diÁK 650 ft

BuDaPest
Pest  Megye

ady eMléKMúzeuM
1053 Budapest, Veres Pálné utca 4-6.
(1) 337 8563 | www.pim.hu

kézfogás

korok-múzeumok-Iskolák 2.
aKadályverseNy a MúzeuMtól
a reforMátus teMploMtoroNyig 

időpont: 2010.11.06. 14:00-16:00

Kapcsolattartó: Kállai iréN 
(54) 402 390 | bihari.muzeum@Gmail.com
helyszín: toldi MiKlós reforMátus általáNos isKola 
épülete és a reforMátus teMploM épülete

A program során a többhelyszínes akadályverseny interaktív feladatai segítségével megismerhetik az érdeklődők a berettyóújfalui 
református egyházközség történetét. A református iskolában iskolatörténeti és cserkészfeladatok. Lehetőség nyílik a református tem-
plomban az orgona megtekintésére, kipróbálására, a legbátrabbak pedig a templomtoronyba is felmehetnek.

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: 3-14 éves GyereKeK 
szülőKKel, naGyszülőKKel
belépődíJ: létszÁmtól füGGően,
telefoNos egyeztetés alapjáN

BoNyHáD
tolNa  Megye

völgységi MúzeuM
7150 Bonyhád, Szabadság tér 2.
(74) 451 342 | www.volgysegimuzeum.atw.hu

műVészetek találkozása 

budapesti törtéNeti MúzeuM 
aquincumi múzeuma

1031 Budapest, Szentendrei út 135.
(1) 430 1081 | www.aquincum.hu

IrodalmI kalandozások
az ókorI aquIncumban

időpont: 2010.10.01-31.,
hétköznapokon

Kapcsolattartó: csaplárNé csépáNyi aNdrea 
(1) 250 1650 | (1) 430 1081 | aquincum@aquincum.hu

Újszerű múzeumi művelődéstörténeti sorozat indul Aquincumban. Az ókori Róma élete elevenedik meg a korabeli irodalom segít-
ségével, ahol a gyerekek nemcsak nézők, de színészek és zenészek is lehetnek.

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: általáNos isKolás, 
KözépisKolás csoportoK
belépődíJ: 700 ft/fő

budapest
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térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

műVészetek találkozása

őszI hajtás

mentenI a menthetetlent - a múlt 
megőrzése a jelen és a jöVő számára

családI Vasárnap aquIncumban

utazás kharon ladIkján
teMetKezési szoKásoK az aNtiKvitásbaN

időpont: 2010.10.10. 11:00-12:30

időpont: 2010.10.17. 10:00-17:00

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.01.

Kapcsolattartó: csaplárNé csépáNyi aNdrea 
(1) 250 1650 | (1) 430 1081 | aquincum@aquincum.hu

Kapcsolattartó: csaplárNé csépáNyi aNdrea 
(1) 250 1650 | (1) 430 1081 | aquincum@aquincum.hu

Kapcsolattartó: csaplárNé csépáNyi aNdrea 
(1) 250 1650 | (1) 430 1081 | aquincum@aquincum.hu

A régészeti feltárások során előkerülő tárgyak restaurálásán túl azok használatával és előkerülésük egy-egy érdekes 
történetével is megismerkedhetnek az érdeklődők a foglalkozás alkalmával. Előadó: Vecsey Ádám restaurátor

A program résztvevői a római hódítás előtt a mai Budapest területét benépesítő rejtélyes kelta nép életével ismerked-
hetnek meg; korabeli viseleteket próbálhatnak fel, kelta ékszereket készíthetnek s részesei lehetnek egy kelta harci 
kiképzésnek is – mindez a művészetek szemüvegén át.

A „Van új a föld alatt...” című  időszaki kiállításhoz kézművesfoglalkozás és szituációs játék kapcsolódik.  Az egyik foglalkozáson a  
résztvevők a  római korban alkalmazott temetési rítusokhoz kapcsolódó tárgyakat készíthetnek el. A másik foglalkozáson  részt vehet-
nek ezen szertartásokon és eljátszhatják az Aquincumban is alkalmazott (hamvasztásos, múmia, csontvázas) temetkezési rituálékat.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

célKözönséG: általáNos isKolás, 
KözépisKolás csoportoK

belépődíJ: felnőtt 1300 ft, diÁK 650 ft

belépődíJ: felnőtt 1300 ft, diÁK 650 ft, 
(GyereKeKneK eGy KézművesfoGlalKozÁssal) 
további foglalKozásoK árai
110 ft/foglalKozás

belépődíJ: 700 ft/fő

múzeumI tanösVény

budapest

orVostörténetI séta budán
időpont: 2010.10.01. - 2010.11.15.

Kapcsolattartó: czár KataliN 
(1) 201 1577 | semmelweis@museum.hu

Felfedezőútra invitáljuk az érdeklődőket: ismerjék meg a gyógyszerészettörténet jelentős állomásait, lássanak barokk és klasszicista 
patikabelsőt, és térjenek be egy működő patikába is, hogy a feladvány minden kérdését megválaszolhassák.

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: 12-18 éves diÁKoK
belépődíJ: felnőtt 700 ft,
nyuGdíJas/diÁK 350 ft, 
felnőtt KombinÁlt JeGy 1000 ft, 
nyuGdíJas/diÁK KombinÁlt JeGy 750 ft

araNysas patiKaMúzeuM
1014 Budapest, Tárnok utca 18.
(1) 201 1577 | www.semmelweis.museum.hu

műVészetek találkozása

kézfogás

bajor gizi szíNészMúzeuM

budapest galéria Kiállítóháza

1124 Budapest, Stromfeld Aurél utca 16.
(1) 225 3161 | www.szinhazimuzeum.hu

1036 Budapest, Lajos u. 158.
(1) 388 6771 | www.budapestgaleria.hu

Verset mondanI, aVagy rendet
csInálnI a VIlág egy kIs pontján

papíralap
rajzoK és soKszorosított grafiKáK
a 80-as éveK véGétől napJainKiG

időpont: 2010.11.08. 15:00-18:00

időpont: 2010.10.21. - 2010.12.05.
10.00-18.00

Kapcsolattartó: szebéNyi ágNes 
(1) 375 1184 | szebenyi.aGnes@szinhaziintezet.hu

Kapcsolattartó: csíK aNdrea 
(1) 318 8097 | (1) 388 6771 | csiK@budapestGaleria.hu

Programunk középpontjában a vers és a versmondás lehetősége áll. Major Tamás munkásságát bemutató kiállításunk kapcsán kiváló 
szavaló, neves színészekről emlékezünk meg. (Major Tamás, Latinovits Zoltán, Keres Emil). A Vígszínház művészével, Fesztbaum 
Bélával beszélgetünk a versek interpretálási lehetőségeiről, és Kosztolányi-estjéből hallgathatnak meg az érdeklődők egy részletet. 
A programon való részvételhez mindenki hozzon magával egy számára kedves verset.

Az elmúlt két évtized rajzművészete a pillanat leleplezésétől az óriási installációig. Az Irokéz Gyűjteményen alapuló kiállítási tárgy 
ezúttal a rajz mint aktivitás. A tárlatot számos művész rajzakciója színesíti...

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: KözépisKolásoK

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

belépődíJ: 700 ft/fő

belépődíJ: 450 ft

budapest

budapest

műVészetek találkozása

zenés randeVú
időpont: 2010.11.12. 15:00-18:00

Kapcsolattartó: szebéNyi ágNes 
(1) 375 1184 | szebenyi.aGnes@szinhaziintezet.hu

A Színészmúzeumban szervezendő koncertre fővárosi iskolák és zeneiskolák diákjai számára hirdetünk fellépési lehetőséget. Egyéni 
és kamarazene, komoly és jazz muzsika egyaránt helyet kaphat a programban. Várjuk a fiatalok jelentkezését! Előzetes meghallgatás 
lehetséges!

JelentKezés: szüKséges
JelentKezési hatÁridő: 2010. oKtóber 15.

célKözönséG: általáNos isKolásoK
belépődíJ: felnőtt 1300 ft, diÁK 650 ft

múzeumI tanösVény

budapesti törtéNeti MúzeuM 
(btM) – várMúzeuM

1014 Budapest, Szent György tér 2.
(1) 487 8800 | www.btm.hu

jelszaVaInk Valának:
haza és haladás
(MúzeuMpedagógiai ösvéNyeK 1.)

időpont: 2010.10.01. 10:30-12:00

Kapcsolattartó: r. Kiss gabriella 
(1) 487 8871 | (1) 487 8854 | Kapcsolat@mail.btm.hu | KissG@mail.btm.hu

Mi történt hazánkban a XIX. század első felében? A reformkor és a forradalomhoz vezető út érdekes momentumait vesszük górcső alá, mind 
a polgári, mind a katonai területet megvizsgálva. Bepillantunk a szabadságharc eseményeibe, a korabeli hadszervezetbe. Felvehető korhű 
ruhák, kézbe vehető korabeli fegyverek! A program a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumában folytatódik, 13:00 
órai kezdettel.

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: 10-99 éves KoriG
belépődíJ: btm 500 ft/fő, hm him 400 ft/fő

budapest
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múzeumI tanösVény

műVészetek találkozása

pIncétől a padlásIg

s nyögte mátyás bús hadát...
(MúzeuMpedagógiai ösvéNyeK 2.)

búcsú az “újkortól”

láthatatlan múzeum

időpont: 2010.10.01. 13:00-14:45

időpont: 2010.10.02. 18:00-22:00

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.15.

Kapcsolattartó: r. Kiss gabriella 
(1) 487 8871 | (1) 487 8854 | Kapcsolat@mail.btm.hu | KissG@mail.btm.hu

Kapcsolattartó: r. Kiss gabriella 
(1) 487 8871 | (1) 487 8854 | Kapcsolat@mail.btm.hu | KissG@mail.btm.hu

Kapcsolattartó: r. Kiss gabriella 
(1) 487 8871 | (1) 487 8854 | Kapcsolat@mail.btm.hu | KissG@mail.btm.hu

Milyen volt a palotája és milyen örökséget hagyott ránk a hazai reneszánsz legnagyobb uralkodója, Hunyadi Mátyás? A program 
során megismerhetjük a „Fekete sereg” szervezetét és fegyvereit is. A program első része a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti 
Intézet és Múzeumában zajlik, 10:30-tól 12:00-ig. Ezt követően a második részre a Budapesti Történeti Múzeumban kerül sor, 
13 órai kezdettel.

Szórakoztató és tanulságos búcsú a Budapest az újkorban című állandó kiállítástól. 
18:00 -19:00 óra Rostás Péter: Mivé is lett a Budavári Palota - a Budavári Palota a 20. században. Vetített képes előadás 
19:00 - 20:00 archív filmek Budapestről 
20:00 - 21:00 rendhagyó tárlatvezetés a „Budapest az újkorban” és a „Budai bürger, pesti polgár” című kiállításokban 
21.00 - könnyűzenei koncert

Ismerkedj meg a múzeum izgalmas, látogatók által nem ismert oldalával! A régész munkája - látogatás a középkori raktárban. Mit 
csinál egy archeozoológus? Restauráljunk együtt!

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: 10-99 éves KoriG

célKözönséG: eGyéni, felnőtt lÁtoGatóK

célKözönséG: isKolai csoportoK

belépődíJ: btm 500 ft/fő, hm him 400 ft/fő

belépődíJ: 1400 ft/fő

belépődíJ: 650 ft/fő

őszI hajtás

budapest

múzeumpedagógIaI napok
40 éves a budapesti metróKözleKedés

időpont: 2010.10.13.,27., 
2010.11.03. 10:00-16:00

Kapcsolattartó: vidáK judit 
(1) 461 6500 | vidaK.Judit@bKv.hu

Múzeumpedagógiai foglalkozásaink középpontjában az idén 40 éves budapesti metróközlekedés áll. A program betekin-
tést nyújt a (földalatti és) metróépítések történetébe, a közlekedés fejlődésébe. Foglalkozásainkon tárlatvezetéssel, feladat-
lapokkal, makettkészítéssel várjuk a résztvevőket.

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: általáNos isKolás Korosztály
belépődíJ: belépőJeGy meGvÁltÁsa:
telJes Árú 320 ft, diÁK 260 ft

földalatti vasúti MúzeuM
1052 Budapest, Deák téri metróaluljáró
(1) 461 6500/41103

műVészetek találkozása

holoKauszt eMléKKözpoNt
1094 Budapest, Páva utca 39.
(1) 455 3333 | www.hdke.hu

száműzött műVészet sorozat
elfajzott zeNe

időpont: 2010.10.31. 19:00-20:00

Kapcsolattartó: töröK zsuzsaNNa 
(1) 455 3318 | (30) 629 6984 | toroK.zsuzsa@hdKe.hu

Korcsolán Orsolya hegedűművész kamarazenekarával, négy koncertből álló sorozatában a holokauszt és az azt megelőző időszak 
száműzött zeneszerzőinek eddig nem vagy csak ritkán játszott zenei darabjait mutatja be. Zenei nyelven megfogalmazva e vészterhes 
időszakhoz vezető utat, majd a menekülés és egy bizonytalan jövőkép hangulatait.

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: zeneKedvelőK, zenei Külön-
leGesséGeK irÁnt érdeKlődőK
belépődíJ: 2500 ft

budapest

műVészetek találkozása

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

tört/életek
fotóK, tárgyaK és doKuMeNtuMoK

arcVonalak
gatto Nero KariKatúrái

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.15.

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.15.

Kapcsolattartó: töröK zsuzsaNNa 
(1) 455 3318 | (30) 629 6984 | toroK.zsuzsa@hdKe.hu

Kapcsolattartó: töröK zsuzsaNNa 
(1) 455 3318 | (30) 629 6984 | toroK.zsuzsa@hdKe.hu

A látogatók gyűjteményünk néhány különleges darabjának bemutatásakor megismerhetik a hozzájuk fűződő személyes történeteket, 
életsorsokat és történelmi eseményeket.

Gatto Nero a 20. századi Magyarország legjelentősebb karikaturistái közé tartozott, aki sajátos, egyéni stílussal jelenítette meg 
korának jelentős művészeit, közéleti személyiségeit. 
A politikusokat, magyar háborús és népellenes bűnösöket bemutató 12 darabos képeslapsorozata (az emlékközpont legfrissebb 
szerzeményei) és a „modellek” valóságos fotói együtt kerülnek bemutatásra. A programot az alkotót és a karikatúrák hátterét be-
mutató tárlatvezetés kíséri.

JelentKezés: szüKséges
a GyuJtemeny@hdKe.hu e-mail címen
vaGy a (1) 455 3309 telefonszÁmon

JelentKezés: szüKséges a
tárlatvezetés estébeN

célKözönséG: a holoKauszt törtéNete 
irÁnt érdeKlődőK

célKözönséG: Képzőművészet,
történelem irÁnt érdeKlődőK

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: felnőtt 800 ft,
nyuGdíJas 400 ft, diÁK 100 ft

a nagy rajzolás

hoNvédelMi MiNisztériuM 
hadtörtéNeti iNtézet és
MúzeuM (hM hiM)

1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 40.
(1) 325 1659 | www.hm-him.hu

alkoss nagyot!
időpont: 2010.10.02. 10:30-14:30

Kapcsolattartó: NéMeth csaba 
(30) 855 9664 | fucsida@Gmail.com

„A Nagy Rajzolás” keretében egy 1848-as hat fontos tábori ágyú makettjét készítjük el korabeli tervrajzok segítségével mai, korszerű és 
cseppet sem rémisztő anyagból. A polifoamból gyártott löveget az alkotók haza is vihetik. Lehetőséget biztosítunk, hogy segítsenek az 1:1 
méretarányú löveg elkészítésében is, amely a későbbiekben a HM HIM múzeumpedagógiai foglalkozásainak segédeszköze lesz.

JelentKezés: szüKséGes a proGram előtt 
leGalÁbb 3 munKanappal

célKözönséG: 6-99 éves KoriG, ÁltalÁnos- 
és KözépisKoláK diáKcsoportjai, családoK 
és eGyéni érdeKlődőK
belépődíJ: 400 ft/fő

budapest
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a nagy rajzolás

múzeumI tanösVény

múzeumI tanösVény

múzeumI tanösVény

magasból leső Veszedelem
KézművesfoGlalKozÁs

fényesebb a láncnál a kard
(MúzeuMpedagógiai ösvéNyeK 1.)

jelszaVaInk Valának: haza és haladás
(MúzeuMpedagógiai ösvéNyeK 2.)

hadtörténetI Várséta
(múzeumpedaGóGiai ösvényeK 3.)

időpont: 2010.10.17. 10:00-15:00

időpont: 2010.10.05. 10:30-12:00, 
13:00-14:30

időpont: 2010.10.01. 13:00-14:30

időpont: 2010.10.06. 10:30-12:00, 
13:00-14:30

Kapcsolattartó: bajáKi berNadett 
(1) 325 1684 | baJaKi.bernadett@hm-him.hu

Kapcsolattartó: NéMeth csaba 
(30) 855 9664 | fucsida@Gmail.com

Kapcsolattartó: NéMeth csaba 
(30) 855 9664 | fucsida@Gmail.com

Kapcsolattartó: NéMeth csaba 
(30) 855 9664 | fucsida@Gmail.com

Kézművesfoglalkozásunk keretében kicsik és nagyok igényeinek megfelelő, különböző nehézségi szintű repülőgépmaketteket készítünk 
papírból. A kézművesfoglalkozás előtt az első világháborús kiállítótérben megismerkedünk a repülőgépek háborús bevetésének 
történetével. Ezt követően mutathatják meg gyermekek és felnőttek kézügyességüket.

1848-49 méltán említhető történelmünk legdicsőbb időszakai között. Azokkal az ismeretekkel találkozhatnak itt, amelyek a törté-
nelemkönyvek sorai között nincsenek leírva, mintegy kitöltjük a hiányzó ismerettartalmakat. Megvizsgáljuk a honvédsereg szervezetét, 
fegyvernemeit, katonáinak mindennapjait, a fegyverzetet, a felszerelést. Unikum, hogy a foglalkozás során 1848-ban használt 
fegyverek is kézbe kerülnek.

Mi is történt valójában hazánkban a XIX. század első felében? A reformkor és a forradalomhoz vezető út érdekes momentumait 
vesszük górcső alá úgy a polgári, mint a katonai területet megvizsgálva. Természetesen bepillantunk a szabadságharc eseményeibe, a 
korabeli hadszervezet és fegyverzet rejtelmeibe is. 
A HM HIM-ben korabeli fegyverek is kézbe vehetők a foglalkozás során, míg a BTM-ben a polgári élet sajátosságai dominálnak. 
A program első része a Budapesti Történeti Múzeumban zajlik, 10:30-tól 12:00-ig. Ezt követően a második részre a Honvédelmi 
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumában kerül sor, 13 órai kezdettel.

1686, 1849 és 1945! Buda népét és épített értékeit a három legnagyobb ostrom mellett számtalan kisebb pusztította. Ezen 
a sétán, komplex módon, holisztikus látásmód segítségével fedezzük fel a Várhegy hadtörténeti, építészeti, képzőművészeti és 
természeti értékeit, titkait.

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséGes a proGram előtt 
leGalÁbb 3 munKanappal

JelentKezés: szüKséGes a proGram előtt 
leGalÁbb 3 munKanappal

JelentKezés: szüKséGes a proGram előtt 
leGalÁbb 3 munKanappal

célKözönséG: általáNos- és KözépisKoláK
diáKcsoportjai, családoK és
eGyéni érdeKlődőK

célKözönséG: 10-99 éves KoriG, ÁltalÁnos- 
és KözépisKoláK diáKcsoportjai, családoK 
és eGyéni érdeKlődőK

célKözönséG: 10-99 éves KoriG, ÁltalÁnos- 
és KözépisKoláK diáKcsoportjai, családoK 
és eGyéni érdeKlődőK

célKözönséG: 10-99 éves KoriG, ÁltalÁnos- 
és KözépisKoláK diáKcsoportjai, családoK 
és eGyéni érdeKlődőK

belépődíJ: 400 ft/fő

belépődíJ: 400 ft/fő

belépődíJ: hm him 400 ft/fő, btm 500 ft/fő

belépődíJ: hm him 400 ft/fő, btm 500 ft/fő

múzeumI tanösVény

múzeumI tanösVény

múzeumok délIdőben (múzeumI a la carte)

műVészetek találkozása

s nyögte mátyás bús hadát...
(múzeumpedaGóGiai ösvényeK 4.)

páncélosok lánctalpon
hatlábú páncélosok

történelem a képzőműVészet
jegyében

az 1848-49-es szabadságharc eszközeI
KézművesfoGlalKozÁs

Kapcsolattartó: NéMeth csaba 
(30) 855 9664 | fucsida@Gmail.com

Kapcsolattartó: NéMeth csaba 
(30) 855 9664 | fucsida@Gmail.com

Kapcsolattartó: bajáKi berNadett 
(1) 325 1684 | baJaKi.bernadett@hm-him.hu

Kapcsolattartó: bajáKi berNadett 
(1) 325 1684 | baJaKi.bernadett@hm-him.hu

Milyen is volt valójában az igazságos Mátyás kora? A program keretében az érdeklődők megtudhatják, hogy a reneszánsz kor 
legnagyobb hazai uralkodója milyen örökséget hagyott az utókorra, hogyan teltek az egyszerű emberek és a nemesség mindennapjai 
és természetesen bepillanthatnak a korabeli hadszervezet és fegyverzet rejtelmeibe is.

A foglalkozás a BTM és a HM HIM közös projektje! A program a Budapesti Történeti Múzeumban folytatódik 13 órai kezdettel.

Rendhagyó órákon vehetnek részt a diákcsoportok a Természettudományi- és a Hadtörténeti Múzeum kölcsönösen egymásra épülő 
programjain. 
A legősibb páncélosoktól, a rovaroktól lesték el őseink a védőeszközök készítésének és használatának módját. Az elcsent ötletek 
megjelennek mindennapi használati tárgyainkban és a haditechnikában is.

Az intézmény Látványraktárában található képzőművészeti szobrok, alkotások segítségével elevenítjük fel a magyar történelem és 
hadtörténelem egyes eseményeit, történelmi személyiségek tetteit. Az interaktív tárlatvezetés során főként a történelmi érdekes-
ségeket, az évszázadok elfelejtett titkait osztjuk meg a nagyközönséggel.

A program keretében egy interaktív kiállítás ad lehetőséget, hogy megismerhessék a látogatók a huszárok egyenruháját, harcmodorát. 
Kézművesfoglalkozáson pedig a gyerekek elkészíthetik saját huszárcsákójukat, valamint dobot is készíthetnek, amelyen bemutathatják 
zenei tudásukat.

időpont: 2010.10.01. 10:30-12:00

időpont: 2010.10.10-15.

időpont: 2010.10.05. 11:00-12:00

időpont: 2010.11.13. 10:00-15:00

JelentKezés: szüKséGes a proGram előtt 
leGalÁbb 3 munKanappal

JelentKezés: szüKséges az igéNyelt
proGram időpont előtt leGalÁbb 3 
MuNKaNappal

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: 10-99 éves KoriG, ÁltalÁnos- 
és KözépisKoláK diáKcsoportjai, családoK 
és eGyéni érdeKlődőK

célKözönséG: 10-16 éves diÁKoK

célKözönséG: általáNos- és Közép-
isKoláK diáKcsoportjai, családoK és 
eGyéni érdeKlődőK

célKözönséG: általáNos- és Közép-
isKoláK diáKcsoportjai, családoK és 
eGyéni érdeKlődőK

belépődíJ: hm him 400 ft/fő, btm 500 ft/fő

belépődíJ: hm him 400 ft/fő, btm 500 ft/fő

belépődíJ: 400 ft/fő

belépődíJ: 400 ft/fő
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pIncétől a padlásIg

pIncétől a padlásIg

pIncétől a padlásIg

pIncétől a padlásIg

kézműVes alkotás
harceszKözöK MiNibeN

könyVtárI csemegék
aMi a soroK Között laKoziK

leVéltárI barangolás
soroK Közé zárt titKoK

térképtárI felfedezés
rejtélyes jeleK

időpont: 2010.10.09. 10:30-14:30

időpont: 2010.10.15. 10:30-12:00

időpont: 2010.11.12. 10:30-12:00

időpont: 2010.10.08. 10:30-12:00

Kapcsolattartó: NéMeth csaba 
(30) 855 9664 | fucsida@Gmail.com

Kapcsolattartó: NéMeth csaba 
(30) 855 9664 | fucsida@Gmail.com

Kapcsolattartó: NéMeth csaba 
(30) 855 9664 | fucsida@Gmail.com

Kapcsolattartó: NéMeth csaba 
(30) 855 9664 | fucsida@Gmail.com

Olyan makettek készítésére invitálunk minden érdeklődőt, amelyek az első és a második világháború időszakában a szárazföldön, a 
levegőben és a vízen tettek szert kétes vagy dicsőséges hírnevükre. A hírhedtté vagy híressé vált fegyverek látogatók által elkészített 
makettjei hazavihetők. Az eszközök különböző nehézségi fokúak, így szívesen látjuk a teljesen kezdőket és a profi makettezőket is.

A Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűjteményének néhány rendkívül érdekes példányával találkozhatnak ezen a programon a lá-
togatók. Nem csupán tartalmuk és megszületésük körülményeivel, de a viharos évtizedek (évszázadok) alatti sorsuk alakulásával 
is megismerkedhetnek, nem beszélve a lapokon rejtőző megannyi érdekes információról, amelyeket értő és a ritka köteteket féltő 
könyvtárosaink mutatnak be.

A Hadtörténeti Múzeum Levéltárának néhány rendkívül érdekes ereklyéjével találkozhatnak ezen a programon a látogatók. Nem 
csupán tartalmuk és megszületésük körülményeivel, de a viharos évtizedek (évszázadok) alatti sorsuk alakulásával is megismerkedhet-
nek, nem beszélve a lapokon és sorok között rejtőző megannyi érdekes információról, melyeket értő és a ritka iratokat féltő gonddal 
őrző levéltárosunk mutat be.

A térképek különös, rejtélyekkel teli világába kalauzol ez a foglalkozás. Kiderül, hogy mikor és milyen nehézségek közepette készül 
az első hiteles térkép hazánkról és hogyan készülnek a mai topográfiai kiadványok. Megismerhetők a térképészet fejlődésének egyes 
állomásai, valamint a rajtuk található jelek mit is jelentenek, hogyan „olvasható” egy-egy térkép. Nem mellékesen fellebbentjük a 
fátylat arról, hogy a régi térképek művészi alkotások is egyben.

JelentKezés: szüKséGes a proGram előtt 
leGalÁbb 3 munKanappal

JelentKezés: szüKséGes a proGram előtt 
leGalÁbb 3 munKanappal

JelentKezés: szüKséGes a proGram előtt 
leGalÁbb 3 munKanappal

JelentKezés: szüKséGes a proGram előtt 
leGalÁbb 3 munKanappal

célKözönséG: 10-99 éves KoriG, ÁltalÁ-
Nos- és KözépisKoláK diáKcsoportjai, 
csalÁdoK és eGyéni érdeKlődőK

célKözönséG: 10-99 éves KoriG, ÁltalÁnos- 
és KözépisKoláK diáKcsoportjai, családoK 
és eGyéni érdeKlődőK

célKözönséG: 10-99 éves KoriG, ÁltalÁnos- 
és KözépisKoláK diáKcsoportjai, családoK 
és eGyéni érdeKlődőK

célKözönséG: 10-99 éves KoriG, ÁltalÁnos- 
és KözépisKoláK diáKcsoportjai, családoK 
és eGyéni érdeKlődőK

belépődíJ: 400 ft/fő

belépődíJ: 400 ft/fő

belépődíJ: 400 ft/fő

belépődíJ: 400 ft/fő

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

a nagy háború emlékeI testközelben

a Varázslatos papír

íjtól a géppuskáIg
(fegyvertörtéNet dióhéjbaN 2.)

szép szál szálfegyVer
(fegyvertörtéNet dióhéjbaN 2.)

Kapcsolattartó: bajáKi berNadett 
(1) 325 1684 | baJaKi.bernadett@hm-him.hu

Kapcsolattartó: bajáKi berNadett 
(1) 325 1684 | baJaKi.bernadett@hm-him.hu

Kapcsolattartó: NéMeth csaba 
(30) 855 9664 | fucsida@Gmail.com

Kapcsolattartó: NéMeth csaba 
(30) 855 9664 | fucsida@Gmail.com

A program tárgya a történelem és a múlt lelke, az ember és az őt körülvevő tárgyak. Mindenki számára a legfontosabb és legértékesebb 
eszközök pedig azok, amelyeket a saját két keze által készített, saját maga, illetve szerettei számára. Az I. világháború zaklatott éveit 
megjárt katonák ezrei kerestek vigaszt és egyben bátorítást egy-egy „hadirelikvia” elkészítésében. Most kézbe vehetjük ezeket az erek-
lyéket, és megismerhetjük elkészítésük apró titkait, valamint történelmüket.

A papír a történelem és a civilizáció írásbeliségének hordozója. Történelmi múltunkban tett kalandunk során megismerhetjük 
írásbeliségünk egyes fázisait, illetve megtudhatjuk, hogy készül a mártott papír. Az ügyes kezűek pedig saját maguk által 
készített papírra vethetik gondolataikat az utókor számára.

Az intézmény Látványraktárában található képzőművészeti szobrok, alkotások segítségével elevenítjük fel a magyar történelem 
és hadtörténelem egyes eseményeit, történelmi személyiségek tetteit. Az interaktív tárlatvezetés során főként a történelmi 
érdekességeket, az évszázadok elfelejtett titkait osztjuk meg a nagyközönséggel.

A szálfegyver több évezrede hatékony és félelmetes eszköze a hadseregeknek. Nem csak megismerhető a kard és a szablya 
közötti különbség, az egyéb szúró-, vágó-, ütőfegyverek, hanem rávilágítunk arra is, hogy van-e létjogosultságuk ma ezeknek 
az eszközöknek. Ez alkalommal a megismert tárgyak kézbe is vehetők.

időpont: 2010.11.10. 11:00-12:00

időpont: 2010.10.13. 11:00-12:00

időpont: 2010.10.07.,28. 2010.11.11. 
10:30-12:00, 13:00-14:30

időpont: 2010.11.09. 10:30-12:00, 
13:00-14:30

JelentKezés: szüKséGes a proGram előtt 
leGalÁbb 3 munKanappal

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséGes a proGram előtt 
leGalÁbb 3 munKanappal.

JelentKezés: szüKséGes a proGram előtt 
leGalÁbb 3 munKanappal

célKözönséG: általáNos- és Közép-
isKoláK diáKcsoportjai, családoK és 
eGyéni érdeKlődőK

célKözönséG: általáNos- és Közép-
isKoláK diáKcsoportjai, családoK és 
eGyéni érdeKlődőK

célKözönséG: 10-99 éves KoriG, ÁltalÁnos- 
és KözépisKoláK diáKcsoportjai, családoK 
és eGyéni érdeKlődőK

célKözönséG: 10-99 éves KoriG, ÁltalÁnos- 
és KözépisKoláK diáKcsoportjai, családoK 
és eGyéni érdeKlődőK

belépődíJ: 400 ft/fő

belépődíJ: 400 ft/fő

belépődíJ: 400 ft/fő

belépődíJ: 400 ft/fő



MúzeuMok őszi fesztiválja | 2010

www.muzeumokmindenkinek.hu22 www.muzeumokmindenkinek.hu

október | November

23

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

hadtörténelmI pIllanatok
a fotóarchíVumból

időpont: 2010.10.07.,14.,28., 
2010.11.11. 10:00-11:00

Kapcsolattartó: bajáKi berNadett 
(1) 325 1684 | baJaKi.bernadett@hm-him.hu

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum modern háborúkat felölelő kiállításában az interaktív tárlatvezetést követően ellátogatunk az 
intézmény fotóarchívumába, ahol jeles személyiségeket, páratlan történelmi pillanatokat megörökítő archív, eddig a nagyközönség 
által még soha nem látott fotókat tekinthetnek meg a látogatók.

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: általáNos- és Közép-
isKoláK diáKcsoportjai, családoK és 
eGyéni érdeKlődőK
belépődíJ: 400 ft/fő

pIncétől a padlásIg

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

pIncétől a padlásIg

dIzájnmúzeum – múzeumdIzájn

keletI kényelem, nyugatI nyugalom!
avagy KalaNdozás a szecesszió világábaN

mesés tárgyak

Kapcsolattartó: joó juliaNNa 
(1) 456 5121 | Joo.Julianna@imm.hu

Kapcsolattartó: joó juliaNNa 
(1) 456 5121 | Joo.Julianna@imm.hu

Kapcsolattartó: Marosi eszter 
(1) 456 5166 | marosie@imm.hu

Műhelyfoglalkozás: a múzeumi szecesszi-órák ezt az izgalmas és újszerű, ma is aktuális irányzatot elemzik. A múzeumi rajzóra keretében 
felelevenítjük a 19. század jellegzetes rajztanítási és tervezési módszereit, megismerjük a kor közkedvelt, pl. népművészeti ihletésű 
művészi rajz mintalapjait és gyakoroljuk a szabadkézi rajztechnikákat.

Az izgalmas épületséta során betekintést nyerünk a múzeum rejtett zugaiba, miközben felkutatjuk az épületben a lechneri formanyelv 
és motívumkincs elemeit. A kiállított műtárgyak segítségével felfedezzük a szecesszió jellegzetes vonásait, díszeit, anyagait, tech-
nikáit és életérzését. Közösen szecessziós kiáltványt fogalmazunk és különféle fejfedők segítségével szerepet választunk és „helyet 
foglalunk”. 
Műhelyfoglalkozás: mai használati tárgyainkat szecessziós köntösbe öltöztetjük.

A „Gyűjtők és kincsek” című állandó kiállításon elhelyezett tárgyak testközeli megszólítására vállalkozunk, amelynek eredményekép-
pen a vitrinekben őrzött műtárgyakat közelebb szeretnénk hozni a látogatókhoz. A felnőttek és a gyerekek számára egyaránt érdekes 
és szórakoztató, rendhagyó kiállítási előadások során jobban láthatóvá válnak egyes különleges iparművészeti technikák, díszítések, 
mesterfogások – a műtárgyak különleges tulajdonságai és életrajzai.

időpont: 2010.09.30. - 2011.06.30.

időpont: 2010.09.30. - 2011.06.30.

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.15.

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: ÁltalÁnos isKolai felső 
tagozatosoK, KözépisKolásoK

célKözönséG: ÁltalÁnos isKolai felső 
tagozatosoK, KözépisKolásoK

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

belépődíJ: 600 ft/fő

belépődíJ: 600 ft/fő

belépődíJ: 600 ft/fő

a nagy rajzolás

őszI hajtás

őszI hajtás

budapest

élő motíVumok
avaGy mitől KülönleGes a lechneri építészet

IparműVészetI Iskola
MúzeuMi szecesszi-óráK

papszI, hoVá lettél?
lechNer ödöN NyoMábaN járuNK

időpont: 2010.10.10. 10:00-18:00

időpont: 2010.09.30. - 2011.06.30.

időpont: 2010.10.26. - 2011.06.30.

Kapcsolattartó: szabó KrisztiNa 
(1) 456 5169 | Kriszta.szabo@imm.hu

Kapcsolattartó: joó juliaNNa 
(1) 456 5121 | Joo.Julianna@imm.hu

Kapcsolattartó: joó juliaNNa 
(1) 456 5121 | Joo.Julianna@imm.hu

Az Iparművészeti Múzeumban A Nagy Rajzolás napján az épület díszítőmotívumai állnak a rajzolás középpontjában. A 
szecesszió virágait közösen továbbgondoljuk és újratervezzük a múzeumi könyvtárban őrzött mintalapok alapján. Ezután a 
kacskaringós virágindákat a fantáziánk szerint színes krétákkal ábrázoljuk, gyakorlatilag rávetítjük a múzeum épülete előtti 
járdára, kiterjesztve ezzel a múzeum épületét a fekete aszfaltra. Ezzel egy időben a belső fogadótérben a múzeum egyik 
ékességét, a színes üveg felülvilágító ablak tükörképét vetítjük rá a szürke padlóra – hogy miként, az A Nagy Rajzolás 
napjáig maradjon meglepetés!

Műhelyfoglalkozás: a múzeumi szecesszi-órák ezt az izgalmas és újszerű, ma is aktuális irányzatot elemzik. A múzeumi rajzóra 
keretében felelevenítjük a 19. század jellegzetes rajztanítási és tervezési módszereit, megismerjük a kor közkedvelt, pl. 
népművészeti ihletésű művészi rajz mintalapjait és gyakoroljuk a szabadkézi rajztechnikákat.

A program során drámajáték keretében ismerkedünk meg Lechner Ödön, Jungfer Gyula és Zsolnay Vilmos izgalmas 
életének és szakmai tevékenységének egy-egy epizódjával, kiemelkedő alkotásával. Rendhagyó interaktív köztéri szobrot 
készítünk, életre keltjük és leleplezzük az eltűnt mestereket. 
Műhelyfoglalkozás: Az élő szobrokhoz illő feliratokat tervezünk.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: MiNdeN Korosztály, hétvégi 
szabadidős proGram

célKözönséG: ÁltalÁnos isKolai felső 
tagozatosoK, KözépisKolásoK

célKözönséG: ÁltalÁnos isKolai felső 
tagozatosoK, KözépisKolásoK

belépődíJ: 600 ft/fő

belépődíJ: 600 ft/fő

belépődíJ: 600 ft/fő

iparművészeti múzeum
1091 Budapest, Üllői út 33-37.
(1) 456 5107 | www.imm.hu

múzeumI tanösVény

Kegyeleti MúzeuM
1086 Budapest, Fiumei út 16.
(1) 323 5100 | www.nemzetisirkert.hu

barangolás a sírkertben
(eMléKeK útjáN 1.)

időpont: 2010.10.16. 10:00-11:45, 
12:00-12:45, 14:00-14:45, 16:00-16:45

Kapcsolattartó: daNKó dalMa 
(30) 393 6389 | dalma.dnK@Gmail.com

Temetői séta Magyarország Történelmi Sírkertjében 
A legnevesebb síremlékek és mauzóleumok megtekintése idegenvezetőkkel. Miről mesélnek a sírkövek? Tények és titkok, törté-
nelem és legendák, művészet és emlékezés, parcellák és történelmi korok egymás mellett 1848-tól napjainkig. A séták naponta 
4 alkalommal indulnak.

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: MiNdeNKi, aKit érdeKelNeK
a temetőK titKai
belépődíJ: iNgyeNes

budapest
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szakmaI rendezVény

a temetés pompája
(eMléKeK útjáN 2.)

időpont: 2010.10.16. 14:00-15:00

Kapcsolattartó: daNKó dalMa 
(30) 393 6389 | dalma.dnK@Gmail.com

Pompázatos temetések a fővárosban – Hogyan kísérték utolsó útjára 20. század első felének legnagyobb alakjait. A program kere-
tében előadást hallgathatnak meg az érdeklődők a kimagasló társadalmi eseménynek számító temetésekről, valamint ehhez kapcsolódó 
archív filmhíradófelvételeket tekinthetnek meg (Apponyi és Teleki gróf temetései). 

Előadó: Hargittai Emil, a múzeum nyugalmazott igazgatója

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: fuNerális Kultúra és 
haGyomÁnyoK irÁnt érdeKlődőK
belépődíJ: iNgyeNes

a nagy rajzolás

múzeumI tanösVény

pIncétől a padlásIg

sírmotíVumok bálInt endre
festészetében
(emléKeK útJÁn 6.)

kőbe VésVe
(eMléKeK útjáN 7.)

pálInkakóstoló a pIncékben

Kapcsolattartó: daNKó dalMa 
(30) 393 6389 | dalma.dnK@Gmail.com

Kapcsolattartó: daNKó dalMa 
(30) 393 6389 | dalma.dnK@Gmail.com

Kapcsolattartó: talliáN hedvig
(1) 267-1100 | KiralyiboroK@KiralyiboroK.com

A program keretében a 20. századi magyar avantgárd festő és grafikus, Bálint Endre képeiből rendezett különleges kiállítást tekinthetik 
meg a látogatók. A művész alkotásai, amelyeken a sír- és halálmotívumok játszanak főszerepet, egyszeri alkalommal szerepelnek így 
együtt. A kiállítást bemutató előadás 11 órakor kezdődik. A kiállítás nyitva tartási időben folyamatosan megtekinthető.

Habkő lapokba különböző motívumokat, jeleket, kézjegyeket véshetnek a jó kézügyességű és kreatív látogatók. A könnyen faragható 
anyagból az előrajzolás után egyéni reliefek születhetnek.

A Királyi Borház és Pincemúzeum különleges pincéi a bortörténeti kiállítása mellett a hazai pálinkakészítés történetét is bemutatja. 
A pincéket bemutató séta során a látogatók megismerkedhetnek Magyarország egyetlen reneszánsz pincemúzeumával, általános 
betekintést nyernek a hazai italkultúra történetébe, és részletesebb ismereteket kapnak a ma már hungarikum pálinkáról, készítéséről. 
A séta végeztével a résztvevők különleges hazai pálinkákat (háromfélét) kóstolnak. A program a meghirdetett napokon 14.00, 
15.00, 16.00 és 17.00 órai kezdettel indul.

időpont: 2010.10.16. 11:00-11:45

időpont: 2010.10.16. 10:00-16:00

időpont: 2010.10.01.,08.,15.,22.,29., 
2010.11.05.,12. 14:00-17:00

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: Képzőművészet szerelmesei

célKözönséG: Jó KézüGyesséGűeKneK

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: 2700 ft/fő

műVészetek találkozása

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

műVészetek találkozása

akI részt Vett a saját temetésén
(emléKeK útJÁn 3.)

most és mIndörökké
(emléKeK útJÁn 4.)

hang, amely a lélekhez szól: 
kárászy szIlVIa szólókoncertje
(emléKeK útJÁn 5.)

időpont: 2010.10.16. 15:00-17:00

időpont: 2010.10.16. 10:00-17:00

időpont: 2010.10.16. 18:00-19:00

Kapcsolattartó: daNKó dalMa 
(30) 393 6389 | dalma.dnK@Gmail.com

Kapcsolattartó: daNKó dalMa 
(30) 393 6389 | dalma.dnK@Gmail.com

Kapcsolattartó: daNKó dalMa 
(30) 393 6389 | dalma.dnK@Gmail.com

A 2006 márciusában New Yorkban elhunyt Halász Péter avantgárd író, rendező, színész néhány nappal halála előtt még 
részt vett saját temetésén Budapesten. A Műcsarnokban felravataloztatta magát és egy koporsóból kísérte figyelemmel, 
hogyan búcsúznak tőle magyarországi barátai és tisztelői. A rendkívüli performence-ról felvétel készült, amely a művész 
portréfilmjének részét képezi. Ezt az eseményt kívánjuk megidézni.

A Kegyeleti Múzeum hagyományteremtő kezdeményezése az emléktekercs létrehozása. A hatalmas, felfüggesztett vászon-
tekercsen bárki nyomot hagyhat az utókor számára. A vászonfelületre a látogatók felírhatják mindazt, amit szeretnének 
megőrizni magukból, lehet az személyes történet, életük egy emlékezetes pillanata, egy álom, vagy egy gondolat a ben-
nünket körülvevő világról, de lehet csupán egy kézjegy, vagy egy kis rajz. A tekercs készítőiről, amennyiben hozzájárulnak, 
készül egy fotó, amelyeket albumba rendezünk, névvel és aktuális életkorral ellátva. Ily módon dokumentáljuk a folyamatot. 
Az emléktekercset és az albumot a múzeum őrzi és rendszeresen ki is állítja majd.

Kárászy Szilvia zongora- és összművész, különleges hangszerek megszólaltatója. Ezen a szólókoncertjén a zongora mellett 
számos olyan hangszeren is játszik, amelyekből különleges rezgés árad és a lélek mélyére hatol, ilyen hatást vált ki a Kutu 
Wapa, másnéven energiaharang. A koncert egy zenetörténeti utazás is egyben, amely során neves zeneszerzők elmúláshoz 
való viszonyát is megismerhetjük. 

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: a szíNház és perforMaNce
irÁnt érdeKlődőK

célKözönséG: aKi szeretNe NyoMot hagyNi

célKözönséG: zeneKedvelőK

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

múzeumok őszbúcsúztató VIgassága

Királyi borház és piNceMúzeuM
1014 Budapest, Szent Gyögy tér, Nyugati sétány
(1) 267 1100 | www.kiralyiborok.com

őszbúcsúztató családI program 
szent márton püspök ünnepén

időpont: 2010.11.13. 12:00-24:00

Kapcsolattartó: talliáN hedvig
(1) 267-1100 | KiralyiboroK@KiralyiboroK.com

Igazi őszbúcsúztató családi programmal várja látogatóit a Királyi Borház és Pincemúzeum pincéi, Szent Márton püspök ünnepén. 
A hagyományos programok – pinceséták, borkóstolók – mellett zene, tánc és finom lekvárok, sajtok is várják a családokat. 
Programelőzetes: a Csillagszeműek gyermektáncegyüttes táncháza, hagyományos magyar ízek: lekvár- és sajtvásár, szilvalekvárfőzés, 
középkori palotazene, tárlatvezetések óránként.

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: MiNdeN Korosztály
belépődíJ: 1300 ft

budapest



MúzeuMok őszi fesztiválja | 2010

www.muzeumokmindenkinek.hu26 www.muzeumokmindenkinek.hu

október | November

27

pIncétől a padlásIg

pInceséta és borkóstoló
időpont: 2010.10.03.,10.,17.,24.,31., 
2010.11.07. 14:00-17:00

Kapcsolattartó: talliáN hedvig 
(1) 267-1100 | KiralyiboroK@KiralyiboroK.com

A séta végigvezet a középkori, reneszánsz pinceágakon, megismerteti a látogatókat a hazai bor- és italkultúra történetével, 
Magyarország történelmi borrégióival, a borkészítés hagyományaival. A kanyargós folyosók számos meglepetést tartogatnak. Az 
izgalmas történetek mellett egy 15. századi földalatti kút, valamint egy 12. századi női zsidó rituális fürdő is megtekinthetők lesznek. 
A különleges élményt nyújtó sétát követően a vendégek borkóstolón vesznek részt. A program 14.00, 15.00, 16.00 és 17.00 
órai kezdettel indul.

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: fuNerális Kultúra és 
haGyomÁnyoK irÁnt érdeKlődőK
belépődíJ: 1990 ft/fő

őszI hajtás

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

pIncétől a padlásIg

múzeumok délIdőben (múzeumI a la carte)

tekerjünk fel kIscellbe

két keréken budapesten
avagy hogyaN szelídítette Meg a 
drótszamÁr a fővÁrost

kalandos tekergő

mIkor a szekrény dalra fakad

rejtett értékeInk
épülettörtéNeti séta

Kapcsolattartó: páliNKás szilvia 
(1) 430-1076 | palinKas.szilvia@mail.btm.hu

Kapcsolattartó: páliNKás szilvia 
(1) 430-1076 | palinKas.szilvia@mail.btm.hu

Kapcsolattartó: páliNKás szilvia 
(1) 430-1076 | palinKas.szilvia@mail.btm.hu

Kapcsolattartó: páliNKás szilvia 
(1) 430-1076 | palinKas.szilvia@mail.btm.hu

Kapcsolattartó: páliNKás szilvia 
(1) 430-1076 | palinKas.szilvia@mail.btm.hu

Ismeretterjesztő tárlatvezetés rendkívüli tárgyakról, eseményekről a kerékpáros szubkultúra berkeiben. A program 2010.10.01. és 
2010.11.15. között szerdai napokra kérhető 13:00 órai kezdettel. Időtartama 60 perc.

Múzeumi kultúr- és sporttörténeti óra, amelynek keretében nemcsak az agytekervényeinket mozgatjuk meg! Az egykori trinitárius 
kolostor kriptájában rendezett „Két keréken Budapesten” című kiállításhoz kapcsolódó múzeumi óra, interaktív tárlatvezetés, izgalmas 
történetek, kulisszatitkok, ügyességi próbák, rendhagyó módon. A program 2010.10.01. és 2010.11.12. között kérhető 
keddtől péntekig. Időtartama 60 perc.

A „Két keréken Budapesten” című kiállítás más szemmel, interaktív feladatokkal, szellemi és fizikai akadályokkal gazdagítva.

Majd kétszáv év után újból felcsendül Rossini Tancredi opeájának nyitánya egy, a múzeum gyűjteményében eddig hallgatásba 
burkolózott fuvolás szekreterből.

Az egykori trinitárius kolostor és templom egyébként rejtett kincseit mutatjuk be, érintve a kriptát is. 2010.10.01. és 2010.11.15. 
között minden második szombaton 10:00 órai kezdettel. Időtartama 60 perc.

időpont: 2010.10.06.,13.,20.,27., 
2010.11.03.,10. 13:00-14:00

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.12.

időpont: 2010.10.02. 10:00-12:00, 
2010.11.13. 16:00-18:00

időpont: 2010.11.13. 19:00-20:00

időpont: 2010.10.09., 23., 2010.11.06. 
10:00-11:00

JelentKezés: szüKséges MiNiMuM
1 héttel a proGram előtt

JelentKezés: szüKséges MiNiMuM
1 héttel a proGram előtt

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: 8 éves Kortól

célKözönséG: 8-14 éves és
14-18 éves csoportoK

célKözönséG: 8 éves Kortól

célKözönséG: 8 éves Kortól

célKözönséG: 12 éves Kortól

belépődíJ: felnőtt 650 ft, diÁK/nyuGdíJas 
300 ft, tÁrlatvezetési díJ 4000 ft
(minimum létszÁm: 5 fő)

belépődíJ: csoportos diÁK JeGy 300 ft/fő + a 
múzeumpedaGóGus honorÁriuma 5000 ft+Áfa

belépődíJ: 650 ft

belépődíJ: 1300 ft (minimum létszÁm: 5 fő)

belépődíJ: felnőtt 800 ft, diÁK/nyuGdíJas 
650 ft (minimum létszÁm: 5 fő)

múzeumI tanösVény

múzeumI tanösVény

múzeumok délIdőben (múzeumI a la carte)

budapest

két kerékkel óbuda utcáIn

kIncses kIscellI krIpta,
katakomba és park

ha a bútorok mesélnI tudnának...

időpont: 2010.10.02. 14:00-17:00

időpont: 2010.11.13. 16:00-17:00

időpont: 2010.10.07.,14.,21.,28., 
2010.11.04.,11. 11:00-12:00

Kapcsolattartó: páliNKás szilvia 
(1) 430-1076 | palinKas.szilvia@mail.btm.hu

Kapcsolattartó: páliNKás szilvia 
(1) 430-1076 | palinKas.szilvia@mail.btm.hu

Kapcsolattartó: páliNKás szilvia 
(1) 430-1076 | palinKas.szilvia@mail.btm.hu

Ne csak tekerjünk, lássunk is! Tematikus kerékpártúra Óbudán, szakmai vezetéssel a legfontosabb óbudai műemlékek és emlékhelyek 
érintésével. Az aktív kikapcsolódás és a kulturális feltöltődés híveinek! Kerékpáros túra, tehát mindenki kétkerekűvel érkezzen a 
múzeumba!

Rendkívüli sétaút az egykori trinitárius kolostor és templom egyébként nem látogatható kriptájában és katakombájában, valamint az 
épületet körülölelő Schmidt-parkban.

Terítéken a 18–19. század és a modern kor egyedülálló bútorspecialitásai, fűszeres kultúrtörténeti tálalásban. A program 
2010.10.01. és 2010.11.15. között csütörtöki napokra kérhető 11:00 órai kezdettel. Időtartama 60 perc.

JelentKezés: szüKséges MiNiMuM 1 héttel 
a proGram előtt

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges, MiNiMuM
1 héttel a proGram előtt

célKözönséG: 8 éves Kortól

célKözönséG: 10 éves Kortól

célKözönséG: 12 éves Kortól,
csoportoK száMára

belépődíJ: felnőtt 800 ft, diÁK/nyuGdíJas 
650 ft (minimum létszÁm: 10 fő)

belépődíJ: 1300 ft
(minimum létszÁm: 10 fő) 

belépődíJ: felnőtt 650 ft, diÁK/nyuGdíJas 
300 ft, tÁrlatvezetési díJ 4000 ft
(minimum létszÁm: 5 fő)

Kiscelli MúzeuM
1037 Budapest, Kiscelli u. 108.
(1) 388 7817 | www.btmfk.iif.hu
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pIncétől a padlásIg

a nagy rajzolás

őszI hajtás

múzeumok délIdőben (múzeumI a la carte)

budapest

budapest

a magyarországI mentés- és 
elsősegélynyújtás története

a nagy rajzolás

múzeumpedagógIaI ösVények
találKozási poNtoK

tea - jó társaságban

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.15.

időpont: 2010.10.30. 10:00-16:00

időpont: 2010.10.14., 28. 10:00-11:30

időpont: 2010.10.06.,13.,20.,27. 
10:00-12:00

Kapcsolattartó: pápai eszter 
(20) 512-5472 | papai.eszter@mentoK.hu

Kapcsolattartó: barabássy orsolya 
(1) 555-3433 | barabassy.orsolya@ludwiGmuseum.hu

Kapcsolattartó: heMriK lászló 
(1) 555-3477 | hemriK.laszlo@ludwiGmuseum.hu

Kapcsolattartó: heMriK lászló 
(1) 555-3477 | hemriK.laszlo@ludwiGmuseum.hu

Érdeklődőink megismerhetik a magyarországi mentéstörténelem és elsősegélynyújtás történetét. Fejlődésének főbb állomá-
sait, az országos mentésszervezés kialakulásának előzményeit, majd az Országos Mentőszolgálat 1948. évi indulását. Az 
Országos Mentőszolgálat az 1956. évi forradalom és szabadságharc idején mindvégig kiemelt és meghatározó szerepet 
töltött be a sérültek mentésében, ellátásában. Ennek kíván emléket állítani a Mentőmúzeum a Markó utcai épületben a 
forradalom idején ideiglenes jelleggel üzemeltetett „Pincekórház” egyes felszereléseinek bemutatásával.

A Nagy Rajzolás programban másodszor vesz részt a Ludwig Múzeum a legkülönfélébb technikával megrajzolható, nagy 
fal- és padlófelületekkel.

A tájékozódás, a megértés a kortárs művészeti alkotások és a mindennapok forgatagában is nagy jelentőséggel bírnak. Azokat 
a lehetőségeket vizsgáljuk ebben a programban, amelyek közös kapcsolódási pontokat jelentenek az eligazodásban. Eligazodást 
az absztrakt, elvont, a tér rejtelmeinek világát bemutató kortárs művészet és a térképen a három dimenziót kettőbe sűrítő 
topográfia területén. Nem is gondoljuk, milyen sok a közös pont a látszólag egymástól távol álló „művészetek” között.

A múzeumi sétát beszélgetés, felolvasás és kreatív feladatok követik, amelyek mellé teát is kínálunk – a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja idején szerdánként.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

célKözönséG: elsősorban ÁltalÁnos 
isKola felső taGozatos illetve
KözépisKolai diáKoK

célKözönséG: szervezett Nyugdíjas
csoportoK részére

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: 600 ft

belépődíJ: 600 ft

belépődíJ: 300 ft

Kresz Géza mentőmúzeum

ludwig MúzeuM –
KortÁrs művészeti múzeum

1055 Budapest, Markó u. 22.
(1) 302 4239 | www.mentok.hu

1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.
(1) 555 3477 | www.ludwigmuseum.hu

őszI hajtás

műVészetek találkozása

pIncétől a padlásIg

szakmaI rendezVény

őszI hajtás

szabadegyetem
a fotóművészet huszadiK szÁzadi története

múzeumI órák 1.
bevezetés a síKidoMoK világába

órIáslIfttel a ludwIg múzeumban

múzeumpedagógIaI konferencIa VIII.
határátlépés

múzeumI órák 2.
what’s up today? was gibt es heute?

Kapcsolattartó: heMriK lászló 
(1) 555-3477 | hemriK.laszlo@ludwiGmuseum.hu

Kapcsolattartó: heMriK lászló 
(1) 555-3477 | hemriK.laszlo@ludwiGmuseum.hu

Kapcsolattartó: heMriK lászló 
(1) 555-3477 | hemriK.laszlo@ludwiGmuseum.hu

Kapcsolattartó: heMriK lászló 
(1) 555-3477 | hemriK.laszlo@ludwiGmuseum.hu

Kapcsolattartó: barabássy orsolya 
(1) 555-3433 | barabassy.orsolya@ludwiGmuseum.hu

Őszi előadássorozatunk Martin Munkácsi Think While You Shoot című kiállításhoz kapcsolódóan a fotótörténettel foglalkozik – ezen 
belül is a 20. század első felét elemzi részletesebben, nagy hangsúlyt fektetve a magyar fotográfia klasszikusaira. 

A program a matematika tanítását igyekszik élményszerűvé tenni a Ludwig Múzeum gyűjteményi kiállításában. A foglalkozás az 
ötödikes, geometriai tananyag alapfogalmain alapszik (pont, egyenes, kör, szögek, négyzet-téglalap, téglatest).

A programban résztvevők megismerkedhetnek a múzeum kiállítótereivel, az aktuális időszaki kiállítással, valamint a múzeum 
műtárgyszállító óriásliftjével. A lift a múzeum alagsorába szállítja a csoportot, ahol a restaurátorműhely és a speciálisan kialakított, 
korszerű, klimatizált raktárak kerülnek bemutatásra.

A konferencia, amely a Ludwig Múzeum múzeumpedagógiai konferencia-sorozatába illeszkedik, arra tesz kísérletet, hogy a 
„legmerészebb” múzeumpedagógiai „jó példákat” felmutassa. A konferencia előadói között hazai, de „határon túli” szakembereket 
is találunk. 

Angol/német múzeumi óra középhaladó szinten álló – elsősorban – középiskolai csoportoknak a Ludwig Múzeum gyűjteményi 
kiállításában.

időpont: 2010.10.12.,19.,26., 
2010.11.02.,09. 16:00-17:30

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.12.

időpont: 2010.10.30. 11:00-12:00, 
13:00-14:00

időpont: 2010.11.09. 10:00-17:00

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.12.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: 16 éves Kortól minden 
érdeKlődő

célKözönséG: általáNos isKolai
5. osztÁlyos diÁKoK

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

célKözönséG: pedagógusoK,
MúzeuMpedagógusoK

célKözönséG: 14-18 éves KorosztÁly

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: 600 ft

belépődíJ: 600 ft, vaGy múzeumi belépőJeGy

belépődíJ: 2500 ft

belépődíJ: 600 ft
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térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

egy, két, há
időpont: 2010.10.30. 10:00-16:00

Kapcsolattartó: barabássy orsolya 
(1) 555-3433 | barabassy.orsolya@ludwiGmuseum.hu

A múzeum három szintjén más-más helyszínekkel várjuk a játszani és alkotni vágyó családokat. A programot egy meseelőadás színesíti.

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: 4-12 éves KorosztÁly
belépődíJ: 600 ft

múzeumok délIdőben (múzeumI a la carte)

Ilyen a természetünk...

műVészetek találkozása

műVészetek találkozása

múzeumok őszbúcsúztató VIgassága

őszI séta a lIgetben

kultúra délIdőben Vagy
ebéd helyett múzeum?
itt Még NeM jártaM, de jó leNNe MegisMerNi!

táncolj reneszánsz zenére!

tItkosírás roVásírással

márton-napI mulatság
épülettörtéNeti séta

Kapcsolattartó: radics boglárKa csilla, Kubatov judit 
(1) 363-1117 | (1) 363-2711 | info@mmGm.hu

Kapcsolattartó: radics boglárKa csilla, Kubatov judit 
(1) 363-1117 | (1) 363-2711 | info@mmGm.hu

Kapcsolattartó: radics boglárKa csilla, Kubatov judit 
(1) 363-1117 | (1) 363-2711 | info@mmGm.hu

Kapcsolattartó: radics boglárKa csilla, Kubatov judit 
(1) 363-1117 | (1) 363-2711 | info@mmGm.hu

Kapcsolattartó: huth aNNa 
(1) 363-1117 | (1) 363-2711 | info@mmGm.hu

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és a Liget Oktatóközpont szervezésében megvalósuló program az október 21-én világszerte 
ünnepelt Földünkért Világnaphoz kapcsolódik, amelynek keretében megismerkedhetnek az érdeklődők a múzeum közvetlen természeti 
környezetével és történetével, a Liget fáival, madaraival.

Az ebédidőben történő séta az érdeklődés felkeltésére összpontosít. Az elfogyasztható menüsor: 
– előétel: Mit rejt a Vajdahunyadvár (rövidített séta belül, jó idő esetén kívül is) 
– főétel: Játékok és rejtélyek a lóistállóban 
– desszert: Kincsem, a csodakanca érdekes, rendkívüli történetei

Programunkon az érdeklődőknek lehetőségük van két reneszánsz tánc megtanulására a romantikus Vajdahunyadvár nagytanács-
termében, beszélgetni Mátyás király reneszánsz udvaráról és a reneszánsz táncokról. Kis táncelmélet, sok sok zene!

A program keretében a honfoglaló magyarok ősi szálláshelyével, hitvilágával, harci eszközeivel és a táplálkozásuk fortélyaival is-
merkedünk. A műhelymunkához régészkedés, rovásírás és nemezelés is kapcsolódik.

A Márton-napi mulatság a Magyar Mezőgazdasági Múzeum évente megrendezésre kerülő eseménye, amely különböző művészeti 
ágak ötvözete is egyben. A látogatók a programok révén megismerkedhetnek a hagyományos kézművestechnikákkal, őszi 
mezőgazdasági munkákkal, zenével, táncokkal. A rendezvény délelőtt 10 órától egészen éjfélig tart.

időpont: 2010.10.23-24. 10:00-11:30

időpont: 2010.10.13.,27. 12:00-14:00

időpont: 2010.10.20.,27. 10:00-12:00

időpont: 2010.11.06. 10:30-12:00

időpont: 2010.11.13. 10:00-24:00

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: családoK

célKözönséG: diáKoK, Kisebb KözösségeK

célKözönséG: diÁKoK, felnőtteK

célKözönséG: diáKcsoportoK, Kisebb 
KözösséGeK, foGyatéKKal élő csoportoK

célKözönséG: családoK

belépődíJ: 600 ft/fő

belépődíJ: 600 ft/fő

belépődíJ: 600 ft/fő

belépődíJ: 600 ft/fő

belépődíJ: a reNdezvéNy és a KiállításoK 
meGteKintésére JoGosító belépőJeGGyel 
látogatható

múzeumok délIdőben (múzeumI a la carte)

múzeumI tanösVény

Ilyen a természetünk...

a káVé Varázsa

fardagály és kámVás rokolya
divat a 19. szÁzadban

nemzetI lókIállítás

időpont: 2010.10.07.,14.,21.
13:00-14:30

időpont: 2010.10.28., 
2010.11.04.,11. 13:00-14:30

időpont: 2010.10.01.

Kapcsolattartó: tóth helga 
(1) 375-6249 | (1) 212-1245 | toth.helGa@mKvm.hu

Kapcsolattartó: tóth helga 
(1) 375-6249 | (1) 212-1245 | toth.helGa@mKvm.hu

Kapcsolattartó: radics boglárKa csilla, Kubatov judit 
(1) 363-1117 | (1) 363-2711 | info@mmGm.hu

Megfőzzük, megisszuk. Ennyi? De hogy jutott el a kávécserje bogyója a főzőedényig? Saly Noémi mesél a kávéfőzés történetéről.

Tárlatvezetés, beszélgetés egy csésze fekete mellett a 19. századi divatról.

„A ló. Nemzeti Lókiállítás” megnyitóját a Múzeumok Őszi Fesztiváljának saját kezdeményezésű nyitó rendezvényeként 
szervezzük meg. Az esemény az Állatok Világnapjához szorosan kapcsolódik, annak üzenetére is rá kíván világítani 
programunk.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

célKözönséG: családoK

belépődíJ: teljes árú 1000 ft,
Kedvezményes 600 ft

belépődíJ: teljes árú 1000 ft,
Kedvezményes 600 ft

belépődíJ: 600 ft/fő (a prograM és az állaN-
dó KiállításoK MegteKiNtésére érvéNyes)

budapest

Magyar KeresKedelMi és
veNdéglátóipari MúzeuM

1051 Budapest, Szent István tér 15.
(1) 375 6249 | www.mkvm.hu

budapest

maGyar mezőGazdasÁGi múzeum
1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár
(1) 363 2711 | www.mmgm.hu
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pIncétől a padlásIg

játékos VártörténetI séta
időpont: 2010.10.08. 10:00-11:30

Kapcsolattartó: radics boglárKa csilla, Kubatov judit 
(1) 363-1117 | (1) 363-2711 | info@mmGm.hu

A vártörténeti séta során megismerkedhetnek a látogatók a Vajdahunyadvár történetével, építészeti adottságaival, jellegzetes stílus-
jegyeivel, a múzeum kiállításaival és a korábban zárt tereivel, a könyvtár kincseivel. A péntek délelőtti program egyaránt számíthat 
gimnazista, illetve felnőtt látogatók figyelmére.

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: KözépisKolÁsoK, felnőtteK
belépődíJ: 600 ft/fő

pIncétől a padlásIg

múzeumI tanösVény

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

színek arcaI
soKszínűséG

élő, nem élő?
isMerKedés a preparátor MuNKájával

kIncsek nyomában
GyűJteménylÁtoGatÁs

legendás tárgyak nyomában

időpont: 2010.10.09. 10:30-12:00

időpont: 2010.11.03. 10:00-11:30

időpont: 2010.11.13. 16:00-17:00, 
18:00-19:00, 20:00-21:00, 22:00-23:00

időpont: 2010.11.10. 10:00-11:30

Kapcsolattartó: radics boglárKa csilla, Kubatov judit 
(1) 363-1117 | (1) 363-2711 | info@mmGm.hu

Kapcsolattartó: radics boglárKa csilla, Kubatov judit 
(1) 363-1117 | (1) 363-2711 | info@mmGm.hu

Kapcsolattartó: radics boglárKa csilla, Kubatov judit 
(1) 363-1117 | (1) 363-2711 | info@mmGm.hu

Kapcsolattartó: radics boglárKa csilla, Kubatov judit 
(1) 363-1117 | (1) 363-2711 | info@mmGm.hu

A program a színek jelentése, üzenete, nyelve, kommunikációs funkciója témaköröket járja körül konkrét példákkal. Szó lesz az emberi 
és állati színekről, a természet színeiről, valamint a gúny, a játék és az öröm színeiről is.

Az erdészeti és vadászattörténeti kiállítás megtekintése közben a preparátor munkájával ismerkedhetnek meg a látogatók. 
A programmal azokhoz kívánunk szólni, akiket az állatok kiállításra való előkészítése érdekel.

A program keretében izgalmas válogatást ismerhetnek meg az érdeklődők a múzeum modell-, makett-, képzőművészeti, 
érem-, kertészeti és borászati gyűjteményéből. A különleges gyűjteménylátogatáson sor kerül kézi eszközök és a pász-
torélet kellékeinek bemutatására is.

Vetített előadást tartunk a nyeregtípusokról. Az eddig elfogadott típuskategóriák szerint foglaljuk rendszerbe készítés-
technikailag és használati szempontból a hagyományos magyar nyergeket.

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges MaxiMális 
létszÁm: 10 fő/csoport

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: családoK

célKözönséG: 12 éves Kortól diáKoK, 
Kisebb KözösségeK, családoK

célKözönséG: családoK

célKözönséG: felnőtteK

belépődíJ: 600 ft/fő

belépődíJ: 600 ft/fő

belépődíJ: 600 ft/fő

belépődíJ: 600 ft/fő

őszI hajtás

őszI hajtás

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

loVas tárgyak lóhátról

száz Vasutat, ezeret... széchenyI útjaI 
függőVasút, omnIbusz, Vasút 1.
előadÁs

száz Vasutat, ezeret... széchenyI útjaI 
függőVasút, omnIbusz, Vasút 2.
filMvetítés

Kapcsolattartó: radics boglárKa csilla, Kubatov judit 
(1) 363-1117 | (1) 363-2711 | info@mmGm.hu

Kapcsolattartó: KajáN iMre 
(1) 273-3840 | KaJanimo@mmKm.hu

Kapcsolattartó: KajáN iMre 
(1) 273-3840 | KaJanimo@mmKm.hu

A Nemzeti Lókiállítás interaktív termében lovas tárgyakkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők, lóhátra pattanhatnak és a lótartás 
eszközeit próbálhatják ki.

A tárlatvezetés alkalmával a vasutak és a városi közlekedés kialakulásával, történetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Szak-
muzeológusok, a kiállításban található működő- és kipróbálható modellek, óriás térképek és digitális technika segítségével ismerhetik 
meg a program résztvevői, hogy milyen is volt a városi közlekedés és a vasút a 19. században.

A „Magyar elsők” egyik epizódjának megtekintése után kötetlen beszélgetésre hívjuk a látogatókat, ahol a városok és a városi 
közlekedés korabeli állapotáról tudhatnak meg érdekességeket szakmuzeológusoktól.

időpont: 2010.10.15. 10:00-11:00

időpont: 2010.10.20. 11:00-12:00

időpont: 2010.10.22. 11:00-12:00

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: diáKcsoportoK, Kisebb 
KözösséGeK, foGyatéKKal élő csoportoK

célKözönséG: 16 éves Kortól

célKözönséG: 10 éves Kortól

belépődíJ: 600 ft/fő

belépődíJ: múzeumi belépő

belépődíJ: múzeumi belépő

múzeumI tanösVény

maGyar műszaKi és
KözleKedési MúzeuM

1146 Budapest, Városligeti krt. 11.
(1) 273 3840 | www.kozlekedesimuzeum.hu

széchenyI útjaIn
időpont: 2010.10.05.,19., 2010.11.04. 
10:00-15:00

Kapcsolattartó: KajáN iMre 
(1) 273-3840 | KaJanimo@mmKm.hu

Programunk keretében számos izgalmas történelmi szituációt élhetnek át a látogatók. 2010.10.05-én a közlekedésnek időnként gátat szabó 
járványok miatt veszteglőállomáson kialakított karanténban találhatják magukat a résztvevők. 2010.10.19-én az időszaki kiállításunkhoz 
kapcsolódó Pest-kőbányai lebegő vasút modelljénél lehetnek részesei egy történelmi szituációnak az érdeklődők. 2010.11.04-én az 
1848–49. évi forradalom és szabadságharc hadihajóján, a „hadigőzös Mészároson” szolgáló katonák szerepét ölthetik magukra a játékos 
kedvű látogatók.

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: ÁltalÁnos isKola felső 
tagozat, KözépisKola
belépődíJ: múzeumi belépő

budapest



MúzeuMok őszi fesztiválja | 2010

www.muzeumokmindenkinek.hu34 www.muzeumokmindenkinek.hu

október | November

35

pIncétől a padlásIg

pIncétől a padlásIg

pIncétől a padlásIg

pIncétől a padlásIg

pIncétől a padlásIg

száz Vasutat, ezeret... széchenyI útjaI 
függőVasút, omnIbusz, Vasút 3.
családi Nap

száz Vasutat, ezeret... széchenyI útjaI 
gőzhajóVal a dunán, tIszán, balatonon 1.
előadÁs

száz Vasutat, ezeret... széchenyI útjaI 
gőzhajóVal a dunán, tIszán, balatonon 2.
filMvetítés

száz Vasutat, ezeret... széchenyI útjaI 
gőzhajóVal a dunán, tIszán, balatonon 3.
családi Nap

száz Vasutat, ezeret... széchenyI útjaI 
utak, hIdak, pestI por és sár 1.
előadÁs

időpont: 2010.10.24. 11:00-14:00

időpont: 2010.10.06. 11:00-12:00

időpont: 2010.10.08. 11:00-13:00

időpont: 2010.10.10. 11:00-14:00

időpont: 2010.11.03. 11:00-12:00

Kapcsolattartó: KajáN iMre 
(1) 273-3840 | KaJanimo@mmKm.hu

Kapcsolattartó: KajáN iMre 
(1) 273-3840 | KaJanimo@mmKm.hu

Kapcsolattartó: KajáN iMre 
(1) 273-3840 | KaJanimo@mmKm.hu

Kapcsolattartó: KajáN iMre 
(1) 273-3840 | KaJanimo@mmKm.hu

Kapcsolattartó: KajáN iMre 
(1) 273-3840 | KaJanimo@mmKm.hu

A Családi program keretében a látogatók a városi közlekedéssel kapcsolatos játékokat próbálhatnak ki. Lesz: tudáspróba, logikai játékok 
és közös alkotómunka.

A tárlatvezetések alkalmával a gőzhajózás történetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A kiállításban található élethű gőzhajómodell, 
óriástérképek és digitális technika segítségével szakmuzeológus eleveníti fel a gőzhajózás hőskorát. A látogatók érdekes történeteket is 
hallhatnak különleges kísérletekről és merész vállalkozásokról.

Az „Aranyember” című filmet tekinthetik meg a látogatók, amely korhűen ábrázolja a dunai hajózás 19. századi állapotát. A vetítés 
után lehetőség nyílik kötetlen beszélgetésre a szakmuzeológussal a dunai hajózás történetéről.

A Családi program keretében a látogatók a gőzhajózással kapcsolatos játékokat próbálhatnak ki. Lesz: tudáspróba, logikai játékok és 
közös alkotómunka is.

Tárlatvezetések alkalmával Pest-Buda úthálózatának fejlődésével, a hidak történetével ismerkedhetnek meg a látogatók. A szakmuzeoló-
gusok a kiállításban található működő és kipróbálható modellek, óriás térképek és digitális technika segítségével mondják el, milyenek is 
voltak Pest-Buda útjai, mikor, miből és hogyan épültek az első hidak. 

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: családoK

célKözönséG: 16 éves Kortól

célKözönséG: 10 éves Kortól

célKözönséG: családoK

célKözönséG: 16 éves Kortól

belépődíJ: múzeumi belépő

belépődíJ: múzeumi belépő

belépődíJ: múzeumi belépő

belépődíJ: múzeumi belépő

belépődíJ: múzeumi belépő

őszI hajtás

őszI hajtás

őszI hajtás

őszI hajtás

száz Vasutat, ezeret... széchenyI útjaI 
utak, hIdak, pestI por és sár 2.
filMvetítés

száz Vasutat, ezeret... széchenyI útjaI 
utak, hIdak, pestI por és sár 3.
családi Nap

száz Vasutat, ezeret... széchenyI útjaI 1.
szaKMai Nap törtéNeleMtaNároK száMára

száz Vasutat, ezeret... széchenyI útjaI 2.
szaKMai Nap techNiKatörtéNettaNároK 
száMára

Kapcsolattartó: KajáN iMre 
(1) 273-3840 | KaJanimo@mmKm.hu

Kapcsolattartó: KajáN iMre 
(1) 273-3840 | KaJanimo@mmKm.hu

Kapcsolattartó: KajáN iMre 
(1) 273-3840 | KaJanimo@mmKm.hu

Kapcsolattartó: KajáN iMre 
(1) 273-3840 | KaJanimo@mmKm.hu

A program keretében „A hídember” című film vetítésére kerül sor, amely első sorban a Lánchíd építéséről szól, de emellett a 19. 
századi Pest-Buda hétköznapjaiba is bepillantást nyerhetünk. A film megtekintése után kötetlen beszélgetésre várjuk az érdeklődőket, 
ahol szakmuzeológus segítségével a Lánchíd építésének érdekes – kevéssé ismert – részleteit ismerhetik meg a résztevők.

A Családi program keretében a látogatók Pest és Buda, valamint a Lánchíd történetével kapcsolatos játékokat próbálhatnak ki. Lesz 
még: tudáspróba, logikai játékok és közös alkotómunka is.

A szakmai nap keretében szakmuzeológusok mutatják be a „Száz vasutat ezeret” című kiállítást történeti szempontból. A múzeum-
pedagógusok különböző korosztályú csoportoknak kidolgozott múzeumpedagógiai programokat ismertetnek, amelyeket gyakorlatban 
is bemutatnak.

A szakmai nap keretében szakmuzeológusok mutatják be a „Száz vasutat ezeret” című kiállítást technikatörténeti szempontból. A 
múzeumpedagógusok a különböző korosztályú korcsoportoknak kidolgozott múzeumpedagógiai programokat ismertetnek, amelyeket 
gyakorlatban is bemutatnak.

időpont: 2010.11.05. 11:00-13:00

időpont: 2010.11.07. 11:00-14:00

időpont: 2010.10.04. 10:00-14:00

időpont: 2010.10.25. 10:00-14:00

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: 10 éves Kortól

célKözönséG: családoK

célKözönséG: elsősorban
törtéNeleM taNároK

célKözönséG: elsősorban
techNiKatörtéNet taNároK

belépődíJ: múzeumi belépő

belépődíJ: múzeumi belépő

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes
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Ilyen a természetünk...

múzeumok délIdőben (múzeumI a la carte)

őszI hajtás

őszI hajtás

madársorsok
MadárvédeleM a villaMoshálózatoKoN

kísérletezzünk közösen ebédIdőben

a fény erzsébetVárosból Indult

az első robotom!

időpont: 2010.10.28. 12:30-13:30

időpont: 2010.10.26. 12:30-13:30

időpont: 2010.10.05-08.
10:00-16:00

időpont: 2010.10.09. 13:00-17:00

Kapcsolattartó: szűcs lÁszló 
(1) 342-5750 | info@emuzeum.hu

Kapcsolattartó: jarosievitz zoltáN 
(1) 342-5750 | info@emuzeum.hu

Kapcsolattartó: szűcs lÁszló 
(1) 342-5750 | info@emuzeum.hu

Kapcsolattartó: szalai judit 
(1) 342-5750 | info@emuzeum.hu

Állandó probléma a madarak és az emberek együttélése az elektromos vezetékek mentén. Azon leggyakoribb hazai madaraink, akik 
kapcsolatba kerülhetnek az elektromos hálózatokkal, e kapcsolat révén folyamatos veszélynek vannak kitéve. Az ismertető előadás 
keretében ezen madarak fotóit és hangjukat mutatjuk be, a kapcsolódó kiállítás kapcsán pedig betekintést kaphatnak az érdeklődők az 
energiaszektor madárvédelemmel kapcsolatos tevékenységébe.

Gyakorlati példákon keresztül szeretnénk ötletet adni diákoknak és fizikatanároknak a fizika megszerettetésére. Kedv- 
csinálóként 1 perc alatt csavarmotort, 5 perc alatt egypólusú és 10 perc alatt tekercsmotort készíthetnek az érdeklődők 
rézdrótból, mágnesből, facsavarból. 

A foglalkozásokon előadás keretében, illetve vetített történeti anyagokon keresztül Erzsébetváros villamosításának történetét 
ismerhetik meg a diákok kultúr- és technikatörténeti összefüggések tükrében. A történeti események ismertetésén túl a 
múzeum épületének bejárásával, (amely ma már ipari műemlék) eredeti, a helyhez kötődő technikatörténeti érdekességek, az 
áramellátásban egykoron működő berendezések is bemutatásra kerülnek. A résztvevők feladatlap kitöltésével ellenőrizhetik 
a múzeumban megszerzett ismereteket, majd ezt követően papírból hajtogatott, világító diódával működtetett modell 
kandelábert is készíthetnek.

A rendezvény ideje alatt látható lesz több egyedi fejlesztésű robot, amelyet a készítők működés közben is bemutatnak. A foglalkozáson 
szervomotorok és szenzorok segítségével saját működőképes robotot készíthetnek a résztvevők; az elkészített robot pedig elvihető.

JelentKezés: szüKséges, csoportoK 
szÁmÁra előzetes időpont eGyeztetésre 
van lehetőséG

JelentKezés: NeM szüKséges, csoportoK 
szÁmÁra előzetes időpont eGyeztetésre 
van lehetőséG

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges, csoportoK 
szÁmÁra előzetes időpont eGyeztetésre 
van lehetőséG

célKözönséG: diÁKoK (6-16 éves KoriG)

célKözönséG: diÁKoK (12-16 éves KoriG), 
fiziKataNároK

célKözönséG: diÁKoK (8-tól 16 év)

célKözönséG: diÁKoK, felnőtteK

belépődíJ: felnőtt 500 ft,
Kedvezményes (diÁK/nyuGdíJas) 250 ft

belépődíJ: 1500 ft 

belépődíJ: 1500 ft 

belépődíJ: felnőtt, Kedvezményes Ár eGy-
séGesen: 3000 ft (az összeg tartalMazza 
a belépés és foglalKozás díját, valaMiNt a 
foglalKozáshoz szüKséges alKatrészeKet.)

budapest

maGyar műszaKi és KözleKedési 
MúzeuM eleKtrotechNiKai MúzeuMa

1075 Budapest, Kazinczy u. 21.
(1) 342 5750 | www.emuzeum.hu

őszI hajtás

őszI hajtás

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

elektrobot

korszerű “detektoros”
rádIót készítünk!

órIás szIkrák

Kapcsolattartó: szalai judit 
(1) 342-5750 | info@emuzeum.hu

Kapcsolattartó: szűcs lÁszló 
(1) 342-5750 | info@emuzeum.hu

Kapcsolattartó: jarosievitz zoltáN 
(1) 342-5750 | info@emuzeum.hu

Előadás robotika témakörben, majd foglalkozás az alapismeretek elsajátításához: a robotokat felépítő elemek, szenzorok megismerése, 
majd programozásuk bemutatása.

A foglalkozás a múzeum új, „Sugárzó frekvenciák” című időszaki kiállításához, és Electro Magica című állandó tárlatához is kap-
csolódik. Egyszerű rádiókészülék összeállításával, valamint kísérletek által a hírközlés korai szakaszába nyerünk bepillantást. 
A diódával megépített „detektoros” készülékkel az „MR1-Kossuth Rádió” adójának középhullámú sugárzása fogható fülhallgatóval. 

Jedlik Ányosról vetített előadás és a frissen restaurált, eredeti, 1873-ban készült „villamfeszítő” bemutatását követően a hiteles 
másolat működtetésével több ezer voltos szikra előidézése, valamint további Jedlik-kísérletek demonstrálására kerül sor.

időpont: 2010.10.08. 13:00-15:00

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.15.

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.15.

JelentKezés: szüKséges, csoportoK 
szÁmÁra előzetes időpont eGyeztetésre 
van lehetőséG

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: diáKoK

célKözönséG: diÁKoK (10-től 14 év)

célKözönséG: diÁKoK (12-18 éves KoriG)

belépődíJ: felnőtt, Kedvezményes Ár 
eGyséGesen: 3000 ft (az összeg tartalMazza 
a belépés és foglalKozás díját, valaMiNt a 
foglalKozáshoz szüKséges alKatrészeKet.)

belépődíJ: felnőtt, Kedvezményes Ár 
eGyséGesen: 2000 ft (az összeg tartalMazza 
a belépés és foglalKozás díját, valaMiNt a 
foglalKozáshoz szüKséges alKatrészeKet.)

belépődíJ: felnőtt 500 ft,
Kedvezményes (diÁK/nyuGdíJas) 250 ft

műVészetek találkozása

maGyar műszaKi és KözleKedési 
múzeum műszaKi tanulmÁnytÁr

1117 Budapest, Prielle Kornélia u.10.
(1) 204 4095 | www.omm.hu

élőzene atarI mega st-Vel
időpont: 2010.10.01. - 2010.11.15.

Kapcsolattartó: szepesy Márta 
(1) 204-4092 | (30) 693-3408 | marta@mmKm.hu

A klasszikus zeneoktatásban a metronóm használata, a ceruzás kottaírás és a hangvilla éveket vett igénybe, hogy alapszinten használhatóvá 
váljon a tudás. Az Atari Mega ST számítógép mindezt megkönnyítette azáltal, hogy a takt-jelet biztosítja, az alap tonalitás hangot és az 
azonnali kottaképet interaktívvá teszi. Azóta sem készült olyan összetett zenei képességű gép, mint ez a remek retro számítógép, amellyel az 
alapok laikusok számára is könnyedén elsajátíthatók.

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: diáKoK, fiataloK,
családoK, NyugdíjasoK
belépődíJ: felnőtt 500 ft,
Kedvezményes (diÁK/nyuGdíJas) 250 ft

budapest
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műVészetek találkozása

InformatIka és Irodalom
időpont: 2010.11.05.,10.,12.
10:00-11:00

Kapcsolattartó: szepesy Márta 
(1) 204-4092 | (30) 693-3408 | marta@mmKm.hu

A világhálóra kötött személyi számítógép akkora változást indított el a műveltségterjesztésben, az olvasási szokásainkban, amely csak a 
reneszánsz nagy találmányához, Gutenberg nyomdagépéhez mérhető. Mi van a Gutenberg-galaxis után? Egy előadás versíró gépekről, 
gépes könyvekről, az informatikatörténet kultúrtörténeti vonatkozásairól.

JelentKezés: szüKséges, a prograMot az 
adott napoKon iGény esetén 12:00, illetve 
14:00 óraKor is meGtartJuK

JelentKezés: szüKséges, a prograMot az 
adott napoKon iGény esetén 12:00, illetve 
14:00 óraKor is meGtartJuK

célKözönséG: diáKoK, NyugdíjasoK

célKözönséG: diáKoK (általáNos és 
KözépisKola), NyugdíjasoK

belépődíJ: felnőtt 500 ft,
Kedvezményes (diÁK/nyuGdíJas) 250 ft

belépődíJ: felnőtt 500 ft,
Kedvezményes (diÁK/nyuGdíJas) 250 ft

őszI hajtás

őszI hajtás

őszI hajtás

a magyar InformatIka fél éVszázada

kIsmérnökképző

menő üzletember
a MobiltelefoN siKertörtéNete

időpont: 2010.10.01.,06.,08.
10:00-11:00

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.15.

időpont: 2010.10.20., 22. 10:00-11:00

Kapcsolattartó: szepesy Márta 
(1) 204-4092 | (30) 693-3408 | marta@mmKm.hu

Kapcsolattartó: szepesy Márta 
(1) 204-4092 | (30) 693-3408 | marta@mmKm.hu

Kapcsolattartó: szepesy Márta 
(1) 204-4092 | (30) 693-3408 | marta@mmKm.hu

1959. január 21-én kezdett el működni hazánk első elektronikus számítógépe, az M~3. Képes Gábor, a számítástechnikai 
gyűjtemény kurátora az 1950-es, 60-as évek Magyarországára kalauzolja el a látogatót. Az érdeklődők megtudhatják, hogy gyö-
kerezett meg egy világformáló tudományág hazánkban, s hogy lett a Bambi üdítő mellett a Katicabogár robot is egy korszak jelképe. 
Az előadást szakmai tárlatvezetés egészíti ki a korabeli relikviák részletesebb bemutatásával.

A Műszaki Tanulmánytár interaktív gépcsarnokában – a Mobileumban – a mérnöki munka alapjaival ismerkedhetnek meg 
a látogatók. A múzeum munkatársa köpenyt öltve a gyakorlatban magyarázza el a gépek működését, sőt az érdeklődők 
megtanulhatják a műszaki rajz alapjait, méréseket végezhetnek, ahogy tették ezt egy igazi gépcsarnokban.

A számítástechnikai gyűjtemény kurátora, Képes Gábor előadásán bemutatkoznak az elmúlt harminc év divatteremtő 
üzletembereinek legsikeresebb tárgyai: a laptop, a menedzserkalkulátor és a mobil. A látogatók megismerhetik ezen 
társadalomformáló mérnöki alkotások történetét és kultuszát.

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges, a prograMot 
iGény esetén az adott napoKon 12:00, 
illetve 14:00 óraKor is meGtartJuK

célKözönséG: diáKoK
(általáNos és KözépisKola)

célKözönséG: diáKoK
(általáNos és KözépisKola)

belépődíJ: felnőtt 500 ft,
Kedvezményes (diÁK/nyuGdíJas) 250 ft

belépődíJ: felnőtt 500 ft, Kedvezményes 
(diÁK/nyuGdíJas) 250 ft

őszI hajtás

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

pIncétől a padlásIg

őszI hajtás

reklám, reklám, reklám

űrhódító
a száMítógépes játéK revolúciója

a technIka más szempontból

retro85

egy restaurátorműhely tItkaI

Kapcsolattartó: szepesy Márta 
(1) 204-4092 | (30) 693-3408 | marta@mmKm.hu

Kapcsolattartó: szepesy Márta 
(1) 204-4092 | (30) 693-3408 | marta@mmKm.hu

Kapcsolattartó: szepesy Márta 
(1) 204-4092 | (30) 693-3408 | marta@mmKm.hu

Kapcsolattartó: szepesy Márta 
(1) 204-4092 | (30) 693-3408 | marta@mmKm.hu

Kapcsolattartó: szepesy Márta 
(1) 204-4092 | (30) 693-3408 | marta@mmKm.hu

A feltörekvő, és a már patinás cégeknek, vállalatoknak, „multiknak” fontos feladata, hogy hatékonyan reklámozza termékeit. Foglalkozásunk keretében 
megismerkedünk a mára önálló tudományággá vált marketinges és reklám-alapfogalmakkal, hirdetési stratégiákkal. A Tanulmánytárban található műszaki 
tárgyakról mi magunk is létrehozunk önálló szövegalkotással, rajzolással hirdetéseket, és megnézzük, milyen hajmeresztő és szellemes ötletekkel adták 
el portékájukat a nagy elődök. 

A bemutatóval egybekötött előadásban Képes Gábor, a számítástechnikai gyűjtemény kurátora kalauzolja végig a hallgatóságot a számítógépes játékok közel 
40 éves történetén, bemutatva a legjellegzetesebb régi játékokat. Megtudhatjuk, hogy néhány évtizede milyen egyszerű dolgok tudták lebilincselni a gyerekek 
figyelmét és azt is, hogy melyek voltak a legnépszerűbbek. Természetesen a játékok ki is próbálhatók: a legendás Commodore 64, és az Atari játékai is 
tesztelhetőek. Az előadás után a gyűjtemény kurátora szakmai tárlatvezetést tart a Számítástechnikai gyűjteményben, ahol igazi ritkaságokkal, 50 éves gépekkel 
találkozhatnak a látogatók.

A látás hónapjához kapcsolódóan a lélek tükrével, a szemünkkel foglalkozunk. Meghívott szakelőadóink a szem evolúciójába és anatómiájába vezetnek 
be, majd megismerkedünk egy látássérült fiatalemberrel, aki arról mesél, a vakok és gyengén látók esetében a technika áldás-e vagy átok. A szakvezetéssel 
egybekötött foglalkozáson bemutatjuk a Tanulmánytár Optikai és Irodagép-történeti gyűjteményét. Oktatótáblák segítségével megvizsgáljuk a szem optikai 
csalódásait, és megnézzük, hogy a déd- és nagyszüleink milyen szemüveget hordtak. A szombati program zárasaként megpróbáljuk leírni a Tavaszi szél vizet 
áraszt népdalunkat egy Braille-írógéppel.

A programon az 1985-ös évbe teszünk kirándulást. A 25 éves Atari ST számítógépről és kortársairól szólnak az előadások, a nyolcvanas–kilencvenes 
évek számítógépes szakembereinek és hobbistáinak kalauzolásával. De nem állunk meg a számítógépeknél! Korabeli játékokkal, muzsikával és hangulattal 
várjuk az érdeklődőket. Akik a Moszkva téren, az óra alatt randiznak, azok a 18-as villamossal könnyen eltalálnak hozzánk, s részesei lehetnek egy igazi 
80-as évekbeli bulinak. Alkotóműhely: Élőzene modellezése Atari Mega ST számítógéppel, kottaíró szoftverrel és szintetizátorral.

Mivel foglalkozik a műszaki restaurátor? Miben különbözik a műszaki restaurálás az ásatási restaurálástól? Mik a műszaki restaurálás buktatói? Milyen 
technológiai vizsgálatokat alkalmaznak egy restaurálandó tárgynál? Hogyan lesz nagymamánk tönkrement kávéfőzőjéből, lerobbant tűzhelyéből, elégett 
vasalójából kultúrtörténeti jelentőséggel bíró, a műszaki kultúrát dokumentáló kiállítási tárgy? Mindezekre a kérdésekre is választ kaphatnak, akik részt vesznek 
műhelybejáró programunkon. Ziegler Gábor előadással, megszépülő tárgyakkal várja a látogatókat, akik játékos restaurálási feladatokat is kipróbálhatnak.

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.15.

időpont: 2010.10.27.,29.,
2010.11.03. 10:00-11:00

időpont: 2010.10.09. 10:00-17:00

időpont: 2010.11.13. 10:00-17:00

időpont: 2010.11.13. 10:00-24:00

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: diáKoK, fiataloK, NyugdíjasoK

célKözönséG: diáKoK, NyugdíjasoK

célKözönséG: diáKoK, fiataloK,
családoK, NyugdíjasoK

célKözönséG: diáKoK, fiataloK,
családoK, NyugdíjasoK

célKözönséG: diáKoK, fiataloK,
családoK, NyugdíjasoK

belépődíJ: felnőtt 500 ft,
Kedvezményes (diÁK/nyuGdíJas) 250 ft

belépődíJ: felnőtt 500 ft,
Kedvezményes (diÁK/nyuGdíJas) 250 ft

belépődíJ: felnőtt 500 ft,
Kedvezményes (diÁK/nyuGdíJas) 250 ft

belépődíJ: felnőtt 500 ft,
Kedvezményes (diÁK/nyuGdíJas) 250 ft

belépődíJ: felnőtt 500 ft, Kedvezményes 
(diÁK/nyuGdíJas) 250 ft
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a nagy rajzolás

pIncétől a padlásIg

pIncétől a padlásIg

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

budapest

a nagy alkotás
Képből Képet

„és egykoron...”
múltidéző sétÁK a budai vÁrban

“Itt Van az ősz, Itt Van újra”
őszi Galéria

mI így dolgozunk 1.
a restaurátor

mI így dolgozunk 2.
a Muzeológus

időpont: 2010.11.06. 10:00-13:00

időpont: 2010.10.14., 28., 
2010.11.11. 16:00-17:00

időpont: 2010.11.09.,16.,19.,26. 
12:00-13:00

időpont: 2010.10.14. 16:00-17:00

időpont: 2010.10.21. 16:00-17:00

Kapcsolattartó: sárKáNy bogáta 
(1) 201-9082 | info@mnG.hu

Kapcsolattartó: sárKáNy bogáta 
(1) 201-9082 | info@mnG.hu

Kapcsolattartó: sárKáNy bogáta 
(1) 201-9082 | info@mnG.hu

Kapcsolattartó: sárKáNy bogáta 
(1) 201-9082 | info@mnG.hu

Kapcsolattartó: sárKáNy bogáta 
(1) 201-9082 | info@mnG.hu

Itt a nagy lehetőség arra, hogy alkoss valami újat valami régiből, vagy használt anyagból. Célunk, hogy megvédjük a környezetünket 
és így hozzunk létre kivételes műalkotásokat.

A kalandvágyó és történelem iránt érdeklődő látogatóink előtt feltárjuk a Budavári Palota rejtélyes múltját. Megidézzük az egykori 
fényes élet pillanatait, valamint bemutatásra kerülnek az 1945 utáni rekonstrukció jelentősebb állomásai.

Szokatlan időben szervezett, tartalmas múzeumi program könnyed stílusban, ebéd helyett, előtt és után.

A program keretében megmutatjuk a látogatóknak a Galéria máskor nem látogatható részeit. A látogatók elsősorban a kurátorok és 
a restaurátorok munkájába nyerhetnek bepillantást.

A program keretében megmutatjuk a látogatóknak a Galéria máskor nem látogatható részeit. A látogatók elsősorban a muzeológu-
sok munkájába nyerhetnek bepillantást.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges,
csoportlétszÁm maximum 20 fő

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

belépődíJ: az állaNdó Kiállítás jegyárai

belépődíJ: az állaNdó Kiállítás jegyárai

belépődíJ: az állaNdó Kiállítás jegyárai

belépődíJ: az állaNdó Kiállítás jegyárai

belépődíJ: az állaNdó Kiállítás jegyárai

Magyar NeMzeti galéria
1014 Budapest, Szent György tér 2.
(1) 201 4370 | www.omm.hu/ontode

műVészetek találkozása

műVészetek találkozása

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

mI így dolgozunk 3.
a KöNyvtáros

gesualdo kamarakórus
KoNcert

batarIta
ősz

Kapcsolattartó: sárKáNy bogáta 
(1) 201-9082 | info@mnG.hu

Kapcsolattartó: MolNár lászló
(1) 327 7768 | molnar.laszlo@hnm.hu

Kapcsolattartó: MolNár lászló
(1) 327 7768 | molnar.laszlo@hnm.hu

A program keretében megmutatjuk a látogatóknak a Galéria máskor nem látogatható részeit. A látogatók elsősorban a könyvtárosok 
munkájába nyerhetnek bepillantást.

A Múzeum impozáns Dísztermében klasszikus és mai kórusművek csendülnek fel.

EMBER, s annak rezdülései az idő végtelen, változó és megújuló körforgásában. A természet egy-egy különleges helyszínéhez 
kapcsolódó térspecifikus táncelőadássorozat 3. része. 
Zene: Kerek István, jelmez: Hornyák Isty

időpont: 2010.10.27. 16:00-17:00

időpont: 2010.10.31. 15:00-16:00

időpont: 2010.10.31. 15:00-16:00

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

célKözönséG: felnőtteK

célKözönséG: tÁncművészet irÁnt 
érdeKlődőK

belépődíJ: az állaNdó Kiállítás jegyárai

belépődíJ: az állaNdó Kiállítás 
belépőJeGyével lÁtoGatható

belépődíJ: felnőtt 1300 ft, diÁK 600 ft

műVészetek találkozása

czap márk gItárkoncertje
Kapcsolattartó: MolNár lászló
(1) 327 7768 | (1) 317 7806 | molnar.laszlo@hnm.hu

Klasszikus dallamok a történeti kiállítás tereiben.

időpont: 2010.10.17. 15:00-16:00

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: felnőtteK
belépődíJ: az állaNdó Kiállítás 
belépőJeGyével lÁtoGatható

múzeumI tanösVény

Magyar NeMzeti MúzeuM (MNM)
1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
(1) 327 7768 | www.mnm.hu

cIlInder, turner, pacsa
időpont: 2010.10.01. - 2010.11.14.

Kapcsolattartó: szlováKNé veidiNger éva, polgár MóNiKa
(1) 327 7749 | (1) 327 7703

A Magyar Nemzeti Múzeum és a Néprajzi Múzeum közös múzeumpedagógiai programja.
A két helyszínen, a múzeumi gyűjtemények anyagára alapozva mutatjuk be a 19. század utolsó harmadának teljes társadalmi körké-
pét Magyarországon. A Nemzeti Múzeumban a polgári és az arisztokrata, míg a Néprajzi Múzeumban a paraszti mindennapokba 
pillanthatnak be látogatóink múzeumi óra keretében.

JelentKezés: szüKséGes: a meGJelölt
szeMélyeKNél és telefoNszáMoKoN
szüKséGes előzetesen beJelentKezni

célKözönséG: felső taGozatos és 
KözépisKolás diáKoK
belépődíJ: mnm 850 ft/fő,
Kísérő tanÁroKnaK inGyenes

budapest
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műVészetek találkozása

őszI hajtás

őszI hajtás

őszI hajtás

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

wIllIam byrd kórus
KoNcert

beszélő portrék

emenem napok
pedagógus szaKMai prograMoK

játék-tér-Idő kalandoraI
időutazÁs pannóniÁban

én elmentem a Vásárba fél pénzzel

időpont: 2010.10.03. 15:00-16:00

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.14.

időpont: 2010.10.08., 11. 15:00-18:00

időpont: 2010.10.09. 10:30-12:30

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.14.

Kapcsolattartó: MolNár lászló 
(1) 327-7768 | molnar.laszlo@hnm.hu

Kapcsolattartó: cseMiczKy péter 
(1) 327 7773 | tarlatv@hnm.hu

Kapcsolattartó: polgár MóNiKa 
(1) 327 7749 | muzeumpedaGoGia@hnm.hu

Kapcsolattartó: MolNár lászló 
(1) 327-7768 | molnar.laszlo@hnm.hu

Kapcsolattartó: polgár MóNiKa, szlováKNé veidiNger éva
(1) 327 7703 | (1) 327 7749

Az együttes az úgynevezett régi zenei együttesek közé tartozik, a gregoriántól a barokk korig terjed repertoárja, melyből ízelítőt 
hallhat a közönség.

A tematikus tárlatvezetésben Barabás Miklós, a 19. század egyik legjelentősebb magyar portréfestőjének alkotásain keresztül 
megelevenednek a reformkor jeles alakjai, és nemzetté válásról, kultúráról, közéletről mesélnek...

Szakmai bemutató tanár kollégáknak a Széchenyi világai című időszaki kiállításban, találkozás a téma kutatóival, a kiállítás kurátoraival 
és a múzeumpedagógusokkal.
Kiemelt érdeklődés esetén pótnap lehetséges.

Életre kel a történelem, hogy te is részese lehess! Tartottál már kezedben gladiust, miközben Aquincum őrparancsnokát hallgatod 
a germán barbárok elleni háborúkról mesélni? A Játék-Tér-Idő Kalandorai-nak programjai a drámapedagógia elemeit ötvözik az 
alkotómunkával. Első pillanattól kezdve „korban” vagyunk: az élő interpretáció minden résztvevőt személyes aktivitásra ösztönöz, 
megérint, bevon, a történések sodrába állít, így egyénileg nyert tapasztalatokon keresztül segít megérteni az egyes történelmi 
eseményeket, és legfőképpen benne az Embert.

Hogyan változott, alakult a magyarországi pénzverés Szent István ezüst dénárjától Apafi Mihály félhold alakú aranycsegelyéig? 
Tematikus múzeumi óra pénzveréssel a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításában.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: felnőtteK,
Külföldi látogatóK

célKözönséG: KözépisKolÁsoK, felnőtteK

célKözönséG: pedagógusoK

célKözönséG: GyereKeK 8-10 éves
Kortól és szülőK, naGyszülőK

célKözönséG: felső taGozatos és 
KözépisKolás diáKoK

belépődíJ: az állaNdó Kiállítás 
belépőJeGyével lÁtoGatható

belépődíJ: 4500 ft/diÁKcsoport (10-25 fő)

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: 1100 ft/gyerMeK
(Kísérő szülőKneK inGyenes)

belépődíJ: 850 ft/fő,
Kísérő tanÁroKnaK inGyenes

műVészetek találkozása

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

fegyVert s VItézt éneklek

hemzőVáros

Kapcsolattartó: polgár MóNiKa, szlováKNé veidiNger éva 
(1) 327 7703 | (1) 327 7749

Kapcsolattartó: MolNár lászló
(1) 327 7768

A harcmodor, a fegyverek változása, fejlődése az Árpád-kortól a török kiűzéséig. Tematikus múzeumi óra tapintható tárgyakkal a Magyar 
Nemzeti Múzeum állandó kiállításában.

Hemző Károly fotográfus, az 1950-es évektől a magyar fotográfia egyik meghatározó személyisége. 2010 nyarán a Magyar 
Nemzeti Múzeumnak adományozta több tízezernyi felvételét, kameráit, objektívjeit, több mint öt évtizedet átfogó pályájának 
dokumentációját. A maga nemében páratlan kollekciót a művész ötvenévnyi munkásságából válogatott kamarakiállítás keretében 
ismerheti meg a nagyközönség. 

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.14.

időpont: 2010.11.05. - 2011. 01.10.

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: felső taGozatos és
KözépisKolás diáKoK

célKözönséG: felnőtt lÁtoGatóK

belépődíJ: 850 ft/fő,
Kísérő tanÁroKnaK inGyenes

belépődíJ: felnőtt: 800 ft,
Kedvezményes: 400 ft 

őszI hajtás

emenem napok: pedagógus szakmaI 
program a széchenyI VIlágaI
című kIállításban  
Kapcsolattartó: polgár MóNiKa
(1) 327 7703 | muzeumpedaGoGia@hnm.hu

Szakmai bemutató tanár kollégáknak a Széchenyi világai című kiállításban: találkozás a téma kutatóival, a kiállítás kurátoraival és 
múzeumpedagógusokkal. 
A nagyszabású tárlat a 150 évvel ezelőtt elhunyt gróf Széchenyi István életművének állít emléket, s választ keres a személyével 
kapcsolatos kérdésekre is.

időpont: 2010.11.08. 15.00-17.00 

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: taNároK
belépődíJ: iNgyeNes

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

régI Idők dIVatja
időpont: 2010.10.01. - 2010.11.14.

Kapcsolattartó: polgár MóNiKa, szlováKNé veidiNger éva 
(1) 327 7703 | (1) 327 7749

Ruhák, ékszerek, viseletkiegészítők a 11–17. századi Magyarországon. Nem mindent csak a szemnek! Tematikus múzeumi óra 
felpróbálható viseletekkel a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításában.

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: felső taGozatos és 
KözépisKolás diáKoK
belépődíJ: 850 ft/fő,
Kísérő tanÁroKnaK inGyenes
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a nagy rajzolás

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

budapest

fától fáIg
Kapcsolódj be a Körforgásba,
hagyj (víz)jelet a világbaN

leVéltár - másképp
ha a tárgyaK MesélNi tudNáNaK

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.12.

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.12.

Kapcsolattartó: harMos zsuzsaNNa
(1) 225 2843 | harmos.zsuzsanna@mol.Gov.hu

Kapcsolattartó: harMos zsuzsaNNa
(1) 225 2843 | harmos.zsuzsanna@mol.Gov.hu

Készítsd el saját vízjeledet! A levéltár és papír egymástól elválaszthatatlan fogalmak, mindenkit a nagy körforgás – fából papír, 
papírból újra papír, újra-papírból újra fa – megtapasztalására hívunk. A környezettudatos gondolkodásra nevelést nem lehet elég 
korán elkezdeni, és sosem késő felhagyni a természet védelmére fittyet hányó fogyasztói magatartással. A látogatók ezért a magukkal 
hozott, kiürült üdítőitalos és tejesdobozokból merített papírt készíthetnek, melyet ugyancsak saját készítésű vízjellel láthatnak el. 
A vízjelek megalkotásához hétszáz év gazdag mintakincséből meríthetnek ötletet a „ Levéltári vízjeltitkok – Hétszáz év vízjelkincse” 
című időszaki kiállításon. A műveket megőrizzük a jövő számára: a fesztivál idején készült alkotásokat a Múzeumok Őszi Éjszakáján 
egy kiállítás keretében láthatják viszont a látogatók, amely a levéltár jelképes fájára akasztva újra a „természet” részévé válik.
 
Előzetes bejelentkezéssel minden munkanapon 8:30 és 16:00 között, illetve minden pénteken 16:00 és 17:30 között.

A levéltár rejtett zugaiból előbukkanó tárgyak halk suttogásba kezdtek… Akarod tudni, miről mesélnek? Régmúlt idők em-
bereinek történeteit tárják eléd: vágyaik, reményeik, elevenednek meg előtted. Gondoltad volna, hogy hasonló gondokkal 
küzdöttek, hasonló örömöket éltek át, mint te? A levéltárban tett időutazás során megtudhatod milyenek voltak az ősök 
mindennapjai, és megtapasztalhatod, hogy a történelem nem poros múlt, hanem eleven valóság. 
A program keretében minden héten egy újabb különleges tárggyal és annak mesés történetével ismerkedhetnek meg a látogatók: 

Október 1–7.: Megvizsgálunk néhány hamis ezüstpénzt és leleplezzük a hamisítókat. 
Október 8–14.: A tejesüveg meg a kupakja. Modern mese egy hasznos találmányról. 
Október 15–21.: Bekukkantunk a Mechwart család ezüstfonállal hímzett selyemmel bélelt, díszes veretekkel ékes levelesládájába. 
Október 22–28.: Mire jó egy szétszedhető virágcserép? 
Október 29. – november 4.: A kertészek védőszentjének, Szent Dorottyának ereklyéje kapcsán az ereklyék tiszteletéről beszélgetünk. 
November 5–12.: Párhuzamos történetek a felfújható földgömbről a Grimm testvérek és Karinthy Frigyes tollából.

Előzetes bejelentkezéssel minden munkanapon 8:30 és 16:00 között, illetve minden pénteken 16:00 és 17:30 között.

JelentKezés: szüKséges, jeleNtKezNi a 
honlapunKon lévő űrlap seGítséGével 
lehetséges

JelentKezés: szüKséges, jeleNtKezNi a 
honlapunKon lévő űrlap seGítséGével 
lehetséges

célKözönséG: KözépisKolás és általáNos 
isKolás Korosztály és MiNdeN KörNyezet-
tudatosan GondolKodó felnőtt

célKözönséG: KözépisKolás és általáNos 
isKolás Korosztály

belépődíJ: 500 ft és 3 üdítőitalos
vaGy teJes papírdoboz / fő

belépődíJ: 300 ft/fő

Magyar országos levéltár
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
(1) 225 2800 | www.mol.gov.hu

Ilyen a természetünk...

Ilyen a természetünk...

Ilyen a természetünk...

hatlábú csodák
csodálatos hatlábúak 1.
tudoMáNyos forgatag

hatlábú csodák
csodálatos hatlábúak 2.
reNdhagyó biológia- és fiziKaóráK

hatlábú páncélosok
páncélosok lánctalpon

Kapcsolattartó: holler judit
(1) 303 6193 | holler@mttm.hu

Kapcsolattartó: holler judit
(1) 303 6193 | holler@mttm.hu

Kapcsolattartó: holler judit
(1) 303 6193 | holler@mttm.hu

A szombati nap programja első sorban a családoknak szól. A Kupolacsarnokban felállított standokon előadások, interaktív bemutatók várják az 
érdeklődőket. Látogatóink a rovartani kutatások legfrissebb eredményeiről kérdezhetik a szakembereket kötetlen, interaktív keretek között.

A foglalkozásokon a rovartest felépítésének fizikai és biológiai aspektusaival is foglalkozunk. A rovarok energiaháztartásával, testfelépítésével, 
mozgásával, hangadásával foglalkozunk, és bemutatásra kerülnek a rovarok fizikai színeit vizsgáló jelenleg zajló kutatások eredményei is.

Rendhagyó órákon vehetnek részt a diákcsoportok a Természettudományi- és a Hadtörténeti Múzeum kölcsönösen egymásra épülő programjain. 
A Magyar Természettudományi Múzeumban a legősibb páncélosok, a rovarok világába kalauzoljuk a hozzánk érkező gyerekeket. Sorra vesszük 
mindazokat a rovartest felépítésében jelen levő különleges megoldásokat, amelyek jó részét az emberiség is feltalálta már magának, és megjelenik 
mindennapi használati tárgyainkban vagy a haditechnikában.
A program a MTTM és a HM HIM közös projektje. A két foglalkozásra együtt és külön-külön is lehet jelentkezni. A Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum kapcsolódó órája: Páncélosok lánctalpon – Hatlábú páncélosok 

A foglalkozás díja a Magyar Természettudományi Múzeumban 500 Ft, a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 400 Ft. (Összesen 900 Ft/fő)

időpont: 2010.11.06.

időpont: 2010.11.04-05. 10:00-16:00

időpont: 2010.10.01-15.

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: csalÁdoK, felnőtteK

célKözönséG: diáKcsoportoK, Közép-
isKolÁs és felső taGozatos KorosztÁly

célKözönséG: 10-16 éves diÁKoK

belépődíJ: a prograM Kiállítási 
belépőJeGGyel lÁtoGatható

belépődíJ: a prograM Kiállítási 
belépőJeGGyel lÁtoGatható

belépődíJ: 500 ft/fő

Ilyen a természetünk...

Magyar terMészettudoMáNyi MúzeuM
1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.
(1) 210 1075 | www.mttm.hu

az állatok hete a múzeumban
időpont: 2010.10.06-10. 10:00-14:00

Kapcsolattartó: hartMaNN éva
(1) 303 6193 | csenKesz@mttm.hu

Szerdán, csütörtökön és pénteken játékos kalandtúrával várjuk a hozzánk érkező gyerekcsoportokat. 
A következő kérdésekre keresünk közösen választ: Milyen volt a szarvasbogár „gyerekkorában”? Mekkora a legnagyobb rovar? És mekkora 
a legkisebb? Valóban erős a herkulesbogár?
A szombati nap inkább a családoknak szól; ekkor az előző napokban működő felfedező-játékhoz kézművesfoglalkozás is kapcsolódik. Ez 
alkalommal mindenki elkészítheti saját csodabogarát, majd ezekből közösen összeállítjuk a világ legnagyobb festett rovarát, amelyet a továb-
biakban a Hatlábúak birodalma című rovarkiállításban mindenki megcsodálhat.

JelentKezés: szüKséGes, előzetes beJelent-
Kezést a gyereKcsoportoKtól KérüNK

célKözönséG: hét KözbeN óvodás és
általáNos isKolás gyereKcsoportoK,
hétvégéN családoK
belépődíJ: a prograM Kiállítási 
belépőJeGGyel lÁtoGatható

budapest
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térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

műhelytItkok
időpont: 2010.10.01.,14.,21.,28., 
2010.11.04.,11. 10:00-14:00

Kapcsolattartó: holler judit 
(1) 303 6193 | holler@mttm.hu

Látogatóink bepillantást nyerhetnek a múzeumi munka kulisszatitkaiba. Múzeumunk egy kutatóját vagy preparátorát kérdezhetik 
munkájáról, kérhetik szakvéleményét, szaktanácsait. Megismerkedhetnek 10 milliós gyűjteményünk néhány érdekes, féltve őrzött 
darabjával. A vállalkozó kedvűek többek között megismerkedhetnek a preparálás, a mikroszkopizálás és a határozás mikéntjével is. 

Kérdezzék
– október 1-jén Puskás Gellért zoológust a sáskákról és a szöcskékről, 
– október 14-én Szurdoki Erzsébet botanikust a magokról, 
– október 21-én Dányi László zoológust az ugróvillásokról, 
– október 28-án Pifkó Dániel botanikust a virágos növényekről, 
– november 4-én Fehér Zoltán zoológust a puhatestűekről, 
– november 11-én Szikossy Ildikó antropológust a múmiák fogászati vizsgálatairól.

JelentKezés: szüKséges, csaK a 
naGyobb, 30 fő feletti csoportoKtól 
KérünK előzetes beJelentKezést

célKözönséG: gyereKcsoportoK (főKént
az általáNos- és KözépisKolás Korosztály)
belépődíJ: a prograM Kiállítási 
belépőJeGGyel lÁtoGatható

őszI hajtás

budapest

a szabadságVágy mítosza
csalÁdi-, és diÁKproGramoK az 1956-os 
forradalom és az 1990. évi
reNdszerváltozás évfordulójáN

időpont: 2010.10.16., 23., 30., 31.,
2010.11.06., 13.  11:30-13:00
valaMiNt 2010.10.17., 24., 31.,
2010.11.07., 14. 11:30-13:00 és

14:00-15:30

Kapcsolattartó: holp judit 
(30) 329 8011 | (1) 424 7500 | holp@mementoparK.hu

Az „Őszi hajtás” című program keretében a Memento Park az 1956-os forradalomra és az 1990. évi rendszerváltozásra em-
lékezik. Ez alkalomból a Memento Park újonnan kidolgozott interaktív múzeumi programjait ajánlja diákok, családok és minden 
érdeklődő számára. 

1. Feladatokkal színesített tárlatvezetés a „Válts rendszert!” című foglalkoztatófüzet segítségével. 
2. Tematikus múzeumi óra interaktív tárlatvezetéssel, komolyabb és játékos feladatok megoldásával. 
3. Speciális múzeumi foglalkozáson a Memento Park szobrai által felidézett témákat a hallgatóság közösen, kisebb csoportokban dolgozza fel.

Csoportok számára kedvezményes árú különjárati autóbusz igényelhető.

A garantált hétvégi foglalkozások mellett igény esetén előzetes egyeztetés alapján a programok bármelyike hétköznap is 
megrendezhető. 

Az egyéni belépőjegy tartalmazza a program árát. 
A közvetlen buszjáratra szóló belépőjegy tartalmazza az oda-vissza út, a belépő és a program árát. 
Magyar Turizmus Kártya (Hungary Card) szelvénnyel 1 fő részvétele ingyenes, további személyek számára kedvezmény vehető 
igénybe.

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: diáKoK, családoK
belépődíJ: felnőtt 1500 ft, diÁK 600 ft, 
nyuGdíJas 200 ft, csalÁdi 2000 ft (2 felnőtt, 2 
GyermeK); Közvetlen busszal a belvÁrosból: 
felnőtt 4500 ft, Kedvezményes 3500 ft, csalÁdi: 
9000 ft (2 felnőtt, 2 GyermeK 14 éves KoriG)

MeMeNto parK budapest
1223 Budapest, Balatoni út - Szabadkai utca sarok
(1) 424-7500 | www.mementopark.hu

pIncétől a padlásIg

sztálIn a félhomályban
raK-tárlat sztáliN csizMái alatt
Kapcsolattartó: holp judit 
(30) 329 8011 | (1) 424 7500 | holp@mementoparK.hu
helyszín: sztáliN-dísztribüN

A Múzeumok Őszi Fesztiválja alkalmából újra megnyílik a Sztálin-dísztribün! 
A Sztálin-dísztribün sötét termeiben a látogató elemlámpás tárlatvezetéssel fedezheti fel a két szovjet politikus, Lenin és Sztálin régen látott, féltve őrzött 
mellszobrait, az egykori Népköztársasági címert, és sok más, a kommunista időszakra emlékeztető tárgyat. A gyűjtemény kincse a gyermek Lenin szobra. 
A tárlatvezetésen megismerhető a szobrok, relikviák története, a Sztálin-tribün belső termeinek egykori funkciója és még sok más történelmi érdekesség.

időpont: 2010.10.16., 23., 30., 
2010.11.06., 13., 10:00-11:00,
14:00-15:00, 15:30-16:30

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: diáKoK , családoK
belépődíJ: telJes Árú 1500 ft, diÁK 600 ft, 
Nyugdíjas 200 ft, családi 2000 ft
(2 felnőtt, 2 GyermeK)

a nagy rajzolás

a nagy rajzolás

műVészetek találkozása

én és a VIlág

régI Vagy új

auer szImfonIkusok koncertje a 
néprajzI múzeum aulájában

Kapcsolattartó: bodNár Kata
(1) 473 2439 | bodnar@nepraJz.hu

Kapcsolattartó: bodNár Kata
(1) 473 2439 | bodnar@nepraJz.hu

Kapcsolattartó: tóth g. péter
(1) 473 2407 | ronai@nepraJz.hu

„Nekem ez a fontos, én ezt gondolom másképp, én ezen javítanék”. Óriásrajz és montázs a diákok által megfogalmazott gondolatok megjelenítésével.

Az Élő népművészet kiállításhoz kapcsolódó múzeumi óra és közös alkotás a népművészet hagyományos és modern forma- és minta-
kincsének felhasználásával, továbbgondolásával. Iskolai csoportok számára ajánlott, két egységből álló múzeumpedagógiai foglalkozás, 
amelynek első eleme a kiállítást feldolgozó múzeumi óra, második eleme a csoport közös alkotása a téma megjelenítésével.

Az Auer Szimfonikusok nevet viselő zenekar fesztiválzenekarként működik. Munkáját a Mendelssohn Kamarazenekar művészeti vezetője, 
Kováts Péter hegedűművész irányítja, a felkészítésben pedig a Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola művésztanárai vesznek részt. 
A koncert a „(M)ilyenek a finnek?” című kiállításhoz kapcsolódik.
Műsor: Jean Sibelius: Finlandia, Erkel: Hunyadi László nyitány, Csajkovszkij: Olasz capriccio, Liszt Ferenc: Les préludes
Vezényel: Kováts Péter

időpont: 2010.11.12. 11:00-17:00

időpont: 2010.11.02. - 2010.11.12.

időpont: 2010.11.13. 19:00

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: v. Kerületi isKoláK diáKjai

célKözönséG: v. Kerületi isKoláK diáKjai

célKözönséG: diÁKoK, felnőtteK

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: felnőtt 1000 ft,
diÁK/nyuGdíJas 500 ft

belépődíJ: iNgyeNes

a nagy rajzolás

Néprajzi MúzeuM
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.
(1) 473 2401 | www.neprajz.hu

az én országom
„Mert éN itt születteM, ez a hazáM”

időpont: 2010.10.01. 11:00-17:00

Kapcsolattartó: bodNár Kata
(1) 473 2439 | bodnar@nepraJz.hu
helyszín: a MúzeuM aulája

helyszín: a Néprajzi MúzeuM aulája

helyszín: a Néprajzi MúzeuM aulája

Óriásrajz és montázs a látogatók által hozott, számukra Magyarországot jelző, meghatározó, fontos vagy egyszerűen csak a legszebb 
emléket hordozó kép felhasználásával.

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: v. Kerületi isKoláK diáKjai
belépődíJ: iNgyeNes

budapest
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múzeumI tanösVény

múzeumok őszbúcsúztató VIgassága

őszI hajtás

őszI hajtás

őszI hajtás

cIlInder, turner, pacsa

szent márton története

egy óra a földön 1.
feNNtarthatóság és fogyasztás

egy óra a földön 2.
újrahaszNosítás, piac, KeresKedeleM

egy óra a földön 3.
bioterMéKeK, világKép

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.12.

időpont: 2010.11.13. 10:00-17:00

időpont: 2010.10.05. 10:00-16:00

időpont: 2010.10.19. 11:00-12:00

időpont: 2010.11.09. 11:00-12:00

Kapcsolattartó: bodNár Kata, Koltay eriKa 
(1) 473-2439 | bodnar@nepraJz.hu
helyszín: a Néprajzi MúzeuM aulája

Kapcsolattartó: róNai táNya 
(1) 473-2442 | ronai@nepraJz.hu
helyszín: a Néprajzi MúzeuM aulája

Kapcsolattartó: bodNár Kata 
(1) 473 2439 | bodnar@nepraJz.hu

Kapcsolattartó: bodNár Kata 
(1) 473 2439 | bodnar@nepraJz.hu

Kapcsolattartó: bodNár Kata 
(1) 473 2439 | bodnar@nepraJz.hu

A Magyar Nemzeti Múzeum és a Néprajzi Múzeum közös múzeumpedagógiai programja. 
A két helyszínen, a múzeumi gyűjtemények anyagára alapozva mutatjuk be a 19. század utolsó harmadának teljes társadalmi 
körképét Magyarországon. 
A Nemzeti Múzeumban a polgári és az arisztokrata, míg a Néprajzi Múzeumban a paraszti mindennapokba pillanthatnak be 
látogatóink múzeumi óra keretében.

Mindkét helyszín esetében a megjelölt személyeknél és telefonszámokon szükséges előzetesen bejelentkezni.

Szent Márton történetét a Néprajzi Múzeum hagyományos Szombati Műhelyében idézzük fel. Elhangzik a legenda, elkészülnek a 
szereplőket ábrázoló bábok, végül a résztvevők el is játsszák a püspök történetét. 
Ezen a délutánon a budapesti Francia Tannyelvű Iskola diákjait is vendégül látjuk egy „nagy libajátékra”. 
Mindeközben pedig idei lekvárokat kóstolunk, lekvárrecepteket cserélünk. 

Energiaforrások és energiafogyasztás. 
Tárgyak életútja, mennyisége egy háztartásban, szemét.

Régi eszközök – mai recycling.
A csere és a tájak közötti munkamegosztás egykori formái; mai piac, mai alternatív piacok, fair trade.

Paraszti növényvédelem, kapálás, vegyszerek, intenzivitás /extenzivitás, a természet kizsákmányolása, GMO, biotermékek. Modernitás- 
koncepciók, „posztindusztriális társadalom”, természetismeret, tapasztalati tudás, intézményesen átadott tudás, vallási vonatkozások stb.

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: diáKoK

célKözönséG: diáKoK, családoK

célKözönséG: KözépisKolásoK

célKözönséG: KözépisKolásoK

célKözönséG: KözépisKolásoK

belépődíJ: felnőtt 1000 ft,
diÁK/nyuGdíJas: 500 ft

belépődíJ: felnőtt 1000 ft,
diÁK/nyuGdíJas: 500 ft

belépődíJ: felnőtt 1000 ft,
diÁK/nyuGdíJas: 500 ft

belépődíJ: felnőtt 1000 ft,
diÁK/nyuGdíJas: 500 ft

belépődíJ: felnőtt 1000 ft,
diÁK/nyuGdíJas: 500 ft

pIncétől a padlásIg

pIncétől a padlásIg

pIncétől a padlásIg

pIncétől a padlásIg

pIncétől a padlásIg

mozgó pIllanatok
a filmGyűJtemény

képarchíVum
raJz-, festmény- és nyomatGyűJtemény

kerámIák az alagsorban

nyergek a padláson

száz éV és négyszázezer fénykép
a fotóGyűJtemény

Kapcsolattartó: róNai táNya
tel.: (1) 473-2442 | fax: (1) 473-2441 | ronai@nepraJz.hu

Kapcsolattartó: róNai táNya
tel.: (1) 473-2442 | fax: (1) 473-2441 | ronai@nepraJz.hu

Kapcsolattartó: róNai táNya
tel.: (1) 473-2442 | fax: (1) 473-2441 | ronai@nepraJz.hu

Kapcsolattartó: róNai táNya
tel.: (1) 473-2442 | fax: (1) 473-2441 | ronai@nepraJz.hu

Kapcsolattartó: róNai táNya
tel.: (1) 473-2442 | fax: (1) 473-2441 | ronai@nepraJz.hu

A Néprajzi Múzeum gyűjteményei számos olyan tárgyat őriznek, amelyek csak nagyon ritkán kerülnek bemutatásra. A látogatók 
számára különleges élményt jelenthet, hogy a máskor zárt ajtók mögé bepillantást nyerhetnek a pincétől egészen a padlásig. 

A Néprajzi Múzeum gyűjteményei számos olyan tárgyat őriznek, amelyek csak nagyon ritkán kerülnek bemutatásra. A látogatók 
számára különleges élményt jelenthet, hogy a máskor zárt ajtók mögé bepillantást nyerhetnek a pincétől egészen a padlásig.

A Néprajzi Múzeum gyűjteményei számos olyan tárgyat őriznek, amelyek csak nagyon ritkán kerülnek bemutatásra. A látogatók 
számára különleges élményt jelenthet, hogy a máskor zárt ajtók mögé bepillantást nyerhetnek a pincétől egészen a padlásig.

A Néprajzi Múzeum gyűjteményei számos olyan tárgyat őriznek, amelyek csak nagyon ritkán kerülnek bemutatásra. A látogatók 
számára különleges élményt jelenthet, hogy a máskor zárt ajtók mögé bepillantást nyerhetnek a pincétől egészen a padlásig.

A Néprajzi Múzeum gyűjteményei számos olyan tárgyat őriznek, amelyek csak nagyon ritkán kerülnek bemutatásra. A látogatók 
számára különleges élményt jelenthet, hogy a máskor zárt ajtók mögé bepillantást nyerhetnek a pincétől egészen a padlásig.

időpont: 2010.10.05. 11:00-12:00

időpont: 2010.10.22. 11:00-12:00

időpont: 2010.11.12. 11:00-12:00

időpont: 2010.10.15. 11:00-12:00

időpont: 2010.10.29. 11:00-12:00

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: v. Kerületi iNtézMéNyeK
dolgozói, diáKoK, NyugdíjasoK

célKözönséG: v. Kerületi iNtézMéNyeK
dolgozói, diáKoK, NyugdíjasoK

célKözönséG: v. Kerületi iNtézMéNyeK
dolgozói, diáKoK, NyugdíjasoK

célKözönséG: v. Kerületi iNtézMéNyeK
dolgozói, diáKoK, NyugdíjasoK

célKözönséG: v. Kerületi iNtézMéNyeK
dolgozói, diáKoK, NyugdíjasoK

belépődíJ: felnőtt 1000 ft,
diÁK/nyuGdíJas: 500 ft

belépődíJ: felnőtt 1000 ft,
diÁK/nyuGdíJas: 500 ft

belépődíJ: felnőtt 1000 ft,
diÁK/nyuGdíJas: 500 ft

belépődíJ: felnőtt 1000 ft,
diÁK/nyuGdíJas: 500 ft

belépődíJ: felnőtt 1000 ft,
diÁK/nyuGdíJas: 500 ft

helyszín: alagsor

helyszín: alagsor

helyszín: padlás

helyszín: alagsor
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pIncétől a padlásIg

pIncétől a padlásIg

szőnyegkIállítást készítünk
a textilGyűJtemény és a restarurÁtorműhely

Vezetés az épületben
a Néprajzi MúzeuM újragoNdolt terei,
átfogalMazott részletei

időpont: 2010.11.05. 11:00-12:00

időpont: 2010.10.29.,
2010.11.05.,12. 15:00-16:00

Kapcsolattartó: róNai táNya
tel.: (1) 473-2442 | fax: (1) 473-2441 | ronai@nepraJz.hu

Kapcsolattartó: róNai táNya
tel.: (1) 473-2442 | fax: (1) 473-2441 | ronai@nepraJz.hu

A Néprajzi Múzeum gyűjteményei számos olyan tárgyat őriznek, amelyek csak nagyon ritkán kerülnek bemutatásra. A látogatók 
számára különleges élményt jelenthet, hogy a máskor zárt ajtók mögé bepillantást nyerhetnek a pincétől egészen a padlásig.

A Néprajzi Múzeumban 2010-ben befejeződött részletes rekonstrukciója során új közönségfogadó terek jöttek létre. A vezetés 
elsősorban ezekre koncentrál, de a műemlék épület egészét bemutatja.

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: v. Kerületi iNtézMéNyeK
dolgozói, diáKoK, NyugdíjasoK

célKözönséG: MuzeulógusoK, 
művészettörténészeK, építészeK, 
felnőtteK és eGyetemi hallGatóK

belépődíJ: felnőtt 1000 ft,
diÁK/nyuGdíJas: 500 ft

belépődíJ: felnőtt 1000 ft,
diÁK/nyuGdíJas: 500 ft

műVészetek találkozása

műVészetek találkozása

műVészetek találkozása

budapest

mIkszáth club 1.
„fiaiM” – a gyerMeKKép változása
MiKszáth KorábaN

mIkszáth club 2.
művelődéstörténeti előadÁs

mIkszáth–maraton

időpont: 2010.10.14. 18:00-20:00

időpont: 2010.11.04. 18:00-20:00

időpont: 2010.10.15. 18:00-24:00

Kapcsolattartó: KáKoNyi MagdolNa 
(1) 317 3611 | (20) 416 1491 | KaKonyim@pim.hu

Kapcsolattartó: KáKoNyi MagdolNa 
(1) 317 3611 | (20) 416 1491 | KaKonyim@pim.hu

Kapcsolattartó: KáKoNyi MagdolNa 
(1) 317 3611 | (20) 416 1491 | KaKonyim@pim.hu

Művelődéstörténeti előadás Mikszáth koráról és műveiről.

Művelődéstörténeti előadás Mikszáth koráról és műveiről.

100 éve hunyt el Mikszáth Kálmán, a nagy palóc író. A mai magyar irodalom jeles képviselőit bevonva felolvasással, beszélgetéssel 
egybekötött esttel emlékezünk rá, amelynek középpontjában a novella műfaja áll. Felkérjük kortárs íróinkat, hogy válasszanak ki egy-egy 
írást a gazdag magyar novellairodalomból: Mikszáth és a századforduló novellistáitól kezdve a Nyugat és a modern magyar irodalom 
alkotóin át egészen a kortárs szerzőkig ívelő művekből.

JelentKezés: NeM szüKségess

JelentKezés: NeM szüKségess

JelentKezés: NeM szüKségess

célKözönséG: egyeteMistáK és
felnőtt Korú irodalombarÁtoK

célKözönséG: egyeteMistáK és
felnőtt Korú irodalombarÁtoK

célKözönséG: giMNazistáK, egyeteMis-
tÁK és felnőtt Korú irodalombarÁtoK

belépődíJ: 800 ft

belépődíJ: 800 ft

belépődíJ: 800 ft

petőfi irodalmi múzeum
1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 16.
(1) 317-3611 | www.pim.hu

pIncétől a padlásIg

műVészetek találkozása

műVészetek találkozása

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

fotóznI szabad
a piM, ahogyaN éN látoM

rímes VIlágnéző faludy györggyel

séta a csodalámpáVal a mese
és a zene bIrodalmában

megszólal a nyomdagép

sakk az Irodalomban

Kapcsolattartó: KáKoNyi MagdolNa 
(1) 317 3611 | (20) 416 1491 | KaKonyim@pim.hu

Kapcsolattartó: KáKoNyi MagdolNa 
(1) 317 3611 | (20) 416 1491 | KaKonyim@pim.hu

Kapcsolattartó: KáKoNyi MagdolNa 
(1) 317 3611 | (20) 416 1491 | KaKonyim@pim.hu

Kapcsolattartó: KáKoNyi MagdolNa 
(1) 317 3611 | (20) 416 1491 | KaKonyim@pim.hu

Kapcsolattartó: KáKoNyi MagdolNa 
(1) 317 3611 | KaKonyim@pim.hu

Felfedezőtúrára indulunk a Károlyi-palota mesés falai között, olyan „titkos” helyeket is bejárva, melyeket csak e különleges alkalom-
mal láthat az érdeklődő közönség. Mindeközben kattoghat a fényképezőgép, villoghatnak a vakuk, és az út végére érve mindenki 
elkészítheti saját fotósorozatát a számára érdekes részletekről. A fotókat „A PIM, ahogyan én látom...” címmel beküldhetik a 
múzeumba, ahol a legjobbakat jutalmazzuk.

Az előadás Faludy György fordulatokban gazdag, kalandos életét és költészetét mutatja be monodráma formájában. A 80 perces 
előadás során megismerjük az emigráns magyar világpolgár életének főbb helyszíneit.

Benedek Elek magyarította népek meséi birodalmában kalandozunk azzal a szándékkal, hogy egymás kultúrájának hason-
lóságát, különbözőségét megismerjük a vándormotívumok segítségével. Ebben segítségünkre lesz a különböző hangszereken 
megszólaló népzene.

A Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményének egyik legkülönlegesebb darabja az 1845-ben készült patinás nyomdagép, mely 
egykor a Landerer és Heckenast nyomdában állt, ahol történelmi pillanatok tanúja volt. Most megpróbáljuk „szóra bírni” az 
egykori technikai csodát.

Vörösmarty Mihály és Petőfi Sándor sakk-készletének megtekintése, rövid reformkori sakktörténet, majd sakkszimultán Orgován 
Sándor sakknagymester vezetésével.

időpont: 2010.10.10. 14:00-16:00

időpont: 2010.10.20. 18:00-19:00

időpont: 2010.10.03. 11:00-12:00

időpont: 2010.10.15. 11:00-12:00

időpont: 2010.10.29. 11:00-12:00

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges
(muzeumped@pim.hu)

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: KözépisKolás és
eGyetemista diÁKoK, felnőtteK

célKözönséG: KisisKolásoK,
KisgyerMeKes családoK

célKözönséG: általáNos és
KözépisKolás diáKoK

célKözönséG: általáNos és
KözépisKolás diáKoK

célKözönséG: fotózni szerető
diÁKoK és felnőtteK

belépődíJ: múzeumi belépővel

belépődíJ: családi jeggyel

belépődíJ: múzeumi belépővel

belépődíJ: felnőtt 500 ft,
diÁK/nyuGdíJas 300 ft

belépődíJ: iNgyeNes
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térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

budapest

p(f)ontos tárgy – p(f)ontos nap 1.
boldogoK, aKiK NeM látNaK, és Mégis hiszNeK

p(f)ontos tárgy – p(f)ontos nap 2.
a vaKrepülés színtÁrsulat előadÁsa

p(f)ontos tárgy – p(f)ontos nap 3.
MúzeuMpedagógiai foglalKozás

időpont: 2010.10.16. - 2010.11.10.

időpont: 2010.10.15. 17:00-18:00

időpont: 2010.10.16. - 2010.11.10.

Kapcsolattartó: tíMár gabriella 
(1) 217 6321 | (20) 554 2228 | timar.ulla@vipmail.hu

Kapcsolattartó: tíMár gabriella 
(1) 217 6321 | (20) 554 2228 | timar.ulla@vipmail.hu

Kapcsolattartó: tíMár gabriella 
(1) 217 6321 | (20) 554 2228 | timar.ulla@vipmail.hu

A Biblia Múzeum régi terve az, hogy bemutassa egy kiállításon azt a nyomdagépet, amellyel Magyarországon az első Braille-bibliákat 
nyomtatták. Matolcsy Miklósné a 20-as években gyűjtést szervezett az országban azért, hogy megvásárolhassa Frommer Rudolf fegyvergyáros 
nyomdagépét, amelyet a gyáros eredetileg a felesége számára készíttetett. 
A ma már ipartörténeti érdekességnek számító nyomdagép és a magyarországi Vakmisszió története szorosan összetartozik. 
A kiállítás megrendezéséhez segítségül hívtuk a Láthatatlan Kiállítás szervezőit, szakembereket, így speciális kiállítótérrel tesszük élménnyé és 
gazdagabbá – a gyengénlátók és vakok számára is – kiállításunkat. A kiállításhoz múzeumpedagógiai programokat szervezünk.

A Biblia Múzeum kiállítása bemutatja azt a nyomdagépet, amelyen az első Braille-bibliákat nyomtatták. A gép ma már iparművészeti érdekes-
ség. Ugyanakkor a kiállításon bepillantást nyerhetünk a magyarországi Vakmiszió történetébe, munkájába. A kiállítás megnyitójának vendégei a 
Vakrepülés Színtársulat előadói, akik előadásukkal teszik gazdagabbá a megnyitó programunkat.

A múzeumpedagógiai foglalkozáson a fiatalok megismerkedhetnek a Braille-írógéppel és maguk is gyakorolhatják az írást. Játékos módon tanuljuk 
meg a pontírást a pontíró szakember segítségével és magunk is készítünk egy „írást”, bibliai idézetet stb...
A foglalkozáson résztvevőket végigvezetjük a Biblia Múzeum Frommer-féle Braille-nyomdagépet bemutató kiállításán és a Láthatatlan Kiállítás 
munkatársainak szakértelmével berendezett kiállítási részen.

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

célKözönséG: MiNdeN Korcsoport

célKözönséG: általáNos isKola
7.- 8. osztÁlya és KözépisKolÁsoK

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: 200 ft

rÁday GyűJtemény biblia múzeuma
1092 Budapest, Ráday u. 28.
(1) 217 6321 | www.parokia.hu

a nagy rajzolás

a sebesült görgey 2.
aszfaltrajzolás

időpont: 2010.10.16. 13:00-16:00

Kapcsolattartó: czár KataliN 
(1) 201 1577 | semmelweis@museum.hu

Nagy aszfaltrajzolást rendezünk a múzeum bejárata előtt, amelynek témája a Sebesült Görgey c. időszaki kiállításunkhoz kapcsolódóan az 
1848–49-es forradalom és szabadságharc.

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: gyereKeK, családoK
belépődíJ: felnőtt 700 ft,
nyuGdíJas/diÁK 350 ft

budapest

seMMelweis orvostörtéNeti
MúzeuM, KöNyvtár és levéltár

1013 Budapest, Apród utca 1-3.
(1) 201 1577 | www.semmelweis.museum.hu

őszI hajtás

múzeumok délIdőben (múzeumI a la carte)

múzeumok őszbúcsúztató VIgassága

pIncétől a padlásIg

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

a sebesült görgey 1.
MúzeuMpedagógiai óra

tárlatVezetés a kurátorokkal

görgey kIcsIt másképp
és egy kIs borászat

ahol a könyVek laknak

mesélő műtárgyak

Kapcsolattartó: czár KataliN 
(1) 201 1577 | semmelweis@museum.hu

Kapcsolattartó: czár KataliN 
(1) 201 1577 | semmelweis@museum.hu

Kapcsolattartó: czár KataliN 
(1) 201 1577 | semmelweis@museum.hu

Kapcsolattartó: czár KataliN 
(1) 201 1577 | semmelweis@museum.hu
helyszín: seMMelweis orvostörtéNeti KöNyvtár
1023 budapest, töröK u. 12.

Kapcsolattartó: czár KataliN 
(1) 201 1577 | semmelweis@museum.hu

Az ősszel nyíló új időszaki kiállításunkhoz kapcsolódóan múzeumpedagógiai órán vehetnek részt az érdeklődők. A sebesült Görgey 
bemutatja az 1848–49-es forradalom és szabadságharc katonaorvoslását egy különleges fejsérülés szempontjából.

Különleges múzeumi tárlatvezetések a kurátorok szemszögéből az állandó és az időszaki kiállításban. Ebéd helyett kultúra, de a hozott 
szendvicsek a kertben is elfogyaszthatók egy jó meleg tea mellett.

A Sebesült Görgey c. időszaki kiállításunkhoz kapcsolódó tudományos előadást követően a Márton-napi vigasságok jegyében 
borkóstolásra invitáljuk a látogatókat. Az estét jazz zene teszi felejthetetlenné.

Hétvégi családi program a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtárban, amely valaha egy csodálatos palota volt, most pedig a 
tudás fellegvára. A látogatók megismerik az épület történetét a pincétől a padlásig, bepillantást nyernek a könyvtár könyv-
ritkaságaiba is.

Kurátoraink kiválasztanak 1-1 érdekes tárgyat, elmesélik a titkait, és segítségével bemutatják a tudományterületet is, ahová tartoznak. 
A látogatók a belépővel megtekinthetik az állandó kiállítást is.

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.15.

időpont: 2010.10.05., 19.,
2010.11.09. 12:00-13:00

időpont: 2010.11.13. 18:00-24:00

időpont: 2010.10.08., 22.,
2010.11.05. 15:00-16:00

időpont: 2010.10.05.,19.,
2010.11.09. 14:00-15:00

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: felnőtteK

célKözönséG: családoK

célKözönséG: családoK

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

célKözönséG: 12-18 éves diÁKoK

belépődíJ: felnőtt 700 ft,
nyuGdíJas/diÁK 350 ft

belépődíJ: felnőtt 1300 ft,
nyuGdíJas/diÁK 600 ft

belépődíJ: felnőtt 700 ft,
nyuGdíJas/diÁK 350 ft

belépődíJ: felnőtt 700 ft,
nyuGdíJas/diÁK 350 ft

belépődíJ: 6000 ft/csoport
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a nagy rajzolás

műVészetek találkozása

őszI hajtás

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

budapest

szombatI kerengő
MiNdeN változiK

alkosson ön Is Velünk
múzeum+ rendezvényeK

látogatás az ókorban

kezet rá!
a restaurátor

időpont: 2010.10.09. 10:00-13:00, 
valaMiNt 2010.10.02.,16.,30. 10:00-12:00

időpont: 2010.10.07., 14., 21., 28., 
2010.11.04., 11. 18:00-21:00

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.15.

időpont: 2010.10.02.,06.,09.,13.,16., 
20.,23.,27.,30., 2010.11.03.,06.,10.,13. 
14:15-17:15; valaMiNt 2010.10.07., 
14.,21.,28., 2010.11.04.,11. 17:15-20:30

Kapcsolattartó: lászló zsófi 
(1) 469 7278 | zsofi.laszlo@szepmuveszeti.hu

Kapcsolattartó: lászló zsófi 
(1) 469 7278 | (1) 469 7180 | zsofi.laszlo@szepmuveszeti.hu

Kapcsolattartó: birKás éva és Kevély flóra 
(1) 469 7189 | (1) 469 7262 | eos@szepmuveszeti.hu
helyszín: antiK GyűJtemény

Kapcsolattartó: csuKa zsuzsaNNa, csordás izabella 
(1) 428 2062 | (1) 428 2067 | zsuzsanna.csuKa@szepmuveszeti.hu

Forgatás a Kerengőben – 2010 októberében a Nagy Rajzolás keretein belül egy izgága vonal indul útjára a Szépművészeti Múzeumban: végigkalandozik a 
termeken, gyűjteményeken, kitekint az épületből és bármi átváltozhat a nyomában. Négy hétvégén át követjük a vonal útját, amelyet egy nagy közös filmben 
dokumentálunk. Mátrai Erik képzőművész segítségével a kortárs képzőművészet technikáival alkotunk: fotó, videó, árnyjáték, színes fények, animáció stb...

A Szépművészeti Múzeum Múzeumpedagógiai Osztálya 2009 októberétől vesz részt az IDEAL (Intercultural Drawing for European Adult Learning) 
projektben, hat másik európai szervezettel együtt. Ennek keretében próbáljuk rajzolásra ösztönözni - változatos technikák és anyagok alkalmazásával, valamint 
a társművészetek bevonásával – a felnőtteket is. A csütörtök esti Múzeum + programjaink Jazz Szalonjai ideális keretet biztosítanak ennek a tevékenységnek. 
2010 októberében és novemberében is minden csütörtök este más és más kifejezési lehetőség, más és más kreatív feladat várja a látogatókat.

A foglalkozások célja, hogy az eredeti művek varázsa révén segítsék a diákokat az iskolai tanulmányok elmélyítésében. Az osztályokat két csoportra bontjuk: az 
egyiknek a kiállításon tartunk az ott látható művekhez kapcsolódó foglalkozást, a másik az Éós műhelyében szorgoskodik (fazekasság, mozaik-, ékszerkészítés, szövés, 
textildíszítés, antik viselet – drámajátékok). A csoportok félidőben cserélnek. A programot minden osztállyal külön egyeztetjük és az igények szerint állítjuk össze.
Kérésre két vagy több alkalomra szóló tervet is készítünk. Időtartam: alkalmanként 3-4 óra.

A Szépművészeti Múzeum a 2009–2011-es időszakban a The Manchester Museummal közösen, az Európai Unió támogatásával valósítja meg 
a Kezet rá! programot. Először az Egyiptomi Gyűjtemény 12 eredeti műtárgyának kézbevételére, és így az ezekről való közvetlen tanulásra ad 
lehetőséget. A program 20 önkéntes alapos felkészítése után 2010 októberében indul. A látogatóknak szerdán és szombaton 14.15–17.15 óra 
között, illetve csütörtökön 17.15–20.30 között lesz lehetőségük az eredeti műtárgyak megérintésére. Felkészült önkénteseink segítenek majd abban, 
hogy a tárgyakkal kapcsolatban minél több információt és érdekességet is megtudjanak az érdeklődők.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges,
csoportlétszÁm maximum 20 fő

célKözönséG: 6-12 éves Korú GyereKeK
és családoK

célKözönséG: felnőtteK

célKözönséG: felső taGozatos és 
KözépisKolai osztályoK

célKözönséG: minden érdeKlődő
múzeumlÁtoGató 7-99 éves KoriG

belépődíJ: 900 ft/fő. a csalÁdi napoKon 
iNgyeNes a részvétel.

belépődíJ: a proGramon a múzeum+
rendezvényre vÁltott belépővel
lehet részt veNNi

belépődíJ: 500 ft/fő

belépődíJ: a MúzeuM állaNdó Kiállítá-
saira szóló belépőJeGy telJes Árú 1600 ft, 
Kedvezményes 800 ft.

szépművészeti múzeum
1146 Budapest, Dózsa György út 41.
(1) 469 7100 | www.szepmuveszeti.hu

a nagy rajzolás

tűzraKtér füGGetlen
Kulturális KözpoNt

1061 Budapest, Hegedű utca 3.
(70) 321 4694 | www.tuzrakter.hu

tűzrajztér
féNyfestés, filMrajzolás, falfestés,
selyeMfestés, recycliNg alKotósaroK,
eGy Kalaposműhely titKai,
barcsay Jenő emléKzeneKar KoncertJe

időpont: 2010.10.09. 18:00 - 
2010.10.10. 02:00

Kapcsolattartó: budai orsolya 
(70) 321 4694 | (70) 381 6927 | proGram@tuzraKter.hu

A Tűzraktérben dolgozó művészek október 9-én megnyitják stúdióik és műtermeik ajtaját, hogy az érdeklődők betekintést nyerhessenek 
hétköznapi munkájukba. A Nagy Rajzolás témakörében egész napos festést, rajzolást tervezünk, amelynek során a régi iskola épületének 
falain kijelölt nagy méretű falfelületeket tölthetnek meg saját készítésű festményekkel a művészek és a látogatók. A selyemfestésbe a nagyobb 
gyermekek és a felnőttek egyaránt beszállhatnak. Kalaposműhelyünk pedig jelvényeket, fejfedőket segít készíteni, amelyeket haza is vihet 
készítője. Az Elfe stúdió fényfestéssel lepi meg az érdeklődőket.

JelentKezés: NeM szüKséges
info@tuzraKter.hu

célKözönséG: 0-100 éves Korig
belépődíJ: iNgyeNes

budapest

a nagy rajzolás

műVészetek találkozása

vasarely MúzeuM

vÁm- és pénzüGyőr múzeum

1033 Budapest, Szentlélek tér 6.
(1) 388 7551 | www.vasarely.tvn.hu

1063 Budapest, Munkácsy M. utca 19/b.
(1) 333 4196 | www.vam.gov.hu

zebra műhely
MiNdeN változiK

80 éVes a Vám- és pénzügyőr múzeum

időpont: 2010.10.03., 17., 31.
10:00-12:00, valaMiNt

2010.10.10. 10:00-13:00

időpont: 2010.10.09. 18:00-22:00

Kapcsolattartó: lászló zsófi
(1) 469 7278 | zsofi.laszlo@szepmuveszeti.hu

Kapcsolattartó: völgyesi zsuzsaNNa
(1) 333 4196 | volGyesi.zsuzsanna@vam.Gov.hu

Játék és alkotás a műalkotások között a Vasarely Múzeumban. Gyerekfoglalkozásaink keretében az absztrakt művészet világába utazunk és 
izgalmas dolgokat alkotunk a nézelődés után. A foglalkozásokon a szülőket is szívesen látjuk.
2010. október 10-én nagyszabású „Nagy rajzolás” családi napot rendezünk, amire mindenki számára ingyenes a belépés.

Születésnapi mulatság az 1930-as évek hangulatában. 

Ünnepelje velünk a Vám- és Pénzügyőr Múzeum 80. születésnapját! Felelevenítjük az 1930-as évek Budapestjének légkörét, a korszakot, 
amelybe a múzeum beleszületett. Zenével-tánccal, előadással, filmvetítéssel, nosztalgiafényképezéssel, és az elmaradhatatlan születésnapi tortával 
várjuk az érdeklődőket! 

Állandó programok: 
Hogy áll Önnek a ‘30-as évek stílusa? Fényképezkedés korabeli öltözetben. 
Tárlatvezetés a múzeum állandó kiállításában.
Művészettörténeti séta a szecessziós Schiffer-villában.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: 6-12 éves Korú GyereKeK
és családoK

célKözönséG: 0-99 év

belépődíJ: 600 ft/fő, a csalÁdi napon 
iNgyeNes a részvétel

belépődíJ: iNgyeNes

budapest

budapest
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a nagy rajzolás

múzeumok délIdőben (múzeumI a la carte)

mI lehet odabenn?
találd Ki az irodalMi MúzeuMot

csodálatos VIllamosutazás
az Irodalomba
teMatiKus KalaNdozásoK a
debreceNi irodalMi MúltbaN

időpont: 2010.11.03. 10:00-16:00

időpont: 2010.11.08-12.
10:00-14:00

Kapcsolattartó: dr. KeczáN MariaNN
(52) 416 950 | (20) 918 1177 

Kapcsolattartó: dr. KeczáN MariaNN
(52) 416 950 | (20) 918 1177 
helyszín: a villamos útvonala a naGyÁllomÁstól a naGyerdőiG és vissza

A múzeumot körülölelő lakótelep lakosságának érdeklődése felkeltése céljából a múzeum épületét „becsomagoljuk”, papírral körbe-
tekerjük, és rajzversenyt hirdetünk a környékbeli óvodák, iskolák és játszóterek látogatói körében. Megfogalmazhatják elképzelésüket 
és elvárásukat a múzeummal kapcsolatban. A múzeum nyitott kapukkal várja rajzolás közben is a bejönni szándékozókat. A legérde-
kesebb elképzelések alkotói nyereményül ingyenes tárlatvezetést, bemutatót is kapnak.

Naponta változó kiállítások a múzeum anyagából, (kéziratok, dokumentumok, személyes tárgyak, relikviák, szövegrészletek, fényképek 
és enteriőr), öt téma köré csoportosítva: 
Utazás – Villamos – Szerkesztőség – Kávéház – Nyugat. A kiállításokhoz napi tárlatvezetések és naponta változó emléklapok 
csatlakoznak. A program kiegészül naponta két valóságos villamos úttal a Nagyerdő és a Nagyállomás között, amelynek során a napi 
témáról, illetve a villamos ablakából látható konkrét irodalmi helyszínekről tartunk idegenvezetést.

Az őszi hónapokban egy válogatást kívánunk átnyújtani a Dobó István Vármúzeum gyűjteményeinek érdekes, figyelemfelkeltő tárgyai-
ból. Elsősorban azokból a tárgyakból válogatunk, amelyek a múzeumi raktárban találhatók.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: múzeumi 100 ft/fő,
villamosJeGy 200 ft/fő

DeBreCeN
HajDú-BiHar  Megye

debreceNi irodalMi MúzeuM
4027 Debrecen, Borsos József tér 1.
(52) 416 950 | www.derimuz.hu

eger 
Heves Megye

a hónap műtárgya
időpont: 2010.10.16., 2010.11.13. 
10:00-16:00

Kapcsolattartó: szécséNyi orsolya
(36) 312 744 | szecsenyio@eGrivar.hu

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: felnőtteK, diÁKoK,
csalÁdoK, a múzeum irÁnt érdeKlődőK
belépődíJ: iNgyeNes

buttler-ház
3300 Eger, Kossuth Lajos u. 26.
www.muemlekem.hu

a nagy rajzolás

dobó istváN várMúzeuM
3300 Eger, Vár 1.
(36) 312 744 | www.egrivar.hu

nagy rajzolás a dobó IstVán 
Vármúzeumban

időpont: 2010.10.15. 14:00-17:00

Kapcsolattartó: földi viKtória 
(36) 312 744 | muzeumpedaGoGia@eGrivar.hu

A Dobó István Vármúzeum ismét várja a rajzolni vágyó fiatalokat, felnőtteket és időseket egyaránt. A „Nagy Rajzolás” keretén 
belül a sgrafitto technikát próbálhatják ki az érdeklődők. A megfelelő előkészületek után az Egri Várhoz kapcsolódó illusztrációkat 
a vakolat felső rétegének visszakaparásával készíthetik el.

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: diÁKoK, felnőtteK
belépődíJ: 2500 ft

eger

műVészetek találkozása

pIncétől a padlásIg

szakmaI rendezVény

gárdonyI emléknap
GÁrdonyi az első vilÁGhÁborúban

az egrI Vár napja

VégVárkonferencIa

időpont: 2010.10.27. 10:00-19:00

időpont: 2010.10.17. 10:00-17:00

időpont: 2010.10.15. 10:00-17:00, 
2010. 10.16. 10.00-15:00

Kapcsolattartó: szalaiNé Király júlia 
(36) 312 744 | (36) 312 450 | KiralyJuli@eGrivar.hu

Kapcsolattartó: szécséNyi orsolya 
(36) 312 744 | szecsenyio@eGrivar.hu

Kapcsolattartó: berecz Mátyás 
(36) 312 744 | bm@eGrivar.hu

A program keretében10.00–13.00 között számos gyermekprogrammal várjuk látogatóinkat Gárdonyi Géza emlékére a Dobó-
bástyában. A délelőtt folyamán a gyerekek irodalmi muzeológus irányításával, megfejtési kód segítségével, speciális vonalazású füzet-
ben gyakorolhatják Gárdonyi titkosírását, valamint Egri csillagok regényéhez mindenki elkészítheti saját könyvborítóját. 13.30-kor 
tudományos emlékülést tartunk a novellista Gárdonyiról. 15.30-kor megkoszorúzzuk Gárdonyi Géza író sírját.16.00-kor meg- 
nyitjuk „Szenvedni akarok. Gárdonyi Géza az első világháborúban” című tárlatot a Dobó-bástyában. 16.30-kor irodalmi tea- 
délutánt rendezünk az író emlékére, ezt követően 17.30–19.00 között kötetlen beszélgetésre nyílik lehetőség Gárdonyi novelláiról.

Az Egri Vár Napja a törökök 1552-es elvonulásához kapcsolódik. 2002 óta minden évben ezen a napon emlékezünk Dobó 
István várkapitányra, valamint a vár hős védőire. Látogatóink újra láthatnak őrségváltást, a fiatalokat múzeumi és kézműves játszóházak 
várják. A nap programjai között szerepel egy „Kuruc mustra” az Egri Vitézlő Oskola előadásában, hiszen 300 éve zajlott le az Egri 
Vár utolsó ostroma. 1710 őszén az osztrák csapatok visszafoglalták a várat a kurucoktól, s ezzel a vár hadi korszaka végleg lezárult. 
A várban több helyszín csak ezen a napon nyílik meg a látogatók előtt: Imre király sírboltja és a Török-kert. 2010. október 17-én 
a Restaurátorműhely is szabadon látogatható. Itt a restaurátor kollégák a babarestaurálás rejtelmeibe avatják be az érdeklődőket.

„Végvár és társadalma a korszakváltás idején (1686–1711)” az idei Végvárkonferencia témája, valamint a végvárrendszer és 
a végvári katonaság sorsa a török kiűzését követő évtizedekben. A téma aktualitását az adja, hogy az idén 300 éve zajlott le 
az egri vár utolsó ostroma. 1710 őszén az osztrák csapatok visszafoglalták a várat a kurucoktól és ezzel az eseménnyel a sokat 
megélt vár hadi korszaka végleg lezárult. A tervezett előadásokra nemcsak a tudományos szakembereket, hanem a korszak iránt 
érdeklődő, művelődni vágyó közönséget is szeretettel várjuk.

JelentKezés: NeM szüKséges 

JelentKezés: NeM szüKséges 

JelentKezés: szüKséges 

célKözönséG: diÁKoK, felnőtteK

célKözönséG: diÁKoK, felnőtteK

célKözönséG: törtéNészeK,
MuzeológusoK, a törtéNeleM
irÁnt érdeKlődőK

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes



MúzeuMok őszi fesztiválja | 2010

www.muzeumokmindenkinek.hu58 www.muzeumokmindenkinek.hu

október | November

59

Ilyen a természetünk…

fától az erdőIg
időpont: 2010.10.16. 10:00-15:00

Kapcsolattartó: bárd edit
(33) 500 250 | bardedit@mail.dunamuzeum.orG.hu

A múzeum udvarán álló hársfától induló tanösvényen mehetnek végig az érdeklődők, amelynek bejárása során Esztergom különleges fáinál 
különböző feladatok, érdekes kérdések várnak a játékosokra. A nap során bemutatjuk a környékbeli erdők fáit, szakemberek beszélnek a 
tudatos erdőgazdálkodás fontosságáról, a fakitermelés kérdéseiről. Mesterek, kézművesek bemutatják, mennyi minden készíthető fából, 
és a fák védelme érdekében a résztvevők maguk is bekapcsolódhatnak az újrapapír készítésébe, ötleteket kaphatnak az elkészült papír 
sokoldalú, dekoratív felhasználására. Az egész napos programot délelőtt és délután a Bóbita Együttes játékos és bábos produkciói színesí-
tik. A rendezvény ideje alatt a „Hulladékból termék” című kiállításhoz kapcsolódó játszóház is várja a gyerekeket. Esztergom fái tanösvény 
séta a városban pecsétgyűjtő menetlevéllel. Délután eredményhirdetés és nyereménysorsolás a múzeumban.

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: családoK,
helyi laKosoK, turistáK
belépődíJ: eGyéni 300 ft, csalÁdi 600 ft

esztergoM
koMároM-esztergoM Megye

duNa MúzeuM
2500 Esztergom, Kölcsey utca 2.
(33) 500 250 | www.dunamuzeum.hu

Különleges, őszi kastély- és parklátogatás az egész családnak. Nemcsak a kastéllyal, hanem a közel 50 hektár kiterjedésű angolparkkal 
is megismerkedhetnek az érdeklődők, hiszen a bővített idegenvezetés a park egyes, érdekes részeit is érinti.

A látogatóknak megmutatjuk azokat a helyiségeket, amelyek a megszokott idegenvezetés során nem megtekinthetők, azaz szó 
szerint a pincét és a padlást, sőt az óratornyot is. Bemutatjuk különleges képeslapgyűjteményünket, az alagsorban található folyóirat- 
gyűjteményünket és az olvasótermet. Mindemellett ez alkalommal megtekinthetnek a látogatók egy különleges, festett mennyezetű 
szobát és a padlástér egy részét.

feHérvárCsurgó
fejér Megye

épített és természetI
örökségünk találkozása

rejtett kIncsek

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.15.

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.15.

Kapcsolattartó: feKete ágNes
(21) 311-0400 | (21) 311-0426 | Kastely@Karolyi.orG.hu

Kapcsolattartó: feKete ágNes
(21) 311-0400 | (21) 311-0426 | Kastely@Karolyi.orG.hu

Ilyen a természetünk...

pIncétől a padlásIg

JelentKezés: szüKséges,
a proGramot KizÁrólaG előzetes 
jeleNtKezés alapjáN iNdítjuK!

JelentKezés: szüKséges,
a proGramot KizÁrólaG előzetes 
JelentKezés alapJÁn naponta 10.30, 
11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
óraKor iNdítjuK!

célKözönséG: családoK

célKözönséG: diáKoK, családoK

belépődíJ: 700 ft

belépődíJ: 700 ft

Károlyi-Kastély
8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi Sándor utca 2.
(22) 578-080 | kastely@karolyi.org.hu

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

fókuszban a képeslap
Kapcsolattartó: feKete ágNes
(21) 311-0400 | (21) 311-0426 | Kastely@Karolyi.orG.hu

A Károlyi József Alapítvány több mint 40 000 darabból álló Képeslapgyűjteményének segítségével teszünk felfedezést a képes-
lapok különleges világában. Mindent a szemnek és a kéznek – hiszen nemcsak nézegetni, olvasgatni, hanem készíteni is lehet egy-egy 
„százéves” képeslapot!

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.15.

JelentKezés: szüKséges, a prograMot Kizá-
rólaG előzetes JelentKezés alapJÁn indítJuK!

célKözönséG: diáKoK, családoK
belépődíJ: 700 ft

Ilyen a természetünk...

fedezzük fel a romantIkát!
séta a Kastély meGúJított felső KertJében

időpont: 2010.10.02. 13:30-14:30

Kapcsolattartó: oravec éva 
(28) 430 864 | oravec.eva@KiralyiKastely.hu

A kastély 26 hektáros Felső kertjének központi területének mintegy 6 hektárja újult meg az elmúlt hónapokban. A séta során megismerked-
hetünk a felújítás mozzanataival, nehézségeivel, a kerttervezés, kertépítés művészetével, a jellemző fákkal, virágokkal, és a kastély parkját lakó 
állatokkal (különféle madarak stb.). Miközben a kastély parkjának történetét megismerik a vendégek, a felnőttek bepillanthatnak a kerttervezés 
rejtelmeibe, a gyermekek növény- és állatmegfigyelésen vehetnek részt.

JelentKezés: szüKséGes, pÁlinKÁs Katalin: 
(28) 410-124, informacio@KiralyiKastely.hu

célKözönséG: családoK
belépődíJ: 900 ft/fő (20 fő/csoport)

göDöllő
Pest  Megye

Gödöllői KirÁlyi Kastély múzeum
2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély
(28) 410 124 | www.kiralyikastely.hu

pIncétől a padlásIg

szakmaI rendezVény

„elemér-túra”
Mesés felfedezés herceg egérváry eleMérrel

asztalhoz!
főúri élet a Kastélyban

időpont: 2010.10.02.
11:00-12:00, 16:20-17:20

időpont: csalÁdoKnaK: 2010.10.02. 
12:00-13:00, 15:00-16:00,
GyermeKcsoportoKnaK:

2010.10.04. - 2010.11.15.

Kapcsolattartó: oravec éva 
(28) 430 864 | oravec.eva@KiralyiKastely.hu

Kapcsolattartó: oravec éva 
(28) 430 864 | oravec.eva@KiralyiKastely.hu

A kastély padlásán lakó herceg Egérváry Elemér naplóját alapul véve indulunk el az érdeklődőkkel a kastély zugainak felfedezésére a sörpincétől 
a padlásig. A barangolás közben megelevenednek a királyi család gödöllői hétköznapjai, a gödöllői kastély története és feltárulnak a kastély 
egyébként nem látogatható helyiségeinek és parkjának érdekességei is. Megismerkedünk a padlással, a királyi lakosztályokkal, a kastélytemplom-
mal, a földszinti szobákkal és megtekintjük Erzsébet királyné felújított faverandáját. A rendhagyó „Elemér-túra” izgalmas feladatok és felfedezésre 
váró érdekességek segítségével, különleges, a kastély egyébként nem látogatható helyiségeiben egy kedves mese keretében ismerteti és szeretteti 
meg a kastély épületét, történetét és a királyi család gödöllői hétköznapjait az érdeklődőkkel.

Egy főúri, majd királyi kastélyban sok és sokféle korú, stílusú és funkciójú asztallal találkozik a látogató. A foglalkozás célja, hogy a kastély 
korszakaiban, kiállításaiban elmerülve a látogató figyelmét az asztalokra tereljük, hiszen ha átgondoljuk, mindannyiunk élete szervesen kötődik 
a különféle asztalokhoz: az étkezőasztalhoz, az íróasztalhoz. De milyen asztalokkal találkozhatunk még a kastélyban? (játékasztal, kártyaasztal, 
konzolasztal, toalettasztal stb.) A résztvevőket izgalmas feladatokban bővelkedő kalandozás várja a főúri élet rejtelmeiben, az étkezés, munka 
és szabadidő témaköreit körüljárva, különös tekintettel a kastély lakóinak életére. A résztvevők kb. 60 perces foglalkozáson nyernek betekintést 
a történész-muzeológus feladataiba, a tárgyak „megszólaltatásának” tudományába, majd maguk is elmerülhetnek például a játékasztal kínálta 
lehetőségekben, régi és új társasjátékokon keresztül.

JelentKezés: szüKséGes, pÁlinKÁs Katalin: 
(28) 410 124, informacio@KiralyiKastely.hu

JelentKezés: szüKséGes, pÁlinKÁs Katalin: 
(28) 410-124, informacio@KiralyiKastely.hu

célKözönséG: családoK

célKözönséG: 6-12 éveseK,
12-16 éveseK és csalÁdoK

belépődíJ: 900 ft/fő (15 fő/csoport)

belépődíJ: 900 ft/fő (20 fő/csoport)



MúzeuMok őszi fesztiválja | 2010

www.muzeumokmindenkinek.hu60 www.muzeumokmindenkinek.hu

október | November

61

múzeumok őszbúcsúztató VIgassága

műVészetek találkozása

márton-napI meglepetés

költészet és képzőműVészet

időpont: 2010.11.13. 17:00, 
2010.11.14. 01:00

időpont: 2010.10.16. 15:00-17:00

Kapcsolattartó: varga ágNes 
(96) 322-695 | varGa.aGnes@artmuz.hu

Kapcsolattartó: varga ágNes 
(96) 322-695 | varGa.aGnes@artmuz.hu

A délelőtt során megidézzük Ludas Matyit a Csikóca gyermekműhely foglalkozásán. Délután borkóstolással és előadással, Márton-napi 
játékokkal, kalligrafikus játékokkal, Ludas Matyi előadással és jelmezversennyel, zenés lampionos felvonulással várjuk a vendégeket. A prog-
ram során néptáncosok, dudások is fellépnek, valamint Márton-napi dalcsokorral, harmónikakísérettel a Rosmarig Kórus is szórakoztatja a 
közönséget. Éjfélkor pedig szilvás gombócot és libatepertőt kínálunk a program résztvevőinek.

A múzeum Radnai Gyűjteményében Nagy István (1873–1937) erdélyi származású festőművész képei, majd Reményik Sándor versei 
segítségével idézzük meg az Ősz hangulatát. A program második felében őszi lampiont és képeket készíthetnek az érdeklődők.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: csalÁdoK, felnőtt lÁtoGatóK

célKözönséG: csalÁdoK, felnőtt lÁtoGatóK

belépődíJ: a délelőtti proGram inGyenes, 
délutÁni proGramra felnőtt 800ft/fő, 
nyuGdíJas/diÁK 400ft/fő. mÁrton nevű
veNdégeK iNgyeN jöhetNeK be a reNdezvéNyre.

belépődíJ: felnőtt 800ft/fő,
nyuGdíJas/diÁK 400ft/fő

múzeumok délIdőben (múzeumI a la carte)

múzeumok délIdőben (múzeumI a la carte)

múzeumok délIdőben (múzeumI a la carte)

győr
győr-MosoN-soProN Megye

a megújult patkó Imre-gyűjtemény 1.
a terMészet arcai

a megújult patkó Imre-gyűjtemény 2.
maGyar művészeK Külföldön

a megújult patkó Imre-gyűjtemény 3.
KoNstruált tér

időpont: 2010.10.07. 12:00-12:30

időpont: 2010.10.14. 12:00-12:30

időpont: 2010.10.21. 12:00-12:30

Kapcsolattartó: varga veroNiKa, tóbler aNdrea 
(30) 304 6635 | (96) 310 588 | varGa.veroniKa@Gymsmuzeum.hu

Kapcsolattartó: varga veroNiKa, tóbler aNdrea 
(30) 304 6635 | (96) 310 588 | varGa.veroniKa@Gymsmuzeum.hu

Kapcsolattartó: varga veroNiKa, tóbler aNdrea 
(30) 304 6635 | (96) 310 588 | varGa.veroniKa@Gymsmuzeum.hu

A 20. századi magyar és nyugat-európai képzőművészeti gyűjtemény új állandó kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők. A program 
remek alkalmat nyújt egy-egy remekmű fókuszba állítására, megismerésére.

A 20. századi magyar és nyugat-európai képzőművészeti gyűjtemény új állandó kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők. A program 
remek alkalmat nyújt egy-egy remekmű fókuszba állítására, megismerésére.

A 20. századi magyar és nyugat-európai képzőművészeti gyűjtemény új állandó kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők. A program 
remek alkalmat nyújt egy-egy remekmű fókuszba állítására, megismerésére.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: Megyei öNKorMáNyzat 
és Megyei Kulturális iNtézMéNyeK 
dolgozói

célKözönséG: eGyüttműKödő
iNtézMéNyeK dolgozói

célKözönséG: a MúzeuM KözelébeN 
álló hivataloK dolgozói

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

patKó imre-GyűJtemény –
vastusKós-ház

9022 Győr, Széchenyi tér 4.
(96) 310 588 | www.museum.hu/gyor/patko

múzeumI tanösVény

vÁrosi művészeti múzeum –
esterházy-palota

9021 Győr, Király utca 17.
(96) 322 695 | www.artmuz.hu

tematIkus séták
a törzsi világ MaszKjai, toteMoszlopai

időpont: 2010.10.02. 10:00-17:00

Kapcsolattartó: gábor MiKlós 
(20) 411 2036 | GabormiKlos@pannonGsm.hu

A Városi Művészeti Múzeum hat műemléképületben öt állandó és öt időszaki kiállítást mutat be. Az erre az alkalomra elkészült 
múzeumi tanösvény füzettel 10.00 és 17.00 között sétálhatnak körbe a győri belvárosban a múzeumépületek között az 
érdeklődők. A kiállítóhelyeken érdekes feladatok várják a tanösvény látogatóit.
A tematikus séta az Esterházy-palotában kezdődik, ahol megkapják a látogatók a „múzeumi tanösvény” füzetet. A séta további 
helyszínei:

borsos MiKós állaNdó Kiállítás

9021 Győr, Apor Vilmos püspök tere 2. (96) 316 329 www.artmuz.hu

vÁrosi művészeti múzeum – KovÁcs marGit Állandó KerÁmiaKiÁllítÁs

9021 Győr, Apáca u. 1. (96) 326 739 www.artmuz.hu

vÁrosi művészeti múzeum – napóleon-hÁz

9021 Győr, Király utca 4. 96/314-552 www.artmuz.hu

vÁrosi művészeti múzeum – vasilescu-GyűJtemény (zsinaGóGa)

9021 Győr, Kossuth Lajos u. 5. www.artmuz.hu

vÁrosi művészeti múzeum – vÁczy péter-GyűJtemény

9021 Győr, Nefelejcs köz 3. (96) 318-141 www.artmuz.hu

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: családoK

belépődíJ: iNgyeNes

Győr
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térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

a nagy rajzolás

Győr

Győr

fedezd fel

rajzfolyam

időpont: 2010.11.06. 10:00-12:00

időpont: 2010.10.09. 10:00-17:00

Kapcsolattartó: varga ágNes 
(96) 322-695 | varGa.aGnes@artmuz.hu

Kapcsolattartó: varga ágNes 
(96) 322-695 | varGa.aGnes@artmuz.hu

A Borsos-házban működő Gyermekmúzeum Csikóca gyermekműhelye szervez játékos kalandtúrát Borsos Miklós szobrai 
között és a műemléképület tereiben, pincéjében, udvarán. A látogatók nemcsak a kiváló szobrászművészről és egy törté-
nelmi múlttal rendelkező épületről szerezhetnek információkat, hanem saját szobrászati alkotásukat is elkészíthetik.

A program keretében a Napóleon-ház hatalmas tereiben egy óriási papírtekercs méterein önműködő rajzokat alkothat-
nak a résztvevők. Az alkotás során csak az előző képfelületet látható, ehhez társíthatja mindenki saját rajzi gondola-
tait. Ebből végül egy izgalmas és véletlenszerű rajzfolyam születik. Terveink szerint az ország legnagyobb összefüggő 
rajzfolyamát, CADAVRE EXQVIS-jét alkotjuk meg!!!

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: családoK, gyerMeK látogatóK

célKözönséG: csalÁdoK, felnőtt
lÁtoGatóK, a Győri művészeti
isKoláK taNulói

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

vÁrosi művészeti múzeum –
borsos MiKlós állaNdó Kiállítás 

vÁrosi művészeti múzeum – 
NapóleoN-ház

9021 Győr, Apor Vilmos püspök tere 2.
(96) 316 329 | www.artmuz.hu

9021 Győr, Király utca 4.
(96) 314-552 | www.artmuz.hu

múzeumok őszbúcsúztató VIgassága

Győr

márton-napI VIgasságok
sokoróaljáról

időpont: 2010.11.13. 14:00-17:00

Kapcsolattartó: varga veroNiKa, tóbler aNdrea 
(30) 304 6635 | (96) 310 588 | varGa.veroniKa@Gymsmuzeum.hu

A családi délutánon feladatlapos kalandtúra és lúdtollas foglalkozások várják a gyermekeket, szüleik előadást hallhatnak „Lúd-
tollal írott oklevelek...” és „Őszi népszokások – sokorói szüretek” címmel. Színesíti még a programot a diák színjátszó csoport 
előadása a Lúdas Matyi feldolgozásából. Az újbor megünnepléséhez a csanaki és újbaráti népdalkórusok bordal-előadásait 
és bordalversenyt hallgathatnak a látogatók. A Csanaki Fészek vendéglő libaétkekkel várja a látogatókat. A bordalversenyre 
várjuk környékbeli amatőr énekesek, kórusok jelentkezését szeptember 30-ig.

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: családoK
belépődíJ: 500 ft, diÁK,nyuGdíJas: 200 ft

xáNtus jáNos MúzeuM
9022 Győr, Széchenyi tér 5.
(96) 310 588 | xantus.gymsmuzeum.hu

múzeumok őszbúcsúztató VIgassága

sok lúd dIsznót győz
időpont: 2010.11.13. 17:00-24:00

Kapcsolattartó: árgyeláN adrieNN 
(66) 464 117 | corvinmuzeum@t-online.hu
helyszín: várudvar

helyszín: ladics-ház

17 órától éjfélig várjuk az érdeklődőket a várudvarba, ahol a hangulat emelése érdekében fáklyákkal és gyertyákkal világítjuk meg 
a helyszínt. A program során az érdeklődők Márton-nappal kapcsolatos előadást hallgathatnak meg, illetve vetítésen vehetnek 
részt a lovagteremben, vagy  megtudhatják, hogyan lehet kemencében Márton-napi étkeket készíteni (libatepertő, tök, alma), 
megkóstolhatják az újbort, de akár jövőjüket is megjósoltathatják. A gyerekeket kézművesfoglalkozásokkal várjuk, ahol őszi hangulatú 
lampionokat készíthetnek, kipróbálhatják a levélírást lúdtollal merített papírra, vagy a tökfaragást.

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: MiNdeN Korosztály 
belépődíJ: iNgyeNes

gyula
Békés Megye

gyulai vár
5700 Gyula, Várkert 1.
(66) 464 117 | www.corvinmuzeum.hu

múzeumok őszbúcsúztató VIgassága

ladics-ház
5700 Gyula, Jókai út 4.
(66) 464-117 | www.corvinmuzeum.hu

sok lúd dIsznót győz
időpont: 2010.11.13. 17:00-24:00

Kapcsolattartó: árgyeláN adrieNN 
(66) 464 117 | corvinmuzeum@t-online.hu

17 órától éjfélig várjuk az érdeklődőket a Ladics-házban, amelynek udvarát a hangulat emelése érdekében fáklyákkal és gyertyákkal 
világítjuk meg. A program során a látogatók interaktív tárlatvezetésen vehetnek részt, vagy akár korhű kosztümöket próbálhatnak fel, 
amelyekben meg is örökíthetik magukat és felolvasóesten is részt vehetnek.

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: MiNdeN Korosztály
belépődíJ: iNgyeNes

gyula

kézfogás

IrodalmI emléknapok
KálMáN-Napi MegeMléKezés horpácsoN

időpont: 2010.10.13.

Kapcsolattartó: dr. leNgyel ágNes 
(35) 300 168

Koszorúzással egybekötött megemlékezés.

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: felnőtteK
belépődíJ: iNgyeNes

HorPáCs
NógráD  Megye

MiKszáth-Kúria
2658 Horpács, Kossuth u. 2.
(35) 382 033 | www.museum.hu/horpacs/mikszath
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Gyalogtúra az Alsómégy határában lévő Remanenciális-csatornától a Dunavölgyi Főcsatorna és az Örjeg érintésével a Duna-Tisza közi 
hátság pereméig. A túra alatt bemutatjuk a lecsapolások előtti tájat és az emberi beavatkozások hatásait. Az érdeklődők megismerhetik 
a Vörös-mocsár különleges flóráját, s a két táj (Kalocsai Sárköz, Duna-Tisza közi hátság) találkozásánál a tájak különbözőségeit. A 
túra hossza 16 km.

Folytasd Tovább! – egy adott festmény részletét kinagyítására, majd egyéni vagy csoportos megrajzolására, valamint az időszakos kiállításokon 
motívumgyűjtésére, és azok óriáslapon, vásznon való közös feldolgozására nyílik lehetősége az alkotni vágyóknak.10–13 óráig általános 
iskolásoknak, óvodásoknak ajánlunk rajzfoglalkozást a múzeum földszinti bejárójában és az udvarában. 14–16 óráig pedig a középiskolásokat, 
egyetemistákat, felnőtteket várjuk az első emeleti aulába, hogy közösen folytassuk tovább az alkotást.

A Viski Károly Múzeum korábbi ásatásaiból (Harta–Tóhalom) kiemelt tárgy összerakásában várjuk gyermekek segítségét. A program 
bevezetőjeként bemutatjuk a gyerekeknek a restaurátor feladatait, majd az egy-egy összeillő tárgyrészlet megtalálását követően össze 
is ragasztják Fekete Róbert restaurátor vezetésével.

kaloCsa
BáCs-kiskuN Megye

kaPosvár
soMogy Megye

a kalocsaI határ szélén
az örjegi Mocsárvilág

a nagy rajzolás

múzeumI legó
a restaurÁtor műhely titKai

időpont: 2010.10.09. 09:00-16:00

időpont: 2010.10.11. - 2010.10.22.

Kapcsolattartó: réz ildiKó
(78) 462 351 | visKi.Karoly@freemail.hu

Kapcsolattartó: halMos Klára 
(82) 314 011 | smK1@freemail.hu

Kapcsolattartó: réz ildiKó
(78) 462 351 | visKi.Karoly@freemail.hu

helyszín: hoMoKMégy – örjeg

Ilyen a természetünk...

a nagy rajzolás

pIncétől a padlásIg

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: családoK

célKözönséG: az általáNos isKoláK 
felső taGozatai (Kalocsa, homoKméGy, 
öreGcsertő, szaKmÁr)

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

visKi Károly MúzeuM

rippl-róNay józsef MúzeuM

6300 Kalocsa, Szent István király út 25.
(78) 462 351 | www.viskikarolymuzeum.hu

7400 Kaposvár, Fő utca 10.
(82) 314 011 | www.smmi.hu

műVészetek találkozása

őszI hajtás

pIncétől a padlásIg

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

IrodalmI est

képek és árnyak

tajVan
a távol-Kelet csodaszigete

arcok, tekIntetek a múltból
a távol-Kelet csodaszigete

időpont: 2010.10.18. 18:00-20:00

időpont: 2010.10.16. 10:00-12:00

időpont: 2010.10.16. 10:00-12:00

időpont: 2010.10.02. 10:00-12:00

Kapcsolattartó: szalay lilla 
(82) 314-011 | smK1@freemail.hhu

Kapcsolattartó: halMos Klára 
(82) 314 011 | smK1@freemail.hu

Kapcsolattartó: őszi zoltÁn 
(82) 314-011 | smK1@freemail.hu

Kapcsolattartó: szalay lilla 
(82) 314-011 | smK1@freemail.hhu

Paris Anella visszaemlékezései Rippl-Rónai Józsefről, Horváth János Milán könyve alapján, Csapó Virág, a kaposvári Csiky Gergely Színház 
művésznőjének tolmácsolásában.

A program keretében egy-egy kiválasztott Rippl-Rónai festményén szereplő alakok pozitív-negatív kontúrjainak a felhasználásával kompozíció 
készítésére nyílik lehetősége a látogatóknak, mindezt fűszerezzük természetesen némi művészettörténettel.

Dr. Kubassek János geográfus, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatójának előadásában átfogó képet kaphatunk Tajvan csodálatos 
természetföldrajzáról, de természetesen bepillanthatunk az ott élők mindennapjaiba is. Személyes hangú úti beszámolója kapcsán arról is 
képet alkothatunk, hogy a hasonló kutatóutak, expedíciók hogyan is szerveződnek, bonyolódnak.

Ismeretterjesztő előadás vetítéssel, demonstrációs eszközbemutatóval. Múzeumunk egyik igen látogatott kiállítása a Honfoglalás kora Somogy 
megyében című régészeti tárlat, amelynek egyik legérdekesebb, legegzotikusabb részeit képezik azok az arcrekonstrukciók, amelyek felidézik 
az ezer évvel ezelőtt e tájon élt őseink arcvonásait. Ezeket az arcrekonstrukciókat Kustár Ágnes antropológus, a Magyar Természettudományi 
Múzeum munkatársa készítette, akit arra kértünk fel, meséljen munkájáról.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: felnőtteK

célKözönséG: 10-14 éveseK

célKözönséG: 14-99 éveseK

célKözönséG: 9-99 éveseK

belépődíJ: 500 ft/fő

belépődíJ: 500 ft/fő

belépődíJ: 500 ft/fő

belépődíJ: 500 ft/fő

időpont: 2010.10.09. 10:00-16:00

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: 3-99 éveseK
belépődíJ: iNgyeNes
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pIncétől a padlásIg

pIncétől a padlásIg

pIncétől a padlásIg

Kaposvár

Kaposvár

Kaposvár

leVéltárI barangoló

családI nap a monostorban

a „földem” című antológIa bemutatása

időpont: 2010.10.09. 10:00-12:00

időpont: 2010.10.02. 10:00-13:00

időpont: 2010.10.02. 10:00-13:00

Kapcsolattartó: őszi zoltÁn 
(82) 314-011 | smK1@freemail.hu

Kapcsolattartó: csorba aNdrás 
(82) 314-915 | vaszary@dravanet.hu

Kapcsolattartó: csorba aNdrás 
(82) 314-915 | vaszary@dravanet.hu

A Somogy Megyei Levéltár bemutatja historizáló hangulatú látványraktárát, iparművészeti értékkel bíró üvegablakait, oklevélkiállítását 
és könyvritkaságait. A látogatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy megszemléljenek és részleteket hallhassanak 19. századi bűnesetek 
dokumentumaiból, megtekinthessenek kéziratos térképeket és pecséteket, szemügyre vegyenek az 1880-as évekből származó, a 
korabeli helyi közélet jeleseit megörökítő fotóalbumokat.

Az 1061-ben alapított bencés apátságba várjuk a kaposvári és város környéki családokat. A romkert bejárása és bemutatása után múzeum-
pedagógiai foglalkozással várjuk a gyerekeket. Vásári bábjáték, a bencés apátság makettjének bemutatása. A felnőttek részére a témához illő 
filmeket vetítünk és történeti-művészettörténeti előadásokat ajánluk. A nap „a barátok étkeinek” közös megkóstolásával ér véget.

Kelemen Lajos szerkesztésében Somogy megyei alkotók – vers, próza, képzőművészet – műveiből, a Somogy Megyei Önkormányzat 
támogatásával megjelent válogatását most a program keretében ismerhetik meg az érdeklődők.

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: 14 - 99 éveseK

célKözönséG: szülőK és
gyerMeKeK - családoK

célKözönséG: irodaloMbarát
fiataloK és felnőtteK

belépődíJ: 500 ft/fő

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

soMogy Megyei levéltár

szeNtjaKabi beNcés apátság roMKert

taKáts gyula eMléKház

7400 Kaposvár, Rippl-Rónay tér 1.
(82) 528 200 | smarchive.netii.net

7400 Kaposvár, Várdomb 1.
(82) 314 915 | www.vaszary-keptar.hu

7400 Kaposvár, Dr. Kovács Sebestény Gyula u. 9.
(82) 314 915 | www.vaszary-keptar.hu

rajzolás láthatatlan tIntáVal
időpont: 2010.11.06. 10:00-13:00

Kapcsolattartó: őszi zoltÁn, stepÁn Kata
(82) 314-011 | smK1@freemail.hu

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

Ismeretterjesztő előadással, gyakorlati bemutatóval, kipróbálható tevékenységekkel, fotogram-, kemogramkészítéssel várjuk a lá-
togatókat programunkra. A 2010. június 19-én megnyílott, „A tegnap világa” című újkortörténeti kiállítás egy igen izgalmas része 
az, a vitrinsor, ahol a múzeum legszebb fotótörténeti emlékei, fényképezőgépek, albumok, fényképek láthatóak. Ehhez kapcsolódóan 
gyakorlati bemutatót tartunk, amely során ezeknek a korai masináknak a működésével ismerkedhetnek meg az érdeklődők. 

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: 6 - 99 éveseK
belépődíJ: 500 ft/fő

műVészetek találkozása

pIncétől a padlásIg

a nagy rajzolás

vaszary Képtár
7400 Kaposvár, Fő utca 12.
(82) 314 915 | www.vaszary-keptar.hu

kamarazene a galérIában

czene márta kIállításának 
megnyItója
hét Közben diÁKoKnaK, ismeretterJesztő proGram

jelek a jöVőnek
családi alKotóNap

időpont: 2010.10.21. 19:00-20:00

időpont: 2010.10.12. 18:00-19:00

időpont: 2010.10.09. 10:00-18:00

Kapcsolattartó: csorba aNdrás
(82) 314-915 | vaszary@dravanet.hu

Kapcsolattartó: csorba aNdrás
(82) 314-915 | vaszary@dravanet.hu

Kapcsolattartó: láNgNé Nagy Mária
(76) 503 880 | lanGmari@efmK.hu

A Vaszary Képtár falai között, Czene Márta fiatal festőművész kiállítása idején, kis kamarazenei koncertre invitáljuk a zenekedvelő 
kaposváriakat és máshol élőket. 
A világhírű hegedűs házaspár – Kokas Katalin, Kelemen Barnabás – hölgytagjának testvérhúgát kísérik majd a festmények 
között a művészek.

„Aki Czene Márta képeivel találkozik egy kiállításon, rendkívüli vizuális élmény részese lesz. A festőnő kifinomult ecsetkezelése 
transzcendens pillanatokat ragad meg fotorealisztikus hűséggel.” Új Ember, Z.H.T. A kiállítás 2010. november 8-ig tekinthető 
meg a képtárban.

Kortól és kézügyességtől függetlenül, sokféle technikát kipróbálni engedő egyéni és közös alkotómunkára inspiráljuk a 
résztvevőket.

Témáink: lakóhely, divat, környezettudatosság, állatok és emberek.

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: zeneKedvelő
fiataloK és felnőtteK

célKözönséG: művészetet Kedvelő
ÁltalÁnos isKolÁsoKtól a felnőtteKiG

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

Kaposvár

keCskeMét
BáCs-kiskuN Megye

KecsKeMéti Kulturális és
KoNfereNciaKözpoNt

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.
(76) 503 880 | www.efmk.hu
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műVészetek találkozása

őszI hajtás

KecsKeMét

uszód népműVészete 1.
családi délutáN

uszód népműVészete 2.
az uszódi Népviseletet feldolgozó 
MúzeuMpedagógiai foglalKozás
isKolai csoportoK száMára

időpont: 2010.10.08. 14:00-17:00

időpont: 2010.10.12. - 2010.11.12.

Kapcsolattartó: földháziNé Nagygyörgy Márta 
(76) 327-203 | muzeum.nepiipar@Gmail.com

Kapcsolattartó: földháziNé Nagygyörgy Márta 
(76) 327-203 | muzeum.nepiipar@Gmail.com

A Népi Iparművészeti Gyűjteményben Uszód népművészetét bemutató, október 8-án 14 órakor nyíló kiállítás kapcsán délutáni 
programokat kínálunk a szakmai érdeklődőknek és családoknak. A programon résztvevők bepillanthatnak a község még ma is őrzött gazdag 
népi kultúrájába. 
A néprajzi előadás mellett, a hagyományőrző együttes tagjai megismertetik az érdeklődőket a helyi népviselettel, néptánccal és népdalokkal, 
valamint az uszódi hagyományos ételekből bemutatót és kóstolót tartanak.

A Népi Iparművészeti Gyűjteményben az Uszód népművészetét bemutató kiállítás kapcsán a látottak feldolgozására október 12-től 
november 12-ig komplex múzeumi programot kínálunk iskolai csoportok részére. A népviseletbe öltöztetett babák megtekintése után 
interaktív foglakozás keretében a gyerekek megismerkedhetnek a népi öltözet darabjaival és a viselet szokásrendjével. Végezetül babakészítés 
egészíti ki a programot.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges, igéNy
esetén előzetes eGyeztetés alapJÁn

célKözönséG: családoK, szaKeMbereK

célKözönséG: isKolai csoportoK

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: 400 ft/fő

népi iparművészeti GyűJtemény
6000 Kecskemét, Serfőző u.19.
(76) 480-297
www.museum.hu/kecskemet/nepiiparmuveszeti

múzeumok délIdőben (múzeumI a la carte)

KecsKeMét

kultúra délIdőben, aVagy
játék a szórakaténuszban

időpont: 2010.11.08-11.
11:30-13:30

Kapcsolattartó: varga ágNes 
(96) 322-695 | varGa.aGnes@artmuz.hu

2010. november 8-án, hétfőn és 10-én, szerdán a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola növendékei adnak rövid hang- 
versenyt, majd tárlatvezetés keretében mutatjuk be a kiállításokat, valamint a múzeum tevékenységét. Ezt követően kézművesfoglalkozás 
várja a résztvevőket. 2010. november 9-én, kedden és 11-én, csütörtökön a szomszédos óvoda nagycsoportosai köszöntik a 
vendégeket körjáték-bemutatóval, amit szintén tárlatvezetés, kézművesfoglalkozás követ.

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: öNKorMáNyzatoK, 
hiva-taloK, Kulturális iNtézMéNyeK, társ-
MúzeuMoK MuNKatársai, városi és Megyei 
önKormÁnyzati KépviselőK
belépődíJ: iNgyeNes

szóraKatéNusz játéKMúzeuM
és műhely

6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11.
(76) 481 469 | www.szorakatenusz.hu

műVészetek találkozása

az én játékom, a te zenéd,
az ő tánca – a mI örömünk
Kapcsolattartó: váczi Mária
(76) 481 469 | muzeumesmuhely@szoraKatenusz.hu

A program kapcsolódik a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely Népek, nemzetiségek játékai címmel látható időszaki kiállításához; 
melyben az érchegységi, mexikói, japán, orosz, indonéz, tadzsik, lengyel, román, szlovák, cseh, indiai játékok mellett a megyében élő 
nemzetiségek játékkultúráját is megcsodálhatják az érdeklődők. Mindezt színesíti 2010. november 13-án, szombaton a Miraculum 
kórus koncertje, játékkészítés fa és textil alapanyagokból, valamint az Aprók Tánca, amelynek keretében ezúttal lengyel népzenével 
és tánccal ismerkedhetnek meg a gyerekek. 2010. november 14-én néhány felvidéki vár történetét meséit hallgathatják meg az 
érdeklődők, és a kézművesfoglalkozáson még várat is építhetnek.

időpont: 2010.11.13. 10:30-17:30, 
2010.11.14. 10:30-16:30

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: családoK, általáNos
isKolásoK, pedagógusoK
belépődíJ: 330 ft

a nagy rajzolás

nagy rajzolás a balatonról
időpont: 2010.10.10. 14:00-17:00

Kapcsolattartó: gruberNé MolNár adél 
(83) 312 351

A Balaton és a sport. Programunk keretében jó és rossz idő estén is változatos lehetőségekkel várjuk a gyerekeket: „Legnagyobb rajz a 
Balatonról” festésverseny, aszfaltrajzverseny, Balatoni csigamese, Lipták Gábor: Hínártündérek c. meséje.

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: óvodásoK, általáNos
és KözépisKolásoK
belépődíJ: iNgyeNes

kesztHely
zala  Megye

balatoNi MúzeuM
8360 Keszthely, Múzeum utca 2.
(83) 312 351 | www.balatonimuzeum.hu

múzeumI tanösVény

szakmaI rendezVény

a mesegomba tItka

a szentendreI régI műVésztelep
mestereI és maI alkotóI
Képzőművészeti KiÁllítÁs

időpont: 2010.10.11. 17:00-18:00

időpont: 2010.10.17. - 2010.12.13.

Kapcsolattartó: gruberNé MolNár adél 
(83) 312 351

Kapcsolattartó: gruberNé MolNár adél 
(83) 312 351

Előadás a Csütörtöki Esték rendezvénysorozat keretében. Ezúttal az Amanita Muscaria (magyar nevén légyölő galóca) kapcsán ismerkedünk 
az etnomikológiával, és beszélgetünk az emberi kultúrák, valamint egy bizonyos gombafaj közötti kapcsolatról.

A  Szentendrei Régi Művésztelepet bemutató kiállítás által a látogatók közelebb kerülhetnek a kortárs képzőművészethez, amelyhez rajzos 
foglalkozás is kapcsolódik általános iskolások részére.

A múzeum nyitvatartása: október 31-ig naponta 10–18 óra között, szünnap hétfő; november 1. után naponta 10–17 óra között, 
szünnap hétfő, vasárnap.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: KözépisKolÁsoK, felnőtteK

célKözönséG: diáKoK, Keszthelyi laKosoK

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: felnőtt 600 ft,
diÁK/nyuGdíJas 300 ft, a tanóra inGyenes
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múzeumI tanösVény

múzeumI tanösVény

múzeumI tanösVény

testedzés és életöröm
zalai sportoK

aranyhíd
feJezeteK a balaton történetéből

két nemzet hőse: asbóth sándor

időpont: 2010.11.13. - 2011.04.30.

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.15.

időpont: 2010.10.09. - 2010.12.14.

Kapcsolattartó: gruberNé MolNár adél 
(83) 312 351

Kapcsolattartó: gruberNé MolNár adél 
(83) 312 351

Kapcsolattartó: gruberNé MolNár adél 
(83) 312 351

A sporthoz kötődően számos szép, izgalmas emléket őrzünk mindannyian. Programunk keretében most újraelevened-
hetnek ezek az emlékképek, sőt személyesen is találkozhatnak a látogatók egy neves sportolóval a Csík Ferenc Olimpiai 
Baráti Kör szervezésében.

A Balatoni Múzeum 2009-ben megnyílt új állandó kiállítása számos érdekességet mutat be a balatoni környezetről, 
életről. Az interaktív elemekben gazdag kiállításban a helyi és kistérségi iskolák tárlatvezetéseken vehetnek részt.

Kiállításunkban a 19. századi Magyarországot elhagyni kényszerülő magyarok élete, leleményessége áll a középpont-
ban. Így például az 1849–51-es amerikai emigráció tagjai új hazájukban igyekeztek tehetségüknek, képességüknek 
megfelelően helytállni, akár olyan magasra jutni, ahogy tette ezt Asbóth Sándor, aki mérnökként, katonaként és diplo-
mataként is az USA megbecsült és máig számon tartott polgára lett.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: diáKoK, Keszthelyi
laKosoK, Kistérségi laKosoK

célKözönséG: diáKoK, turistáK

célKözönséG: diÁKoK, felnőtt
látogatóK, helyieK, Kistérség laKói

belépődíJ: felnőtt 600 ft,
diÁK/nyuGdíJas 300 ft,
a KözöNségtalálKozó iNgyeNes

belépődíJ: felnőtt 600 ft,
diÁK/nyuGdíJas 300 ft,
beJelentett tÁrlatvezetés 4000 ft

belépődíJ: felnőtt 600 ft,
diÁK/nyuGdíJas 300 ft,
az előadÁs inGyenes

2010. október 8-án új állandó régészeti kiállítás nyílik a Rétközi Múzeum saját anyagából. Olyan kérdéseket jár körül a tárlat, 
mint például az a mai napig megoldatlan kérdés, hogy szlávok vagy avarok lakták-e a Rétköz mocsarait. Az interaktív kiállítás 
régészeti játszóház, várépítés helyszínéül is szolgál. 

kisvárDa
szaBolCs-szatMár-Bereg Megye

örökségünk 1.
őseinK üzenete

időpont: 2010.10.09. 09:00-16:00

Kapcsolattartó: dr. vofKori Mária
(45) 405 154 | mvofKori@hotmail.com

múzeumI tanösVény

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: általáNos és
KözépisKolás diáKoK
belépődíJ: felnőtt 200 ft,
Nyugdíjas/diáK 100 ft

rétKözi MúzeuM
4600 Kisvárda, Csillag u. 5.
(45) 405 154 | www.jam.nyirbone.hu

műVészetek találkozása

örökségünk 2.
„járd Ki lábaM, járd Ki Most”
táNcházzal egybeKötött játéKKiállítás

Kapcsolattartó: dr. vofKori Mária
(45) 405 154 | retKozi@t-online.hu

A több ezer darabos tiszavasvári Langaméta Gyermekjáték Gyűjteményből válogatott játékkiállítás érdekessége, hogy 
végigkíséri a játék történetét a legarchaikusabb népi játékoktól kezdve egészen az 1980-as évek bolti játékszerekig, 
másik különlegessége pedig, hogy a játékokat ki is lehet próbálni nemcsak a gyerekeknek, hanem a nosztalgiázó 
felnőtteknek is. Programunkon táncház keretében a kicsik énekes-táncos játékokat, a nagyobbak és a felnőttek pedig 
különböző egyszerű táncokat tanulhatnak. 

időpont: 2010.10.01. 17:00

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: általáNos és
KözépisKolÁs diÁKoK, felnőtteK
belépődíJ: felnőtt 200 ft,
Nyugdíjas/diáK 100 ft

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

körmend főterének múltja
és rekonstrukcIója

időpont: 2010.11.13 16:00

Kapcsolattartó: Móricz péter
(30) 446 4322 | moriczpeti@Gmail.com

Kiállításunk a körmendi főtéren zajlott régészeti feltárás eredményeit, a mindig is Körmend központjának számító tér történetét és a 
rekonstrukció eredményeit mutatja be a látogatóknak. Az Árpád-kori történelmi múlttal bíró tér építészeti, várostörténeti érdekes-
ségeket rejt, amelyeket most programunk keretében az érdeklődők megismerhetnek.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: a Körmendi főtér múltJa
és reKonstruKcióJa irÁnt érdeKlődőK

célKözönséG: a Körmendi főtér múltJa
és reKonstruKcióJa irÁnt érdeKlődőK

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

körMeND
vas  Megye

batthyáNy Kastély KápolNa
9900 Körmend, Dr. Batthyány-Strattmann László utca 3.
(94) 312 351 | www.savariamuseum.hu

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

dr. batthyáNy-strattMaNN lászló 
MúzeuM - városi KiállítótereM 

9900 Körmend, Vár
(94) 410 425 | www.savariamuseum.hu

előadások a körmendI főtérről
időpont: 2010.11.13. 17:00-19:00

Kapcsolattartó: Móricz péter
(30) 446 3622 | moriczpeti@Gmail.com

A 17.00–19.00 óra közötti rendezvényünkön az érdeklődők öt előadást hallhatnak Körmend főterének történetéről, a 
régészeti feltárás és a rekonstrukció eredményeiről. 

KörMeNd
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A múzeum legújabb szerzeményének, a Kotvics-féle kádárműhely szerszámainak, eszközeinek, termékeinek bemutatása. A tiszakürti 
Tálas Családi Borászat támogatásával szőlőpréselés, mustkészítés, kóstolás.

kuNszeNtMártoN
jász-NagykuN-szolNok Megye

„hordó donga, kádár dolga...”
időpont: 2010.10.02., 09., 16.
09:00-16:00

Kapcsolattartó: haraNgozóNé tóth éva
(56) 461 518 | muzeumatomlocben@t-online.hu

múzeumok őszbúcsúztató VIgassága

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: isKoláK, óvodáK,
családoK, turistáK
belépődíJ: felnőtt 260 ft,
Kedvezményes 130 ft, csalÁdi 750 ft

helytörtéNeti MúzeuM
5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 8.
(56) 461 518
www.museum.hu/kunszentmarton/helytorteneti

A Nagy Rajzolás napján a múzeumba látogatók számára lehetőség kínálkozik arra, hogy a „rajzoló szemével” figyelhessék meg a 
kiállított műremekeket. A múzeum ezen a napon rajzeszközökkel biztosítja a lehetőséget ahhoz, hogy az érdeklődök maguk is alkotóvá 
váljanak. A múzeumpedagógiai programon ugyanakkor kicsik és nagyok képet készíthetnek a Herman Ottó Múzeum Képtárának 
szelencéi által motiválva. Az alkotónap előzetes tudást, felkészülést nem igényel.
A belépők a kapcsolódó kiállítás megtekintését is tartalmazzák!

MiskolC
BorsoD-aBaúj-zeMPléN Megye

nagy rajzolás napja
a festészet titoKzatos világa

időpont: 2010.10.09. 10:00-16:00

Kapcsolattartó: NéMedi varga zoltáN
(46) 560 170 | nvz@hermuz.hu

a nagy rajzolás

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: MiNdeN Korosztály
belépődíJ: felnőtt 600 ft/fő,
GyermeK/nyuGdíJas 300 ft/fő

herMaN ottó MúzeuM Képtára
3529 Miskolc, Görgey u. 28.
(46) 560 170 | www.hermuz.hu

a nagy rajzolás

MisKolc

nagy rajzolás napja
időpont: 2010.10.09. 10:00-16:00

Kapcsolattartó: NéMedi varga zoltáN
(46) 346 875 | nvz@hermuz.hu

A Nagy Rajzolás napján a látogatók PET-palackokból készíthetnek szobrot, installációt. Az alkotónap a kreativitáson túl a környezettuda-
tosságra is ösztönöz. A múzeumpedagógiai programon ugyanakkor kicsik és nagyok képkeretet és benne foglalt alkotást készíthetnek. 
Az alkotónap előzetes tudást, felkészülést nem igényel.
A belépők a kapcsolódó kiállítások megtekintését is tartalmazzák:
– Szász Endre gyűjtemény. A művész világa 1969–1990 – állandó kiállítás
– Korok, képek, kamerák. Dömötör Zoltán magángyűjteménye a Herman Ottó Múzeumban – fotográfiatörténeti állandó kiállítás

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: MiNdeN Korosztály
belépődíJ: felnőtt 600 ft/fő,
GyermeK/nyuGdíJas 300 ft/fő

herMaN ottó MúzeuM
Kiállítási épülete

3529 Miskolc, Papszer 1.
(46) 346 875 | www.hermuz.hu

Ilyen a természetünk...

találkozás a roVarokkal
a biológus MiKroszKópjáN és a preparátor 
naGyméretű modellJein Keresztül

időpont: 2010.10.17. 16:00-17:00

Kapcsolattartó: hellebraNdt éva 
(96) 212 094 | hellebrandt.eva@Gymsmuzeum.hu
helyszín: haNsági MúzeuM
MosoNMagyaróvár, szeNt istváN Király út 1.

A Magyar Természettudományi Múzeum vándorkiállítása, a „Variációk hat lábra” – Találkozás a rovarokkal ősszel Moson- 
magyaróvárra érkezik. A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében vendégünk lesz a Magyar Természettudományi Múzeum biológusa 
és preparátora, akik mikroszkópok és nagyméretű modellek segítségével nemcsak az ízeltlábúak izgalmas világát mutatják be, hanem 
betekintést engednek a tudósok műhelytitkaiba is...

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: családoK, a terMészet-
tudomÁnyoK irÁnt érdeKlődőK
belépődíJ: telJes Árú 600 ft,
Kedvezményes 300 ft, csalÁdi JeGy 1500 ft

MosoNMagyaróvár
győr-MosoN-soProN Megye

haNsági MúzeuM - cselley-ház
9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 19.
(96) 212 094

múzeumI tanösVény

múzeumI tanösVény

VárosIsmeretI játék a
történelmI belVárosban

Városnéző séta a
történelmI belVárosban

időpont: 2010.10.10. 16:00-17:00

időpont: 2010.10.03. 16:00-17:00

Kapcsolattartó: hellebraNdt éva 
(96) 212 094 | hellebrandt.eva@Gymsmuzeum.hu

Kapcsolattartó: hellebraNdt éva 
(96) 212 094 | hellebrandt.eva@Gymsmuzeum.hu

Városismereti játékunk a történelmi belváros nevezetességeinek felkeresésére invitálja az érdeklődőket. A játékosokat vidám versike 
kalauzolja végig a helyszíneken, a célban pedig ajándék várja őket. 
A játék állomásai: Cselley-ház, Széchenyi terem, Levéltár, Szent Gotthárd Plébániatemplom altemploma, Vár.

Városnéző sétánk a történelmi belváros nevezetességeinek felkeresésére invitálja az érdeklődőket, „sétavezető” irányításával. 
A célunk azoknak az épületeknek a bemutatása, amelyek hétköznapokon nem, vagy csak korlátozott időben látogathatók, ugyanak-
kor számos érdekességet kínálnak a város történetéről. 
A városnéző séta útvonala: Cselley-ház, Széchenyi terem, Levéltár, Szent Gotthárd Plébániatemplom altemploma, Vár.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: csalÁdoK, időseK,
helytörténet irÁnt érdeKlődőK

célKözönséG: mcsalÁdoK, időseK,
helytörténet irÁnt érdeKlődőK

belépődíJ: telJes Árú 600 ft,
Kedvezményes 300 ft, csalÁdi JeGy 1500 ft

belépődíJ: telJes Árú 600 ft,
Kedvezményes 300 ft, csalÁdi JeGy 1500 ft
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Munkánk során gyakran kerülünk kapcsolatba a település kulturális intézményeivel. Ez alkalommal őket hívjuk a múzeumba szokatlan 
időpontban, ebéd utáni desszertnek a múzeumot ajánlva. Megmutatjuk a múzeumi munka sokszínűségét, a múzeumnak azt az arcát is, amivel 
a nagyközönség nem találkozhat, ahogyan az egy átlagos látogatás alkalmával nem lehetséges. A Nyírbátorban dolgozó Kulturális és Idegen-
forgalmi Kft., a Városi Könyvtár, valamint a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársait vezetjük be a múzeumi munka rejtelmeibe.

17:00 – 18:30  Gyertek haza ludaim! Énekes-táncos-mondókás ludas játékok kicsiknek és nagyobbaknak
18:30 – 19:30  Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal. A Lenszirom Színtársulat előadása
19:30 – 20:00  Játékkészítő pályázat eredményhirdetése (A Városi Könyvtárral közösen hirdetett pályázat)
20:00 – 21:00  Kosztümös tárlatvezetés az állandó és időszaki kiállításban, rejtvénnyel
21:00 – 22:00  Paraszti pajzán történetek. A parasztság szerelmi élete. Előadó: Dr. Vajda Mária néprajzkutató
22:00 – 23:00  A Szeredás együttes népzenei koncertje, utána táncház 
Folyamatos programok: 
17:00 – 21:00  Találkozás svéd mesehősökkel: Nils Holgersson, Pettson és Findus
17:00 – 24:00  Libás ételek és újbor kóstolója.

NyÍrBátor
szaBolCs-szatMár-Bereg Megye

múzeumI desszert a la báthorI

márton nap

időpont: 2010.10.19. 12:00-14:00

időpont: 2010.11.13. 17:00 - 
2010.11.14. 00:30

Kapcsolattartó: dr. szabó sarolta
(42) 510 218 | bathorimuzeum@Gmail.com

Kapcsolattartó: dr. szabó sarolta
(42) 510 218 | bathorimuzeum@Gmail.com

múzeumok délIdőben (múzeumI a la carte)

múzeumok őszbúcsúztató VIgassága

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: Kulturális
iNtézMéNyeK dolgozói

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: 200 ft/fő

báthori istváN MúzeuM
4300 Nyírbátor, Károlyi u. 21.
(42) 281 760 | www.nyirbim.hu

műVészetek találkozása

pIncétől a padlásIg

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

selma lagerlöf

a klastrom tItka

kulIsszatItkok a 
fegyVergyűjteményben

Kapcsolattartó: dr. szabó sarolta
(42) 510 218 | bathorimuzeum@Gmail.com

Kapcsolattartó: dr. szabó sarolta
(42) 510 218 | bathorimuzeum@Gmail.com

Kapcsolattartó: dr. szabó sarolta
(42) 510 218 | bathorimuzeum@Gmail.com

A Selma Lagerlöff svéd írónő életét bemutató kiállítást, amely az egri Dobó István Vármúzeum vendégkiállítása, ezen a napon 
nyitjuk meg. Ehhez kapcsolódik a gyermekekből álló Lenszirom Színtársulat előadása, akik a Nils Holgersson csodálatos utazása a 
vadludakkal c. műből adnak elő részleteket. 

Fedezzük fel együtt, mivel töltötték mindennapjaikat a ferences testvérek a nyírbátori rendház falai között! A gyerekeket egy fiktív 
történet segítségével bevonjuk egy bűneset felderítésébe. Bejárjuk a kolostor épületét, közben a „bűntény” megoldását elősegítő 
elrejtett „forrásokat” is felkutatjuk. Közös kalandozásunk végeztével összerakjuk az apró mozaikdarabokat és kiderítjük, ki volt az 
elkövető. (A foglalkozás a Középkori egyház, a kolostorok világa c. tananyaghoz kapcsolódik.)

A Báthori István Múzeum fegyvergyűjteményét helyezzük a középpontba. Megmutatjuk az érdeklődőknek gyűjteményünk kiállí-
tásban nem látható darabjait. A program keretében szakmuzeológus irányításával ismerhetik meg a középkori, új- és legújabb kori 
fegyvereket. Állagmegóvásukról, restaurálásukról múzeumi szakrestaurátor beszél. A településen élő magángyűjtők fegyveranyagát is 
bemutatjuk ezen a délutánon. 

időpont: 2010.10.01. 14:00-15:30

időpont: 2010.10.01. 14:00-15:30

időpont: 2010.10.16. 14:00-18:00

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: isKolás Korosztály

célKözönséG: ÁltalÁnos isKola felső 
tagozatosai és KözépisKolásoK

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: 200 ft/fő

belépődíJ: iNgyeNes

múzeumok őszbúcsúztató VIgassága

márton napI VIgasságok
időpont: 2010.11.13. 10:00-15:00

Kapcsolattartó: naGyné bősze Katalin 
(20) 957 6800 | (42) 479 704 | boszeKati@freemail.hu

November 13. napja régen az újbor és a libákból készült ételek kóstolásával telt. A magyarországi szabadtéri múzeumok közös programja 
keretében nálunk is számos libás ételt kóstolhatnak a látogatók, emellett megízlelhetik a különféle borvidékek jeles borfajtáit, kipróbálhatják a 
bodnárok mesterfogásait, kézműves portékákat vehetnek a népművészeti vásáron, próbára tehetik ügyességüket.

(A belépő tartalmazza a vendégköszöntő libazsíros, illetve tepertős kenyér kóstolását, valamint a Múzeumfalu újborának megízlelését.)

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: családoK
belépődíJ: felnőtt 800 ft,
diÁK 600 ft, csalÁdos 1800 ft 

NyÍregyHáza - sóstó
szaBolCs-szatMár-Bereg Megye

sóstói MúzeuMfalu
4431 Nyíregyháza – Sóstó, Tölgyes u. 1.
(42) 479 704 | www.muzeumfalu.hu

Ilyen a természetünk...

NeMesváMos – BaláCa
veszPréM  Megye

őszI élményszüret
terMéNyNap a róMai Kori villagazdaságbaN

időpont: 2010.10.02. 10:00-15:00

Kapcsolattartó: csirKe orsolya 
(30) 528 6586

A kirakodóvásárral, előadásokkal gazdagított programon lehetőség nyílik a római kori kertkultúra, mezőgazdasági termelés eszközeinek, 
ünnepeinek megismerésére, valamint korabeli és napjaink méz-, szőlő- és almafajtáinak megismerésére.
A környékbeli gazdáknak bemutatkozási, a látogatóknak pedig kóstolási lehetőséget biztosítunk.

Ízelítő a programból:
A villagazdaság római kori fűszer- és növénykertjének bejárása – Géczi János, egyetemi tanár előadása. 
A nagy lakóház mozaikpadlóinak és falfestményeinek, növény- és állatvilágának és a mai természeti környezetnek összehasonlítása, játékos vetélkedő formájában. 
A balácapusztai római kori villagazdaság és romkert (VILLA ROMANA BALÁCA) műemléki környezetének megismerése, túraszerű bejárása. 
Az ókori méhészek mai utódai (növények, mézek, eszközök). 

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: MiNdeN Korosztály
belépődíJ: felnőtt 300 ft,
diÁK/nyuGdíJas 150 ft

laczKó dezső múzeum –
villa roMaNa baláca

8248 Nemesvámos – Baláca
(88) 265 050 | www.vmmuzeum.hu



MúzeuMok őszi fesztiválja | 2010

www.muzeumokmindenkinek.hu76 www.muzeumokmindenkinek.hu

október | November

77

műVészetek találkozása

pIncétől a padlásIg

deák ferenc és kora

betekIntés a kulIsszák mögé

időpont: 2010.10.11. 09:00-17:00

időpont: 2010.11.08. 15:00-17:00

Kapcsolattartó: KoNKoly lilla 
(20) 883 0374 | varosimuzeum@Gmail.com

Kapcsolattartó: KoNKoly lilla 
(20) 883 0374 | varosimuzeum@Gmail.com

A nemesi kúriaépítészet, valamint a múzeumban található „Deák-bútorhoz” kapcsolódó jelmezes korismertető keretében a 
19. századi vidéki kisnemesség életmódjába, kultúrtörténetébe nyerünk betekintést. A múlt megelevenítését a Pro Artis 
Művészeti Iskola tanárai korabeli zene- és tánckultúrát felidéző bemutatókkal teszik lehetővé. A részt vevő csoportok 
be-kapcsolódhatnak a táncokba, a gyerekeket kézművesfoglalkozás is várja, amely a fiatalok aktív szerepvállalásával a hasz-
nosítható tudás megszerzését biztosítja. A program keretében a résztvevők korhű ruhákat ölthetnek magukra.

A résztvevők az állandó és időszaki kiállítás mellett megismerkedhetnek a múzeumi háttérmunkával (raktározás, leltározás, 
kartonozás stb.) és betekintést nyerhetnek a látogatók számára máskor elzárt területekre. A csoportot szakember kalauzolja 
végig a „túraútvonalon”, amelynek egyes állomáshelyein muzeológus ismerteti az adott tevékenységet.

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

célKözönséG: paKs város öNKorMáNyzata 
(Képviselő testület), paKsi atomerőmű zrt. 
(igazgatóság)

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

Paks
tolNa  Megye

városi MúzeuM
7030 Paks, Deák Ferenc utca 2.
(75) 510 448 | www.paksnet.hu/muzeum

a nagy rajzolás

kő a hegyen
időpont: 2010.10.16. 14:00-15:30

Kapcsolattartó: Kocsis-Maár KiNga
(96) 570 191 | KinGama@osb.hu

A téma: természetes és épített környezet, azon belül is a növények és az épületek. Rövid bejárósétát követően arra keressük 
a választ, hogy kinek mit jelent a természet és épület, az épített kultúra találkozása, a régi és az új, az ősiség és a modernség 
találkozása, mely Pannonhalmán lépten-nyomon szembetűnő, eleven és éltető erő.

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: felnőtteK, diÁKoK, csalÁdoK 
belépődíJ: iNgyeNes

PaNNoNHalMa
győr-MosoN-soProN Megye

pannonhalmi főapÁtsÁG
9091 Pannonhalma, Vár 1.
(96) 570 100 | www.bences.hu

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

ózD
BorsoD-aBaúj-zeMPléN Megye

az „IparI táj” egykor
filmfelvételeK ózd történelméből

az „IparI táj” népének életmódja a XX. 
század első felében ózdon és környékén

az ózdI gyár 1845–2005 között

kucs béla szobrászműVész alkotásaI

ózd és térsége IpartörténetI emlékeI

időpont: 2010.11.13. 14:00-18:00

időpont: 2010.11.13. 14:00-18:00

időpont: 2010.11.13. 14:00-18:00

időpont: 2010.11.13. 14:00-18:00

időpont: 2010.11.13. 14:00-18:00

Kapcsolattartó: richter péter | (48) 470 115

Kapcsolattartó: richter péter | (48) 470 115

Kapcsolattartó: richter péter | (48) 470 115

Kapcsolattartó: richter péter | (48) 470 115

Kapcsolattartó: richter péter | (48) 470 115

Ezen a délutánon az ózdi ipar- és technikatörténet témájához kapcsoló archív filmfelvételeket láthat az érdeklődő közönség.

Az Ózdot és környékét alkotó vidék egykori munkásrétegének tárgyalkotó tevékenységéről szóló előadás a múzeumban lévő 
tárgyak bemutatásával.

Az egykori Ózdi Kohászati Üzemek megmaradt üzemépületei, középületei közül többet műemlékké nyilvánítottak 2005-ben. A kiállítás az 
ózdi gyárról készült fotókon keresztül mutatja be a létrehozástól a műemlékké nyilvánításig terjedő időszakot, kronológiai leírással kísérve.

Ózdi születésű, országosan ismert, érdemes szobrászművész, Kucs Béla, aki már növendékkorában is a bányászokat mintázta munkáin. Ez a 
téma alkotótevékenysége végéig elkísérte. Kimagasló értékű a munka, az ipar, a gép és az ember kapcsolatának sajátos stílusú ábrázolása. 
Az alkotásaiból rendezett kiállítás megnyitójára szeretettel várjuk az érdeklődő közönséget!

2005-ben Ózdon több ipari objektumot nyilvánítottak műemlékké. Ózd és térsége ipari műemlékeit és korábbi ipartörténeti emlékeit, 
hasznosítási lehetőségeit mutatja be az előadás projektoros vetítéssel egybekötve.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: 11 év fölötti gyereKeK 
és felnőtteK 

célKözönséG: 11 év fölötti gyereKeK 
és felnőtteK 

célKözönséG: 11 év fölötti gyereKeK 
és felnőtteK 

célKözönséG: 11 év fölötti gyereKeK 
és felnőtteK 

célKözönséG: 11 év fölötti gyereKeK 
és felnőtteK 

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

ózdi művelődési intézményeK 
városi MúzeuM

3600 Ózd, Gyár út 10.
(48) 470 115 | www.ozdolvaso.hu
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Ilyen a természetünk...

múzeumok őszbúcsúztató VIgassága

paNNoNhalMa

gyógyító természet
gyógyított természet

szent márton köszöntése

időpont: 2010.10.03. 14:00-15:30

időpont: 2010.11.09.
10:00-12:30, 14:00-16:30

Kapcsolattartó: Kocsis-Maár KiNga
(96) 570 191 | KinGama@osb.hu

Kapcsolattartó: Kocsis-Maár KiNga
(96) 570 191 | KinGama@osb.hu

A régi korok szerzetesei nagy gonddal termesztették és gyűjtötték a gyógyításhoz szükséges növényeket. A program során a látogatók megismerked-
hetnek az arborétummal, a hagyományos kolostorkerti gyógynövényekkel, valamint az apátság modern energia-előállítási technológiájával. Pannon-
halma legjellemzőbb gyógynövényének, a levendulának a termesztési és feldolgozási folyamataiba is bepillantást nyerhetnek az érdeklődők.

Érdekességek az abrorétumról: több száz fa- és cserjefaj látható, amelynek egy része különleges, az országban csak kevés helyen előforduló faj és fajta. 
Védett botanikai értékei mellett igen gazdag a terület énekesmadárállománya is. Az arborétum dendro-botanikai felújítása 2010 őszére fejeződik be, 
amelynek eredményeként Ázsia, Amerika, a Kárpát-medence és a mediterránium jellemző növényvilága jelenik meg területileg elkülönülő részeken. 
Emellett két védett lágyszárú növény génmegőrzési programjának is helyet adunk.

A programot a 2009 októberében próbaüzemmel indult biomassza fűtőmű bemutatása egészíti ki, mely a bencés környezettudatosság évszázados 
hagyományait folytatja.

Szent Márton, az apátság védőszentje, így különösen erős a kötődése Pannonhalmához. Tárgyi emlékeinken is felfedezhetjük, s életének legendáin 
keresztül egy kicsit jobban megismerhetjük. A vigasság egy monostorban mást jelentéssel bír, mint máshol, ám kalandban és játékban jócskán lesz 
részük a látogatóknak, a programot pedig a Márton-napi újbor is koronázza. A hagyományos tárlatvezetéssel ellentétben egy Szent Márton életét 
feldolgozó rajzfilm megtekintésével kezdődik a program, amelyet rendhagyó séta követ a monostorban. A tárlatvezetés középpontjában Márton áll, a 
róla készült ábrázolásokon keresztül tárulkozik fel előttünk élete. A könyvtárba érve kutatómunkába kezdünk, előre előkészített anyagból legendákat, 
imákat, himnuszokat keresünk Mártonról. Kedvencünket ki is másoljuk, vagy tetszés szerint – a sétától és az olvasástól ihletetten – saját Márton-napi 
köszöntőt is alkothatunk. Az írás lúdtollal, tintával történik, és az alkotását mindenki hazaviheti. 
Végezetül a vendégek az apátság pincészetébe látogatnak el, ahol a szakvezetést követően a Márton-napra kiforrott újborból kóstolhatnak.

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: felnőtteK

célKözönséG: felnőtteK

belépődíJ: 850 ft/fő

belépődíJ: 2500 ft/fő

pannonhalmi főapÁtsÁG – arborétum
9090 Pannonhalma, Vár 1.
(96) 570 100 | www.bences.hu

fedezd fel! – kalandtúra a múzeumban
üzeNeteK útjáN a MoNostorbaN

időpont: 2010.10.17. 14:00-16:00

Kapcsolattartó: Kocsis-Maár KiNga
(96) 570 191 | KinGama@osb.hu

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

A program során a középkori és régmúlt korok mestereinek – és rongálóinak – keze-nyomát, valamint legrégebbi könyvünket keressük. 
A múzeumpedagógiai foglalkozás termében – rendhagyó módon – egy filmet nézhetnek meg az érdeklődők az apátság építéstörténetéről, 
arról, ahogy évszázadokon át bővült és fejlődött az apátság. Ezt követően maketten meg is valósítjuk az egyes történelmi korok építkezéseit. 
A látogatók ezután egy alaprajzot kapnak, jelölve, hogy hol találhatók alkotók jelzései, megjegyzései. Ezen állomásokra építjük a tárlatvezetést, 
amelyet foglalkozás követ: a középkori mesterek és rongálók egy-egy bevésését készítjük el frottázs-technikával. A séta utolsó megjegyzései a 
középkori kódexírók sóhajai, s eztán láthatjuk legrégebbi könyvünket, egy 13. század elejéről származó latin nyelvű Bibliát.

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: felnőtteK,
diáKoK, családoK
belépődíJ: felnőtt 2500 ft,
diÁK 1400 ft, csalÁdi 5000 ft

paNNoNhalMa

pannonhalmi főapÁtsÁG és 
apátsági piNcészet

9091 Pannonhalma, Vár 1.
(96) 570 100 | www.bences.hu

pIncétől a padlásIg

Ilyen a természetünk...

Ilyen a természetünk...

pIncétől a padlásIg az
esterházy-kastélyban

mesés a természetünk
a MeséK életre KelNeK

mesés a természetünk
„aKi NeM hiszi, járjoN utáNa” –
meséK a zöldfülű péter c. Könyvből 

időpont: 2010.10.04-08.

időpont: 2010.10.06., 13., 20., 27., 
2010.11.03., 10. 10:00-15:00

időpont: 2010.10.06., 13., 20., 27., 
2010.11.03., 10. 10:00-15:00

Kapcsolattartó: Nagy-l. istváN
(89) 313 584 | papa@vmmuzeum.hu

Kapcsolattartó: töröK ildiKó
(72) 213 419 | toroK.ildiKo@Jpm.hu

Kapcsolattartó: déNes aNdrea
(72) 213 419 | denes.andrea@Jpm.hu

Elsősorban helyi iskolai csoportok számára tartjuk vezetésünket az Esterházy-kastélyban, de más iskolák jelentkezését is örömmel fogadjuk. 
A program során az érdeklődők megtekinthetik azokat a tereket, amelyek az év többi részében zárva tartanak, valamint bemutatjuk a 
kastély legnagyobb barokk pincéjét. A vezetés során helytörténeti előadást tartunk, illetve kabinetkiállítás keretében bemutatjuk a kastély 
történelmi ábrázolásait, történetét, valamint bemutatjuk a barokk Pápa látképet, amely más alkalommal nem látogatható.
 
Az Esterházy-kastély jelenleg nem rendelkezik állandó kiállítással, a reprezentatív barokk termek zárva vannak az épület állapota miatt. 
Évente két alkalommal, a Múzeumok Éjszakáján a széles nagyközönség, a Múzeumok Őszi Fesztiválján pedig iskolai csoportok számára 
nyílik lehetőség a kastély bejárására, megtekintésére szervezett keretek között. Szükség esetén a programot 2010. október 15-ig 
meghosszabbítjuk.

„A mesék életre kelnek” – kedvenc mesefigurák készítése természetes anyagokból.

2010. október 1-jén nyílik az „Aki nem hiszi járjon utána” c. környezet- és természetvédelmi mesekiállítás. A Múzeumok Őszi Fesztiváljának 
ideje alatt előzetes bejelentkezés alapján minden héten kedden 10:00-15:00 óra között meséket olvasunk fel az előzetesen bejelentkezett 
csoportoknak a kiállítással egy időben megjelenő „Zöldfülű Péter” c. környezet- és természetvédelmi témájú mesekönyvből.

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséGes (csaK előzetes 
telefoNos bejeleNtKezés alapjáN,
leGalÁbb 8-10 fős csoportoKnaK)

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: isKolásKorú gyereKeK,
isKolai csoportoK

célKözönséG: gyerMeKeK, családoK

célKözönséG: gyerMeKeK, családoK

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: 350 ft

belépődíJ: 350 ft

PáPa
veszPréM Megye

PéCs
BaraNya Megye

gróf esterházy Károly
Kastély- és tájMúzeuM

jaNus paNNoNius MúzeuM 
Néprajzi osztály

8500 Pápa, Várkastély
(89) 313 584 | www.vmmuzeum.hu

7621 Pécs, Rákóczi út 15.
(72) 315 629 | www.jpm.hu
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pIncétől a padlásIg

pIncétől a padlásIg

természettudományI múzeum 
pIncétől a padlásIg

kIrándulás a mecsek egyesület 
múltjában
a MecseK egyesület törtéNete

időpont: 2010.10.07., 14., 21., 28., 
2010.11.04., 11.  10:00-15:00

időpont: 2010.10.08. 15:00-16:00, 
2010.10.14. 13:00-14:00,
2010.10.16. 10:00-11:00

Kapcsolattartó: KisbeNedeK tibor
(72) 213 419 | KisbenedeK.tibor@Jpm.hu

Kapcsolattartó: tillai gábor
(72) 310 165 | tillai.Gabor@Jpm.hu

A Múzeumok Őszi Fesztiváljának ideje alatt minden héten csütörtökön várjuk a csoportokat előzetes bejelentkezés alapján. A vezetés során 
az érdeklődők betekintést nyerhetnek a múzeum természettudományi gyűjteményeibe, raktáraiba és dolgozó szobáiba.

A történelmi Magyarország területén másodikként megalakult természetjáró egyesület történetét bemutató kiállításban a Mecsek turisztikai 
kiépülésének folyamatát követjük végig, visszaemlékezve az ebben kiemelkedő szerepet betöltő pécsi polgárokra.

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: gyerMeKeK, családoK

célKözönséG: családoK,
isKolÁsoK, felnőtteK

belépődíJ: 300 ft

belépődíJ: 400 ft/fő, 200 ft/fő

márton-napI őszbúcsúztató
időpont: 2010.11.13. 15:30-22:00

Kapcsolattartó: burjáN istváN
(72) 315 629 | burJan.istvan@Jpm.hu

a rendezvény Két helyszíne:
jaNus paNNoNius MúzeuM Néprajzi osztály
7621 pécs, rÁKóczi út 15.

jaNus paNNoNius MúzeuM terMészettudoMáNyi osztály
7621 pécs, szabadsÁG u. 2.

múzeumok őszbúcsúztató VIgassága

15:30–18:00  Márton-napi lámpások készítése (Helyszín: Természettudományi Múzeum) 
16:00–18:00  Márton-napi játszóház (Helyszín: Néprajzi Múzeum) 
16:00–17:30  Saját készítésű töklámpások bemutatója, versenye (Helyszín: Természettudományi Múzeum) 
16:00–17:30  „Libasimogató” (Helyszín: Természettudományi Múzeum) 
17:00–18:00  Őszi múzeumi Manó séta – Béres Erika énekes, bábos interaktív foglalkozása a legkisebbeknek. (Helyszín: Ter-
mészettudományi Múzeum) 
18:00  „Szent Márton bevonulása Amiensbe” – jelmezes lovas látványosság. Felvonulás fáklyákkal, mécsesekkel (Gyülekezés a Nép-
rajzi Múzeumban, átvonulás a Természettudományi Múzeum kertjébe)
18:15  Tábortűz mellett a Szent Márton-legenda felelevenítése (Helyszín: Természettudományi Múzeum kertje) 
19:00  „Szent Márton a bornak a bírája” – Burján István előadása az őszi–téli ünnepkörről (Helyszín: Néprajzi Múzeum) 
20:00  Borbemutató, borkóstoló (Helyszín: Néprajzi Múzeum) 
19:00–22:00  Ami a kiállításban nem látható. – Gyűjtemények csoportos látogatása. (Helyszín: Természettudományi Múzeum)

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: GyermeKeK, felnőtteK
belépődíJ: GyermeK 400 ft/fő,
felnőtt 600 ft/fő

pécs

pécs

jaNus paNNoNius MúzeuM
terMészettudoMáNyi osztály

jaNus paNNoNius MúzeuM 
várostörtéNeti MúzeuMa

7621 Pécs, Szabadság u. 2.
(72) 514 040 | www.jpm.hu

7621 Pécs, Felsőmalom u. 9.
(72) 310 165 | www.jpm.hu

műVészetek találkozása

séta a tettye Völgy IparI és
kulturálIs emlékeI mentén
ipari műemléKeK a tettye pataK mentén

Kapcsolattartó: tillai gábor
(72) 310 165 | tillai.Gabor@Jpm.hu

A Tettye völgyében sok évszázadon át zajló gazdag etnikai, gazdasági, társadalmi „rétegeket” mutatjuk be a Várostörténeti Múzeum 
kiállításának dokumentumai, hangulata után egy sétával a Tettye-völgy műemléki környezetében.

időpont: 2010.10.16. 12:00-13:00, 
valaMiNt 2010.10.20., 29. 15:00-16:00

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: családoK,
diÁKoK, felnőtteK
belépődíJ: felnőtt 500 ft/fő, diÁK 250 ft/fő

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: családoK,
diÁKoK, felnőtteK
belépődíJ: 1000 ft/fő, 500 ft/fő

pIncétől a padlásIg

jaNus paNNoNius MúzeuM
zsolNay MúzeuMa

7621 Pécs, Káptalan u. 2.
(72) 514 045 | www.jpm.hu

séta a zsolnayak VIrágoskertjében
orNaMeNtális deKoroK a zsolNay-KeráMiáN

időpont: 2010.11.13. 17:00-19:00

Kapcsolattartó: tillai gábor
(72) 310 165 | tillai.Gabor@Jpm.hu

A 160 éve alapított Zsolnay Kerámiagyár díszkerámiái között barangolunk az ornamentális díszítések, dekorok forrásait, kivitelezé-
seit, a historizmus, orientalizmus, szecesszió és art deco stílusváltásait követve.

pécs

Ilyen a természetünk...

„a szIkföld sóhaja”
a sárréti eMber élete, szoKásai

időpont: 2010.10.20. 17:00-18:30

Kapcsolattartó: Kiss istváNNé 
(54) 451 295 | Kfmuzeum@enternet.hu

Betekintés a sárréti ember életébe, szokásaiba az állandó kiállításhoz kapcsolódóan. Vendégeink megismerhetik a Farkas-szigeti ar-
borétum történetét Rásó János, az egyesület elnökének „A szikföld sóhaja” című előadása során, amelynek vezérfonala a természeti 
környezet növény- és állatvilága, az ember természetformáló szerepe.

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: a MúzeuMi baráti Kör tagjai
belépődíJ: felnőtt 200 ft,
Nyugdíjas, diáK 100 ft

PÜsPöklaDáNy
HajDú-BiHar  Megye

Karacs fereNc MúzeuM
4150 Püspökladány, Kossuth Lajos utca 28.
(54) 451 295 | www.derimuz.hu
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műVészetek találkozása

őszI hajtás

a műVészetek szerepe
az ember életében

élet ősszel a múzeumban

időpont: 2010.10.01. 17:00-19:00

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.15.

Kapcsolattartó: Kiss istváNNé 
(54) 451 295 | (20) 916 3001 | Kfmuzeum@enternet.hu

Kapcsolattartó: fereNczyNé csáKi aNNaMária 
(54) 451 295 | Kfmuzeum@enternet.hu

A zeneiskola növendékeinek és tanárainak bemutatkozó koncertje a múzeumban a zene világnapja tiszteletére.
A Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény kamarakórusának előadása Csenki Imre zeneszerző műveinek, gyűjtött népda-
lainak, népdalfeldolgozásainak kiemelésével. 
Az érdeklődők rövid áttekintő életrajz formájában megismerhetik a zeneiskola névadóját az ötvenéves intézményt bemutató 
könyv ajánlásával. A program során amatőr együttesek bemutatkozására is sor kerül, különös tekintettel a helyi kötődésekre, úgy 
mint Sárréti Népi Együttes és Törő Gábor Hagyományőrző Népdalkör. A koncert díszvendége Csenki Éva.

Válogatás Szűcs Sándor: Madárkereső királyfiak című mesekönyvéből, feladatlapok kitöltése, megbeszélése. Irodalom, technika 
és rajzórák a múzeumban a muzeológus és a tanítónők irányításával. Az állandó kiállítás nyújtotta lehetőségek kihasználása, a sár-
réti parasztház berendezésének, használati tárgyainak megfigyelése. Hogyan éltek régen a sárréti emberek? Ki volt Szűcs Sándor, 
a Háromföld szülötte? A kézbe vehető múlt: vagyis a múzeum műtárgy másolatainak megismerése, beszélgetés használatukról, 
játékos feladatsorok kitöltése. A csoportfoglalkozások megvalósítása során memóriakártyákat és a kirakókat használunk.
A rendezvény ideje alatt folyamatosan: bábkészítés és batikolás.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: a csenKi imre művészeti
isKola diáKjai és taNárai, általáNos
isKolai és giMNáziuMi taNulóK

célKözönséG: általáNos isKoláK
4. osztÁlyos tanulói

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

Aszfaltrajzolást rendezünk, amely során a múzeumot és a város iskoláit, gyerekeket, felnőtteket, családokat bevonva együtt alkotunk. 
Témáink:  

– az összefogás, egymás segítése, amelyről az árvíz idején tanúbizonyságot tett a város lakossága
– a térségben található kulturális örökségek, műemlékek, természeti értékek, védett növények, állatok

PutNok
BorsoD-aBaúj-zeMPléN Megye

rajzolj Velünk!
időpont: 2010.10.09. 10:00-14:00

Kapcsolattartó: NováK iloNa
(48) 430 292
helyszín: 3630 putnoK, fő tér

a nagy rajzolás

JelentKezés: szüKséGes (30) 852 8018

célKözönséG: fiataloK, gyereKeK
belépődíJ: diáK 200 ft,
felnőtt 400 ft

göMöri MúzeuM
3630 Putnok, Serényi László tér 10.
(48) 430 292 | www.hermuz.hu

őszI hajtás

magyarország VármegyéI
régI képes leVelezőlapokon
Kapcsolattartó: NováK iloNa
(48) 430 292

Rendhagyó történelem és irodalom órákat hirdetünk meg, amelyre várjuk az iskolai osztályokat, csoportokat. A vetítéssel egybekötött 
előadás a vármegyék történetéről szól, Dr. Rémiás Tibor a miskolci Herman Ottó Múzeum történésze közreműködésével. Célunk, hogy 
a fiatalokban erősítsük a lokálpatriotizmust, az indentitástudatot. Tanulják meg értékelni, felfedezni azokat az értékeket és természeti 
környezetet, amelyek körülveszi őket. Ismerjék fel a térségben, a lakókörnyezetükben lévő kulturális örökség részeit.

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.15.

JelentKezés: szüKséGes (30) 852 8018

célKözönséG: tanÁroK, felnőtteK
és diáKoK
belépődíJ: diÁK 200 ft, felnőtt 400 ft

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

holló lászló galéria
3630 Putnok, Rákóczi utca 14.
(48) 430 909 | www.hermuz.hu

„eX lIbrIs” című IdőszakI kIállítás
időpont: 2010.10.15. - 2010.11.15.

Kapcsolattartó: NováK iloNa
(48) 430 292

Imolay dr. Lenkey István szülőföldje iránti tiszteletből a 800 db-ból álló, Lisszabontól Hispániáig egész Európát átölelő gyűjteményét a 
putnoki Holló László Galériának adományozza, követve a két évvel ezelőtti 500 db-os magyar grafikusok alkotásaiból álló ajándékát.

Ismeretterjesztő előadás az Ex libris történetéről. Cél: a könyvbarátokat egybegyűjteni és az olvasás fontosságára felhívni a figyelmet. A 
múzeumpedagógia óra interaktív tárlatvezetéssel indul, majd minden résztvevő saját Ex librist készíthet.

JelentKezés: szüKséGes (30) 852 8018

célKözönséG: taNároK,
felnőtteK és diÁKoK
belépődíJ: diÁK 200 ft, felnőtt 400 ft

putNoK

múzeumok őszbúcsúztató VIgassága

a népműVészet tárgyaI - ízek és tájak - 
népI gyermekjátékok

időpont: 2010.11.13. 08:00-16:00

Kapcsolattartó: suhaNeszNé zalai MóNiKa 
(47) 521 237 | suhaneszne.moniKa@nyelvmuz.hu

A látogatók megismerkedhetnek a hagyományos népi mesterségekkel (mézeskalács-készítés, gyertyamártás, kosárfonás, hordókészítés) és kézműves-
foglalkozásokon vehetnek részt. A látogatók megízlelhetik a jellegzetes zempléni, felvidéki népi ételeket, gasztronómiai különlegességeket az „ízek 
udvarában”, a szlovák, német és ruszin kisebbségi önkormányzatok hagyományőrzői pedig ínycsiklandó finomságokat sütnek-főznek. Vendégeink 
megkóstolhatják a Márton-napi ételeket, ludaskását, töltött libát, libasülteket, és a tájegység különlegességeit: a gőzön főtt buktát, babos galuskát, 
sztrapacskát, bélelt réteseket, erdőhorváti perecet. Szavazhatnak  a legfinomabb ételekre, megtanulhatják a recepteket, elleshetik az ételkészítés for-
télyait. Desszertként szolgálnak a süteménysütő-verseny népi, házi jellegű süteményei. A felnőttek szívesen emlékeznek vissza gyermekkoruk játékaira, 
a gyerekek pedig újra felfedezhetik a kizárólag természetes anyagokból készülő, szép játékokat. Ennek az élménynek az átélésére a játékkészítők régi, 
jellegzetes, de mára elfeledett népi játékokat mutatnak be. Az érdeklődők megfigyelhetik, hogyan készül el egy gyermekjáték. A gyerekek együtt 
munkálkodhatnak a mesterekkel.

(A megváltott jegy mindhárom programra érvényes; a belépőjeggyel a rendezvények és a múzeum kiállításai látogathatók. A kóstolójegy egy adag meleg étel 
elfogyasztására jogosít.)

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: felnőtteK, GyereKeK
belépődíJ: belépőJeGy 600 ft,
KóstolóJeGy 300 ft 

sátoraljaújHely-
széPHaloM
BorsoD-aBaúj-zeMPléN Megye

a Magyar Nyelv MúzeuMa
3980 Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy utca 275.
(47) 521 236 | www.nyelmuz.hu
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A Székely Nemzeti Múzeum Kós Károly tervezte épületének csodás tornyai, masszív kőfalai és gyönyörű kertje régmúlt idők erődítményeit és 
kastélyait idézik, hiszen a múzeum Székelyföld kincseit őrzi és óvja, akár egy vár a lakóit. Sepsiszentgyörgy város névadójának hírhedt ellensége, 
György lovag sárkánya már régóta a város kedves Süsüjévé szelídült és készen áll, hogy a kilincsbe bújó kapuőrző démon munkáját kisegítse és ő 
is a múzeum védelmére keljen. A rajz ünnepnapján minden helybeli lakost és látogatót arra invitálunk, hogy álmodják, rajzolják, fessék, ragasszák, 
alkossák meg a múzeumőrző sárkányt, amely a jövő generáció számára híven és rendíthetetlenül őrzi majd az ősök hagyatékát. A kész munkákkal 
bástyát vonunk az épület köré, így szeretnénk nyomot hagyni és megőrizni kulturális örökségünket.

sePsiszeNtgyörgy
kovászNa Megye, roMáNia

őrIzzen és Védjen! rajzoljuk meg 
múzemőrző sárkányunkat!

időpont: 2010.10.09. 09:00-16:00

Kapcsolattartó: bartha zoNga
+40 267 312 442 | barthazonGa.sznm@Gmail.com

a nagy rajzolás

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: MiNdeN Korosztály
belépődíJ: iNgyeNes

széKely NeMzeti MúzeuM
520055 Sepsiszentgyörgy, Kós Károly utca 10.
+40 (267) 312 442 | www.sznm.ro

Sopron a nemzetközi „Borostyánkő Expedíció” projekt egyik résztvevője. Ennek keretében 2011 nyarán egy rekonstruált római kori kocsit állítunk 
ki a Fő téren, a felszínen bemutatandó római kori Borostyánkő úton. A 2010. évi vetélkedőn ismereteket szerzett diákok arra is képesek lesznek, 
hogy „idegenvezető”-ként megismertessék diáktársaikkal a soproni Fő tér közepén áthaladó Borostyánkő út jelentőségét és tájékozódjanak a fontos 
római kori kereskedelmi út távolabbi városairól is. A diákok 3 fős csapatokkal, fantázianévvel versenyeznek. A győztes csapatok jutalma lesz egy 
autóbusz-kirándulás, amelynek keretében megtekinthetik a látványos carnuntumi (Petronell, Alsó-Ausztria) régészeti parkot, Felső-Pannónia egykori 
fővárosának a helyén, a Borostyánkő út dunai átkelőjénél.

soProN
győr-MosoN-soProN Megye

Vetélkedő a borostyánkő útról
Ki tud többet a borostyÁnKő útról
és scarbaNtiáról

időpont: 2010.10.01. 17:00, 
2010.10.22. 17:00

Kapcsolattartó: dr. göMöri jáNos
(20) 364 2263 | scarbantia.arch.parK@chello.hu

őszI hajtás

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: felső taGozatosoK
és KözépisKolásoK
belépődíJ: iNgyeNes

fóruM MúzeuM

9400 Sopron, Új út 1.
(20) 364 2263
www.museum.hu/sopron/scarabantia

műVészetek találkozása

soproN

őszI kaValkád
időpont: 2010.10.02. 15:00-19:00

Kapcsolattartó: Kuslics KataliN 
(99) 311 327 | Kuslics.Katalin@Gymsmuzeum.hu

A szokványos múzeumi-kiállítási környezetben ezúttal helyet kap a rajz, a zene és a tánc. A Múzeumok Éjszakáján készült gyermekrajzokból kiállítást rendezünk. A 
zenét a neves Kópházi Tamburazenekar előadása szolgáltatja. Az Atraktív Tánciskola bemutatója tánccal színesíti a rendezvényt. Emellett természetesen maga a kiállí-
tás is fontos szerepet kap: két alkalommal tárlatvezetést tartunk, és hogy a játék se maradjon ki, felnőttek és gyermekek számára is készülünk játékos feladatokkal. 
Program:
  15.00 Tárlatvezetés 
  16.00 Atraktív Tánciskola bemutatója 
  16.30 Tárlatvezetés 
  17.30 Kópházi Tamburazenekar

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: általáNos
belépődíJ: iNgyeNes

soproNi MúzeuM – fabricius ház
9400 Sopron, Fő tér 6.
(99) 311 327
www.museum.hu/sopron/fabriciushaz

pIncétől a padlásIg

Volt-e a bronzkorban „kaszInó”?
rejtélyes birKacsoNtoK

időpont: 2010.10.01. - 2010.11.15.

Kapcsolattartó: illés aNita 
(23) 354 591 | info@matricamuzeum.hu
helyszín: a “Matrica” MúzeuM Kiállító- és raKtárhelyiségei

A 90 perces foglalkozáson a diákok régészek és múzeumpedagógus vezetésével járják be a pincében és a padláson lévő ré-
gészeti raktárakat. Megismerkednek a raktározás és a dokumentálás rendjével, majd néhány különleges, rejtélyes lelettel. A régészek 
mesélnek ezekről a tárgyakról, tárgyegyüttesekről, majd a gyerekek csoportmunkában kipróbálhatják a régészeti leletek fel- 
dolgozásának módszerét. 
(A raktárak bejárása: 15 perc, ismerkedés a leletekkel: 30 perc, leletek „feldolgozása” csoportmunkában: 45 perc)

2010. október 1-jétől november 15-ig hétfőnként 10–12 óráig és 14–16 óráig.

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: általáNos és
KözépisKolásoK
belépődíJ: 250 ft/fő

százHaloMBatta
tolNa  Megye

Matrica MúzeuM
2440 Százhalombatta, Gesztenyés út 1-3.
(23) 354 591 | www.matricamuzeum.hu

Ilyen a természetünk...

régészeti parK
2440 Százhalombatta, Poroszlai Ildikó u 1.
(23) 350 537 | www.matricamuzeum.hu

hurrá, Itt az ősz! -
„mInden aranysárga Itt...”
családi Nap a régészeti parKbaN

időpont: 2010.10.16. 10:00-16:00

Kapcsolattartó: dobos ágNes
(23) 354 591 | aGnesdobos@matricamuzeum.hu

A Régészeti Parkban megfigyelhető többféle élőhely: füves, cserjés, fás területek, gyümölcsös, a halomsír növényzete, gabonatábla, vete-
ményeskert, fűszernövények kertje. Így a helyszín ideális a környezet megismerésében közvetlen tapasztalatok és élmények szerzésére. A 
programon az ismeretátadás egy-egy állomáson beszélgetéssel, szemléltetéssel, megfigyeléssel zajlik, ezt egészítik ki vizsgálatok, kísérletek, 
kézművesfoglalkozások, játékok. 

Séta és foglalkozás: 10–12 óráig és 14–16 óráig.

Programok: „Volt is, nem is, talán egyszer...” – Rekonstruált bronzkori épület megismerése kívülről és belülről. „Erre csörög a dió, arra meg 
a mogyoró!” – Mogyoróbokor és mogyoróvesszőből font kerítés megkeresése, megfigyelése. „Csicseriborsó, bab, lencse...” – 
Őskori veteményes kert megismerése. „... fűről fára, gallyról ágra...” – Fákkal, bokrokkal ismerkedés. „Pettyes hátú katicabogár mutatóuj-
jam hegyére mászik... szárnyát bontva ide-oda száll...” – „Minitúra” a fűben. „Én kis kertet kerteltem...”  – A fűszernövényes kert 
megismerése. „Búza, búza, búza...” – Gabona vetése. „...tessék kérem megbecsülni, és a földre lecsücsülni, csüccs!” – A halomsírok 
megismerése. „...izzik a galagonya ruhája...” – Festőnövények megismerése. „Szél szárnyán szállok, könnyedén, szabadon...” – Pollen-
csapda megismerése. 

12–13 óráig és 16–17 óráig kézművesfoglalkozás is kapcsolódik a programhoz, kis textilkendőre növénynyomatot készíthetnek a látogatók 
frissen szedett levélke és kalapács segítségével, állatokat poncolhatnak rézlemezre vagy vaskori motívumokat pecsételhetnek kendőre. 

Versek és mondókák színesítik még a témafeldolgozást. 

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: családoK óvodás és
általáNos isKolás gyerMeKeKKel
belépődíJ: csalÁdi 5625 ft, eGyéni 2256 ft/fő

százhaloMbatta
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műVészetek találkozása

pIncétől a padlásIg

szécsényI műVészek a nagyVIlágban

fedezzük fel együtt a múzeumot!

időpont: 2010.10.16. 15:00-16:00, 
2010.10.20-21. 10:00-11:00

időpont: 2010.10.16.,
2010.11.10-11. 10:00-12:00

Kapcsolattartó: gusztiNé dr. toroNyi judit
(32) 370-143 | Kubinyi.f@freemail.hu

Kapcsolattartó: gusztiNé dr. toroNyi judit
(32) 370-143 | Kubinyi.f@freemail.hu

A művészetek és a bemutatott személyek életútja a dráma és a zene eszközeivel. Az októberben nyíló Bertha István zeneszerző 
hagyatéki kiállításához kapcsolódóan koncertek a zeneszerző ismertebb műveiből, és sokszor vezényelt darabjaiból.

Tárlatvezetés a múzeum minden „zugába”. A kiállításokon kívül a látogatók megtekinthetik a gyűjteményi raktárakat, pincét, padlást, a 
restaurátorműhelyt. Közben az érdeklődők megismerkedhetnek a múzeum és az épület történetével, raktározási módszerekkel. 
A gyűjtemények legérdekesebb darabjaiból bemutató, valamint a legfrissebb, legizgalmasabb régészeti leletek megismertetése az 
érdeklődőkkel.

„A nagy rajzolás” napjára meghívjuk a Szegeden alkotó rajzkörök, művészeti iskolák, iskolai rajzszakkörök, főiskolai rajztanszék, 
művészeti-grafikai csoportosulások tagjait egy nagy közös alkotónapra. A nap folyamán szegedi művészek, köztük Tóth Pál Paja filmjeit 
vetítjük. Ez idő alatt az ő munkáiból látható majd kiállítás, amelyre magát a világhírű alkotót is várjuk.

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: felnőtteK, csalÁdoK, diÁKoK

célKözönséG: csalÁdoK, felnőtteK, diÁKoK

belépődíJ: felnőtt 800 ft,
diÁK/nyuGdíJas 400 ft,
csoportos 600 ft és 300 ft

belépődíJ: felnőtt 800 ft,
diÁK/nyuGdíJas 400 ft,
csoportos 600 ft és 300 ft

széCséNy
NógráD  Megye

KubiNyi fereNc MúzeuM
3170 Szécsény, Ady Endre út 7.
(32) 370 143 | www.nogradi-muzeumok.hu

szegeD
CsoNgráD Megye

a hónap műtárgya
időpont: 2010.10.30. 10:00-15:00

Kapcsolattartó: szatMári csilla
(70) 332 2898

a nagy rajzolás

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: MiNdeN Korosztály
belépődíJ: 200 ft/fő

Kass galéria
6724 Szeged, Vár utca 7.
(62) 420 303 | www.mfm.u-szeged.hu

őszI hajtás

szegedI alkotó rajzfIlmjeI
a kass galérIában
tóth pál paja
Kapcsolattartó: szatMári csilla
(70) 332 2898

A szegedi Kass Galéria a kortárs képzőművészeknek ad bemutatkozási lehetőséget. Tóth Pál Paja animációs filmrendező kiállítása 
kapcsán kerül sor filmjeinek vetítésére, valamint a szerzővel való beszélgetésre.

időpont: 2010.11.06. 10:00-12:00

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: KözépisKolásoK, gyereKeK
belépődíJ: 200ft/fő

múzeumok őszbúcsúztató VIgassága

műVészetek találkozása

műVészetek találkozása

pIncétől a padlásIg

Móra fereNc MúzeuM
6724 Szeged, Roosevelt tér 1-3.
(62) 549 040 | www.mfm.u-szeged.hu

szüretI mulatság a móra ferenc 
múzeumban

II. nemzetközI hárfaVerseny

néprajzI fIlmek Vetítése a néprajzI 
állandó kIállításban

mI fortyog a restaurátor üstjében?

időpont: 2010.10.02. 10:00-13:00

időpont: 2010.11.09-13.

időpont: 2010.10.04. 10:00-12:00

időpont: 2010.11.04. 15:00-17:00

Kapcsolattartó: szatMári csilla
(70) 332 2898

Kapcsolattartó: szatMári csilla
(70) 332 2898

Kapcsolattartó: szatMári csilla
(70) 332 2898

Kapcsolattartó: szatMári csilla
(70) 332 2898

A vidám zenés mulatságon a látogatók az őszi betakarítás és a szüret néprajzi hagyományaival, eszközeivel ismerkedhetnek meg. Termény-
bábokat, madárijesztőt készítünk, valamint szőlőt préselünk és kukoricát fosztunk, morzsolunk.

A II. Nemzetközi Hárfaversenynek a Móra Ferenc Múzeum ad otthont az idei évben. Napközben hárfakurzusoknak adunk helyet, 
esténként pedig a kurzusokat tartó nemzetközi hírű hárfaművészek lépnek fel a múzeum dísztermében.

Múzeumunk néprajzi filmtárából válogatott filmekből a kiállításon bemutatott mesterségeket, mezőgazdasági tevékenységeket, valamint a 
szakrális néprajzhoz kapcsolódó szertartásokat ismerhetik meg az érdeklődők Dr. Juhász Antal néprajzkutató segítségével.

Vendégeink betekintést nyerhetnek a restaurátor műhelyébe. Megismerkedhetnek a különféle anyagokkal, eszközökkel, eljárásokkal, ame-
lyekkel munkája során egy restaurátor dolgozik.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: családoK,
gyereKeK, NyugdíjasoK

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

célKözönséG: diáKoK, NyugdíjasoK

célKözönséG: pedagógusoK, NyugdíjasoK

belépődíJ: felnőtt 700ft/fő,
GyereK 400ft/fő

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: 400 ft/fő

belépődíJ: iNgyeNes

szeged
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a nagy rajzolás

Ilyen a természetünk...

VIrág-csend-élet

VIrág-csend-élet
fél évszázad legszebb Magyar virágcseNdéletei

időpont: 2010.10.09. 14:00-18:00

időpont: 2010.09.01. - 2010.11.21.

Kapcsolattartó: szirMai Nóra 
(22) 329 431 | (20) 395 4580 | nora.szirmai@Gmail.com

Kapcsolattartó: szirMai Nóra 
(22) 329 431 | (20) 395 4580 | nora.szirmai@Gmail.com

Idén október 9-én, szombaton a Múzeumok Őszi Fesztiváljának keretein belül a székesfehérvári Városi Képtár – Deák Gyűjteményben 
is megrendezésre kerül a „Nagy Rajzolás” nap, amelyre szeretettel várunk mindenkit, aki egyénileg, vagy csoportosan vállalkozna a 
VIRÁG-CSEND-ÉLET – Fél évszázad (1890–1940) legszebb magyar virágcsendéletei magán és múzeumi gyűjteményekből c. 
időszaki kiállításunkhoz kapcsolódó alkotások létrehozására változatos felületeken és technikákkal.

A VIRÁG-CSEND-ÉLET – Fél évszázad (1890–1940) legszebb magyar virágcsendéletei magán és múzeumi gyűjteményekből 
c. időszaki kiállításunkhoz tartozó múzeumi foglalkozásaink során a gyerekek játékos versengés útján szerezhetnek új ismereteket. Majd 
kreativitásukat is kipróbálhatják színes, virágformájú hűtőmágnesek készítésével. A foglalkozások magukba foglalnak művészettörténeti, 
rajz és vizuális kultúra, biológia, irodalom, valamint ének-zene tantárgyak körébe tartozó ismereteket az óvodás és általános iskolás 
korosztály számára.

Bejelentkezés előtt, kérjük, egyeztessenek Szirmai Nóra múzeumpedagógussal, aki bővebb tájékoztatást ad a foglalkozások menetéről, időtartamáról.

belépődíJ: Székesfehérvári osztályok és óvodáscsoportok részére a kiállításra a belépés ingyenes, egyéb diákcsoportok részére a 
kiállítás megtekintése 600 Ft/fő. A belépés a csoportokat kísérő 2 fő pedagógus számára ingyenes. A foglalkozás díja – anyag-
költséggel együtt – 300 Ft/diák (az ár a belépőjegyen felül értendő).

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

célKözönséG: 4-12 éves KorosztÁly

belépődíJ: belépés az aKtuális Kiállításra 
vÁltott JeGGyel: felnőtt 1500 ft,
felnőtt csoportos (10 fő felett) 1200 ft,
diÁK/nyuGdíJas 800 ft,
diÁK/nyuGdíJas csoportos (10 fő felett) 600 ft

belépődíJ: lásd a prograMleírásbaN

székesfeHérvár
fejér  Megye

vÁrosi KéptÁr – deÁK GyűJtemény
8000 Székesfehérvár, Oskola utca 10.
(22) 329 431 | www.deakgyujtemeny.hu

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

„este születtem, nem pedIg hajnalra”
eGy este babits mihÁly szülőhÁzÁban

időpont: 2010.10.13. 18:00-22:00

Kapcsolattartó: lovas csilla 
(74) 410 783 | lovascs@wmmm.hu

Babits Mihály szülőháza, a felújított Babits Mihály Emlékmúzeum megtekintése tárlatvezetéssel, interaktív foglalatosságokkal.

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: KözépisKolásoK és
főisKolai hallGatóK
belépődíJ: iNgyeNes

szekszárD
tolNa  Megye

babits Mihály eMléKház
7100 Szekszárd, Babits Mihály utca 13.
(74) 312 154 | www.wmmm.hu

pIncétől a padlásIg

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

raktárlátogatás zseblámpáVal

próbáld fel!
KalaNdozás a Néprajzi Kiállítás
viseletdarabjai Között

időpont: 2010.11.13. 19:00-23:00

időpont: 2010.10.16. 10:00-12:00

Kapcsolattartó: szatMári csilla
(70) 332 2898

Kapcsolattartó: szatMári csilla
(70) 332 2898

Ezen az éjszakán megnyílnak a múzeum raktárai, azok a helyek, ahová a látogatók a hétköznapokon nem juthatnak be. A tudományos 
munkatársak szakmai vezetésével zseblámpával járhatják be a természettudományi, a néprajzi és a régészeti raktárakat az érdeklődők. 
A kiállításokban önkéntes tárlatvezetők várják a látogatókat. Az éjszaka folyamán az SZTE Zeneművészeti Karának dob tanszakosai 
biztosítják a pergő zenei aláfestést.

Júliusban nyílt „Szöged hírös város” címmel a Móra Ferenc Múzeum új állandó néprajzi kiállítása, amelynek interaktivitásából 
adódóan lehetőség nyílik viseletdarabok felpróbálására. Ezen a délelőttön megismerkedünk a szegedi nagytáj viseletének 
jellemzőivel, fel is próbálhatjuk a ruhadarabokat, majd rongybabát öltöztethetünk azok kicsinyített másolataiba.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: gyerMeKeK,
felnőtteK, időseK 

célKözönséG: családoK, diáKoK 

belépődíJ: 400ft/fő

belépődíJ: 200ft/fő

őszI hajtás

múzeumI tanösVény

szeged

szeged

múzeumpedagógIaI éVnyItó

séta a pantheon szobraI között

időpont: 2010.10.01. 15:00-17:00

időpont: 2010.10.16. 10:00-12:00

Kapcsolattartó: szatMári csilla
(70) 332 2898

Kapcsolattartó: szatMári csilla
(70) 332 2898

A rendezvényen sor kerül a tanév múzeumpedagógiai kínálatának ismertetésére, az új múzeumpedagógiai foglalkoztató, valamint a 
múzeumpedagógusok bemutatására. Emellett az érdeklődő pedagógusoknak bemutató foglalkozást tartunk.

Ez a délelőtt egy történelmi utazás, amelynek során az egész magyar kultúrtörténet felelevenedik a magyar történelem leghíresebb alkotó 
elméi alakjának megidézésével, szobránál való tisztelgéssel.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges
(GyüleKező a móra ferenc múzeum előtt)

célKözönséG: pedagógusoK

célKözönséG: diáKoK, családoK

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: 200ft/fő

Móra fereNc MúzeuM – vár

NeMzeti eMléKcsarNoK

6724 Szeged, Stefánia sétány 2.
(62) 549 040 | www.mfm.u-szeged.hu

6724 Szeged, Dóm tér
panteon.szegedvaros.hu
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térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

Ilyen a természetünk...

pIncétől a padlásIg

szeKszárd

„....nur dem drItten das brot” 1.
a NéMet Kisebbség Megtelepülése
tolNa MegyébeN

„....nur dem drItten das brot” 2.
reNdhagyó tárlatvezetés

tolna megye éVszázadaI
iNteraKtív foglalatosságoK

kalandtúra a múzeumban

időpont: 2010.10.06. 15:00-16:00

időpont: 2010.10.12. 12:00-13:00

időpont: 2010.10.28. 15:00-16:00

időpont: 2010.10.20. 10:00-16:00

Kapcsolattartó: aNdrásNé MartoN zsuzsa 
(74) 316 222 | anzsu@wmmm.hu

Kapcsolattartó: aNdrásNé MartoN zsuzsa 
(74) 316 222 | anzsu@wmmm.hu

Kapcsolattartó: aNdrásNé MartoN zsuzsa 
(74) 316 222 | anzsu@wmmm.hu

Kapcsolattartó: aNdrásNé MartoN zsuzsa 
(74) 316 222 | anzsu@wmmm.hu

A Múzeumok Éjszakáján, június 19-én megnyílt időszaki kiállítás megtekintése tárlatvezetéssel, különös tekintettel a helyi vonatkozású, 
német kisebbség tárgyainak bemutatására.

Az új időszaki kiállítás megtekintése során ismerkedés a németség szervezett betelepítésének történetével, helyi vonatkozásaival.

A múzeum megtekintése vezetéssel, különös tekintettel az „Örökségünk. Tolna megye évszázadai” című interaktív kiállításra. Célja a 
látogatók figyelmének felkeltése az épített és kulturális örökségre, a kiállítás természettudományi egységén keresztül a természeti környezet 
megóvására.

A résztvevők megismerkedhetnek a múzeum látogatók elől elzárt területeivel. A rendhagyó vezetés útvonala: padlás, pince – kiadvány-
raktár és a régészeti előkészítő, restaurátorműhely, régészeti kutató, múzeumi szakkönyvtár.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: KözépisKolÁsoK és felnőtteK

célKözönséG: KöztisztviselőK

célKözönséG: diÁKoK és felnőtteK

célKözönséG: általáNos és
KözépisKolás taNulóK

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

wosiNsKy Mór Megyei MúzeuM
7100 Szekszárd, Szent István tér 26.
(74) 316 222 | www.wmmm.hu

múzeumok őszbúcsúztató VIgassága

márton-napI VIgasságok 
időpont: 2010.10.09. 14:00-18:00

Kapcsolattartó: imrő Judit
(82) 484 223

Autentikus környezetben számtalan remek családi programmal várja Szenna az érdeklődőket: kézműves programok, játszóházak mel-
lett gasztronómiai ínyencségek (libasült kóstoló, alma-, gesztenye-, töksütés kemencében), néptáncbemutató, táncház. 

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: MiNdeN Korosztály
belépődíJ: 500 ft/fő

szeNNa
soMogy  Megye

szabadtéri népraJzi GyűJtemény
7477 Szenna, Rákóczi utca 2.
(82) 484 223 | www.smmi.hu

múzeumok őszbúcsúztató VIgassága

szent márton újborfesztIVál és 
lIbator

időpont: 2010.11.13-14., 19.
9:00-17:00

Kapcsolattartó: felföldi barNabás 
(26) 502 585 | felfoldi@sznm.hu

Hagyománya van már a szentendrei Skanzenben a Szent Márton Újborfesztivál és Libatornak, hiszen idén a nyolcadikat rendezik. 
A rendezvény sikerének alapját minden bizonnyal a minőségi magyar kézműves borok és pálinkák, a hazai termesztésű alap-
anyagokból készíthető libaételek és a közönség találkozása adja. Természetesen a színvonalas műsorról is gondoskodnak a rendezők: 
a látványkonyhai bemutatótól a családi vetélkedőn, a kézművesfoglalkozásokon át a koncertekig és gyermekszíndarabokig minden 
korú és ízlésű ember megtalálja a neki tetsző szórakozási formát.

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: MiNdeN Korosztály,
családoK 
belépődíJ: telJes Árú 1600 ft/fő,
Kedvezményes 800 ft/fő,
csalÁdi GyereKJeGy 400 ft/fő

szeNteNDre
Pest  Megye

szabadtéri Néprajzi MúzeuM
2000 Szentendre, Sztaravodai út
(26) 502 500 | www.skanzen.hu

őszI hajtás

városi töMegKözleKedési MúzeuM

2000 Szentendre, Dózsa György út 3.
(1) 461 6500
www.museum.hu/szentendre/kozlekedesi

múzeumpedagógIaI napok
a budapesti KözleKedés törtéNete

időpont: 2010.10.12., 19. 10:00-16:00

Kapcsolattartó: vidáK judit
(1) 461 6500 | vidaK.Judit@bKv.hu

Múzeumpedagógiai foglalkozásainkon a budapesti közlekedés történetével ismerkedhetnek meg látogatóink. A program résztvevőit 
tárlatvezetéssel, feladatlapokkal, makettkészítéssel várjuk.

JelentKezés: szüKséGes (1) 461 6500/11271

célKözönséG: általáNos isKolásoK
belépődíJ: a prograMoN való részvételhez 
a múzeumi belépő meGvÁltÁsa szüKséGes 
JeGyÁraK: telJes Árú 320 ft, diÁK 260 ft

szeNteNdre
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múzeumok délIdőben (múzeumI a la carte)

pIncétől a padlásIg

pIncétől a padlásIg

színház az egész múzeum?
isMereM a MúzeuMoMat?

gutenbergtől szántó tIborIg – 
könyVbe kötött örökségünk
a MúzeuMi KöNyvtáraK rejtett ritKaságai

országos múzeumpedagógIaI 
konferencIa
Magyarországi Kulturális utaK –
változó MúzeuMoK, változó igéNyeK?! – 
MúzeuMpedagógia Ma és holNap

időpont: 2010.10.11-15.
11:00-13:00

időpont: 2010.10.16. 10:00-13:00

időpont: 2010.11.04-05.

Kapcsolattartó: bodolai Mária
(56) 421 602 | bodmara@dJm.hu

Kapcsolattartó: bodolai Mária
(56) 421 602 | bodmara@dJm.hu

Kapcsolattartó: pató Mária
(56) 421 602 | pamarcsi@dJm.hu

Szolnokon immár több mint száz éve van kőszínház, állandó társulattal. Ezen a héten a Szigligeti Színház munkatársait várjuk múzeumi barangolásra, 
amelynek során megismerhetik állandó és időszaki kiállításainkat, valamint a raktárakat és a háttérmunkálatok színhelyéül szolgáló műhelyeket is.

A múzeumi szakkönyvtárak szellemi örökségünk speciális gyűjteményeit őrzik. Az Őszi Fesztivál keretében egy-egy érdekes és értékes gyűjteményi 
darabot, illetve tárgyegyüttest mutatunk be a cél- és a nagyközönségnek egyaránt. Kevesen tudnak e kincsekről, állagmegőrzésük szakmai kihívásairól 
és értékeikről. Nemcsak a kíváncsiskodó közönség, de a szakma is hozzájuthat a program keretében új, további építő ismeretekhez.

A múzeum a történelem viharai, a múzeumról/kiállításról alkotott ideálkép, illetve a múzeumnak otthont adó helyszínek változása és a látogatóhoz 
való viszony alapján jelentős változásokon, fejlődésen ment át. Az iskolarendszerű és az iskolán kívüli, élethosszig tartó tanuláshoz kapcsolódás 
többoldalú vizsgálata egyre időszerűbbé vált. A konferencia a múzeumpedagógia helyzetét kívánja áttekinteni: mi jellemzi napjainkban és milyenné 
válhat a jövőben.

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: szíNészeK, szíNházi
szaKeMbereK, MuNKatársaK, MuzsiKusoK

célKözönséG: KöNyvtáros
szaKeMbereK, diáKoK, pedagógusoK

célKözönséG: MuzeológusoK,
pedagógusoK, MúzeuMpedagógusoK, 
Közművelődési munKatÁrsaK

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: részvételi díj a Kiírás szeriNt

szolNok
jász-NagykuN-szolNok  Megye

daMjaNich jáNos MúzeuM
5000 Szolnok, Kossuth tér 4.
(56) 421 602 | www.djm.hu

a nagy rajzolás

a nagy rajzolás

műVészetek találkozása

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

szolnok nekem...
Képzőművészeti pÁlyÁzat

ne csak nézd, hallgasd Is!

rIppl-rónaI és az Irodalom

dr. smIdt lajos múzeumalapító 
legszebb VerseI

időpont: 2010.10.10. 16:00

időpont: 2010.10.17.

időpont: 2010.10.06.

Kapcsolattartó: viNcze rita
(56) 513 640 | szolnoKiGaleria@externet.hu

Kapcsolattartó: viNcze rita
(56) 513 640 | szolnoKiGaleria@externet.hu

Kapcsolattartó: viNcze rita
(56) 513 640 | szolnoKiGaleria@externet.hu

Kapcsolattartó: forgácsNé Mészáros iréN
(94) 311 038 | iren.meszaros1203@t-online.hu

A környezetünk témakörben meghirdetett „Szolnok nekem...” képzőművészeti pályázatra várjuk általános és középiskolások szabadon 
választott technikával elkészített munkáit. A téma: Szolnok, amiért én szeretem. A pályázatra beérkezett munkákból október 10-én kamara-
kiállítás nyílik a Szolnoki Galéria emeletén.

A századforduló hangulatát idézzük meg képekkel és a kor kedvelt zenéivel. A koncerten helyi zeneiskolások adnak elő korabeli darabokat.

A Nyugat több szerzője is jó barátja volt Rippl-Rónai Józsefnek. Többek között Móricz és Ady tollából is jelentek meg írások kiállításairól, 
művészetéről. A tárlatvezetés során ezekből a cikkekből olvasnak fel részleteket diákok, szavalataikkal pedig tovább színesítik a programot.

Dr. Smidt Lajos (1903–1975) múzeumalapító sokoldalú személyiségéből csak kevesen ismerik költői oldalát. A megújított 
interaktív tárlat hangzópontjánál meghallgathatók versei, azonban munkássága jóval túlfeszítette a digitális hallgathatóság kereteit. 
A főhivatásában orvos, múzeumalapító verseskötete két kiadásban jelent meg Őszi bánat címmel, és számos magánkiadásba sze-
dett kötetet őriz a családi archívum. Ezen ismeretlen kötetek gyöngyszemei közül – az idős múzeumalapító egykor fiatal kortársa – 
Dr. Domonkos János irodalomtörténész, igazi tanáregyéniség ad válogatást.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: diáKoK és családjuK

célKözönséG: diÁKoK, felnőtteK

célKözönséG: diÁKoK, felnőtteK,
pedagógusoK

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

a nagy rajzolás

szolNoK

otthon szolnokon
Kapcsolattartó: viNcze rita
(56) 513 640 | szolnoKiGaleria@externet.hu

Rippl-Rónai Magyarországon elsősorban a Kaposváron készült képeivel vált népszerűvé. Ezeken a képeken élete mindennapjait, a vidéki festő 
meghitt világát, saját környezetét örökíti meg. A „Nagy Rajzolás” alkalmával a Galéria földszintjén elhelyezett óriáspapíron örökíthetik meg az 
érdeklődők egy számukra kedves szoba részletét, vagy tágabb otthonuk, Szolnok egy szimbolikus részét.

szolNoKi galéria
5000 Szolnok, Templom utca 2.
(56) 513 640 | www.djm.hu

időpont: 2010.10.02.

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: diÁKoK, fiatal felnőtteK
belépődíJ: iNgyeNes

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

aranytól aranyról
araNy jáNos a sMidt MúzeuMbaN, avagy
mi reJtőziK eGy KézírÁsos levél möGött
Kapcsolattartó: forgácsNé Mészáros iréN
(94) 311 038 | iren.meszaros1203@t-online.hu

A Smidt Múzeum állandó kiállításának további gyűjteményrészei (könyvtörténet, fegyvertörténet, orvostörténet) újultak meg 2010. áprilisában az Alfa 2 
program során, (folytatva az Alfa 1 programmal elkezdett felújítást). Ezeket a részeket hangsúlyozva hirdetjük meg a programot, előadásokban bemutatva 
a gyűjtemény egyes ritkaságnak számító szép kincseit. Dr. Smidt Lajos (1903–1975) múzeumalapító maga is költői egyéniség volt, rendszeres baráti 
látogatója volt Weöres Sándor csöngei kúriájának. Gyűjtői munkássága az irodalomtörténeti emlékek megszerzésére és megőrzésére is kiterjedt. Számos 
neves író, költő ismeretlen leveleit őrizte meg gazdag autogramgyűjteménnyel. Ezen a napon feltárul a raktáron őrzött kincsek világa, miközben Arany János 
(az állandó kiállítás interaktív irodalmi tárházában látható) saját kezű levele kapcsán tudhatnak meg a látogatók kulisszatitkokat.

szoMBatHely
vas  Megye

sMidt MúzeuM
9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 2.
(94) 311 038
www.museum.hu/szombathely/smidt

időpont: 2010.10.12. 08.30-09:30, 
10:30-11:30, 12:00-13:00, 17:00-18:30

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: délelőtti alKal-
MaK diáKoKNaK; este diáKoKNaK, 
felnőtteKneK, nyuGdíJasoKnaK
belépődíJ: felnőtt 700 ft, diÁK 350 ft

időpont: 2010.10.19. 17:00-18:00

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: 10-99 éves KoriG 
belépődíJ: felnőtt 700 ft, diÁK 350 ft
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A program során a Smidt Múzeum helytörténeti vonatkozású 1848/49-es dokumentumai közül azok kerülnek bemutatásra, melyek az 
állandó kiállításban nem láthatók. Rögtönzött tablókon látható lesz, hogy Szombathely lakossága 161 évvel ezelőtt milyen magyar és német 
nyelvű hirdetményeket, hadi tudósításokat, rendeleteket olvashatott az utcákat járva. Az előadás során a múzeumban őrzött 48/49-es 
relikviákhoz kapcsolódó anekdoták, történetek is elhangzanak. (Nevezetes emlékeink: zászlórúd, karszalag, övszalag, eredeti nemzetőrruházat, 
honvéd-menetfelszerelés, Kossuth Hírlapja, a Nemzeti Dal Pozsonyban nyomtatott első példánya eredeti kokárdával, Aulich Lajos ivópohara, 
Guyon Richárd kókuszdió kulacsa, Honvédelmi Bizottmány pecsétnyomója, számos rendszeresített fegyver, Dr. Balassa János ezüst díszkardja, 
szalmából készült rabmunkák, bilincsek, börtönrelikviák, Sebesy Kálmán, Laky Demeter és Horváth Boldizsár emléktárgyai, az aradi bitófák 
maradványai.) Izgalmas program minden műpártolónak és az élő történelmet kedvelőnek.

Vas megye és a honVédelem
1848–49-ben

időpont: 2010.10.05. 17:00-18:30

Kapcsolattartó: forgácsNé Mészáros iréN
(94) 311 038 | iren.meszaros1203@t-online.hu

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: 6-99 éves KoriG 
belépődíJ: felnőtt 700 ft, diÁK 350 ft

időpont: 2010.10.15. 16:00-17:30

időpont: 2010.10.06. 09:00-11:35

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

célKözönséG: általáNos és
KözépisKolásoK

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

műVészetek találkozása

őszI hajtás

sVáby lajos: genezIs
KortÁrs Képzőművészeti KiÁllítÁs meGnyitó

az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc keVéssé Ismert 
tábornoka: kIss pál élete (1809-1867)

Kapcsolattartó: dr. vadász istváN MúzeuMigazgató
(59) 352 106 | Kisspalmuz@Gmail.com

Kapcsolattartó: dr. vadász istváN MúzeuMigazgató
(59) 352 106 | Kisspalmuz@Gmail.com

A szolnoki Damjanich János Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből kölcsönzött kortárs képzőművészeti alkotások révén (Sváby Lajos 
festőművész Genezis című sorozata) a látogatók megismerkedhetnek a Teremtés bibliai történetével. Mindezt olyan értelmezésben, ahogyan 
ezt az abádszalóki születésű festőművész az 1980-as évek végén megrajzolta, akit művészi pályájának kezdetétől izgatott származásunk, 
hovatartozásunk, érzelmeink titokzatossága. A kiállításmegnyitón Zsolnay László művészettörténész és a tiszafüredi Harmónia Kamarakórus 
közreműködése teszi lehetővé a látottak, hallottak átélését.

A Tariczky Endre Helytörténeti-helyismereti Alapítvány és a tiszafüredi Harmónia Kamarakórus közreműködésével támogatja a programot.

Tiszafüreden múzeum és utca őrzi Kiss Pál honvédtábornok emlékét. Ennek ellenére kevésbé ismert az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
1849-ben halálra ítélt, ám végül kegyelemben részesült tábornokának neve, élete. Tábornok- és tiszttársaira is emlékezve, az aradi vértanúk napja, 
október 6. lehetővé és indokolttá teszi, hogy a rendezvényt az oktatási intézmények napi programjába illesszük.
A foglalkozás során ismeretlen dokumentumok (a Kiss család nemesi címere, két Kiss Pálról készült rajz, fotó, tábornoki kinevezésének kevéssé 
ismert részletei, házasságkötésének iratai, korabeli gyászjelentése) alapján, prezentáció segítségével, 20-25 fős csoportokban ismerkedhetnek meg 
a látogatók múzeumunk névadójával, aki a tiszafüredi örvényi úti temetőben nyugszik.

A Tariczky Endre Helytörténeti-helyismereti Alapítvány eszközökkel támogatja a programot.

tiszafÜreD
jász-NagykuN-szolNok  Megye

Kiss pál MúzeuM
5350 Tiszafüred, Tariczky sétány 6.
(59) 352 106 | www.djm.hu

időpont: 2010.10.09. 09:00-12:00

időpont: 2010.10.04. 14:00-16:00

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: általáNos és
KözépisKolás taNulóK

célKözönséG: általáNos
isKolai taNulóK

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

a nagy rajzolás

múzeumI tanösVény

keVI képek

keVetélkedő

Kapcsolattartó: Kapás jáNos zsolt
(56) 361 183 | (30) 445 6837 | fintamuzeum@Gmail.com

Kapcsolattartó: Kapás jáNos zsolt
(56) 361 183 | (30) 445 6837 | fintamuzeum@Gmail.com

A „Nagy Rajzolás” című program keretében helyi iskolás fiatalok hagyományos, Túrkevére és a Nagykunságra jellemző motívumok segítségével 
készítik el alkotásaikat.

Az iskolák diákjai helytörténeti vetélkedőn adhatnak számot tudásukról Túrkeve város és a Nagykunság történelmét illetően. A versenyre a témát 
bemutató helyi készítésű rövidfilmek és a felújított állandó kiállítás tárlatvezetéssel egybekötött megtekintése után kerül sor, kapcsolódva a város 750 
éves fennállását ünneplő eseményekhez. A rövidfilmek egy-egy másolatát minden részt vevő csoport megkapja otthoni és iskolai használatra.

túrkeve
jász-NagykuN-szolNok Megye

fiNta MúzeuM
5420 Túrkeve, Attila utca 1.
(56) 361 183 | www.fintamuzeum.hu

őszI hajtás

pIncétől a padlásIg

Ismerkedés a modern 
képzőműVészettel
reNdhagyó rajzfoglalKozásoK

Ismerkedés a kortárs 
képzőműVészettel 

időpont: 2010.11.04-05. 10:00-12:00

Kapcsolattartó: dr. vadász istváN MúzeuMigazgató
(59) 352 106 | Kisspalmuz@Gmail.com

Kapcsolattartó: dr. vadász istváN MúzeuMigazgató
(59) 352 106 | Kisspalmuz@Gmail.com

Rajzfoglalkozások óvodások, általános iskolák alsó évfolyamos tanulói részére. Sváby Lajos festőművész Genezis című sorozatából 
rendezett időszaki kiállításhoz kapcsolódva a foglalkozásokon résztvevők megismerkedhetnek a Teremtés bibliai történetével. A látot-
tak alapján megrajzolhatják az emberrel, a Teremtéssel kapcsolatos értelmezésüket.
 
A Tariczky Endre Helytörténeti-helyismereti Alapítvány eszközökkel támogatja a programot.

Ismerkedés a modern képzőművészettel. Rendhagyó művészettörténeti foglalkozások a szolnoki Damjanich János Múzeum 
képzőművészeti gyűjteményéből kölcsönzött kortárs képzőművészeti alkotások révén (Sváby Lajos festőművész Genezis című soro-
zata). A rendhagyók órákon résztvevők megismerkedhetnek a Teremtés bibliai történetével. Alkalmuk nyílik egy a múzeumban lévő 
kortárs képzőművészeti gyűjteményrész megismerésére, a képzőművészeti, zenei, szépirodalmi alkotások sokaságát megihlető, átható 
Könyv üzenetének képzőművészeti értelmezésével.
 
A Tariczky Endre Helytörténeti-helyismereti Alapítvány eszközökkel támogatja a programot.

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: óvodásoK, általáNos
isKolásoK alsó évfolyaMaiNaK taNulói 
belépődíJ: iNgyeNes

időpont: 2010.10.21. 10:00-11:35

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: diáKoK
belépődíJ: iNgyeNes
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időpont: 2010.11.13. 17:00 - 
2010.11.14. 01:00

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: családi prograM
belépődíJ: felnőtt 300 ft, csalÁdi 550 ft, 
diÁK/nyuGdíJas 150 ft

Ilyen a természetünk...

a grafIkus fejedelem nyomában
természet és művészet KeréKpÁrral felfedezve

időpont: 2010.10.02. 10:00-17:00

helyszín: a KeréKpáros túra a zalai eMléKMúzeuMtól iNdul, zicseN Keresztül,
Majd a Nágocsi KastélyNál folytatódiK és az aNdocsi baroKK teMploMNál zárul

Kapcsolattartó: zichy éva
(84) 320 607 | naGocsKa@Gmail.com

A program, amelyre Önöket meghívjuk, a történelem, a természet és a művészet világába vezet. A nap során megtekinthetik a látogatók a kertet, 
amelyben a világ egyik legnagyobb grafikusának fiatalkori, majd időskori környezetét láthatják az érdeklődök. Emellett szemügyre vehetik Zichy Mihály 
festményeit, grafikáit, egykori bútorait; a család által létesített arborétumot („Alsókertet”); a ligetes „Régi temetőt”. Az út Zics, majd Nágocs felé 
folytatódik, ahol csodás barokk templomot, kastélyparkot és arborétumot tekinthetnek meg az érdeklődők. Az út végén a 15. századi, könnyed, de 
gazdag barokk díszítésű templombelsővel és a gótika korában épült szentéllyel büszkélkedő andocsi templom megtekintésére nyílik lehetőség.

JelentKezés: szüKséges, jeleNtKezési 
hatÁridő: 2010.09.26. ebéd előzetes
eGyeztetéssel iGényelhető

célKözönséG: KeréKpáros turistáK
belépődíJ: diÁK 800 ft, felnőtt 1200 ft

zala
soMogy  Megye

zichy Mihály eMléKMúzeuM
8660 Zala, Zichy Mihály utca 20.
(84) 320 607 | www.smmi.hu

múzeumok őszbúcsúztató VIgassága

laczKó dezső múzeum, baKonyi hÁz
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 3.
(88) 426 081 | www.vmmuzeum.hu

szent márton, a lúd és adVent
Kapcsolattartó: dr. pilipKó erzsébet
(20) 548 4831

Az éjszakai rendezvény során a fiatalabbak rövid, vetítéses előadás keretében ismerkedhetnek meg Szent Márton életével és legendájával, valamint az e 
jeles naphoz kötődő néphagyományokkal. Az idősebb korosztályt Szent Márton képzőművészeti ábrázolásaival is megismertetjük. A rendezvény ideje 
alatt játszóházi foglalkozásokon is részt vehetnek az érdeklődők, illetve gasztronómiai program is várja kedves látogatóinkat: meghirdetjük a „Lúd-láb 
torta” versenyt anyukák, apukák számára. Ízelítő a kísérő programokból: tárgykereső játék, mondókák, énekek, táncok tanulása, bemutatása, kézműves-
foglalkozások, libatollal írók-festők vetélkedője, libatollfosztás. A Bakonyi Házban kemencében krumpli, gesztenye, langalló sütése. Márton-napi vásár 
kézműveseknek és mindenkinek, aki csereberélni szeretné megunt, de még hasznos tárgyait a múzeum épülete mellett kiállított zsibvásáron.

veszpréM

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

betyár-nap
Kapcsolattartó: dr. pilipKó erzsébet
(20) 548 4831

A Betyár-nap célja, hogy szórakoztató keretek között megismertesse a lókötő, kapcabetyár, futóbetyár és még számos elnevezéssel illetett, a19. 
század törvényen kívülivé vált szegénylegényeinek ellentmondásos létét, hányatott életét. 

a rendezvény programjai: Betyár kiállítás a Laczkó Dezső Múzeum fotó- és néprajzi gyűjtemény anyagából. Betyárok és az 1848–49-es 
szabadságharc kapcsolatának a bemutatása. Miként alakult ki a betyárvezér köré szőtt romantikus kép a különböző irodalmi alkotásokban? 
Kézműves, gasztronómiai és szórakoztató programok: – betyár vígjáték a múzeumi munkatársak előadásában, betyár nóták iskolások 
közreműködésével – betyár történetek Berecz András előadásában – „betyár gasztronómia” – betyár ételek kóstolgatása – betyárpróbák 
– népi ügyességi, erő- és bátorságpróbák kicsiknek és nagyoknak – betyár játékok: betyárok és pandúrok puskaporos harca a vendégek 
között – iparos bemutatók: kötélverés, patkolás, ostor-, cifraszűrkészítés.
Délután a múzeumkert színpadán néptánc-, népdal- és népijáték-bemutató (Veszprém Táncegyüttes, Honvéd Bakony Táncegyüttes,  
Csermák Antal Zeneiskola – Veszprém, Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – 
Veszprém, Magyarpolányi Táncegyüttes – Magyarpolány). Este pásztortűz, muzsika, táncház.

időpont: 2010.11.07. 10:00-18:00

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: családoK, Nép- és
iparművészet irÁnt érdeKlődőK
belépődíJ: felnőtt 300 ft,
csalÁdi 550 ft, diÁK/nyuGdíJas 150 ft

Várjuk korra, kézügyességre és szemléletre való tekintet nélkül az alkotó kedvűeket, hogy akár megszokott, akár kevésbé használatos anyagokból tech-
nikailag különböző, kifinomult, szabályosan szerkesztett vagy meghökkentő, szokatlan alkotásokat készítsenek. A múzeum előcsarnokában lehetőség 
nyílik a kreatív alkotókészség kibontakoztatására, képzett, szakavatott művészek segítségével, megadott vagy szabadon választott témában.

veszPréM
veszPréM Megye

nagy rajzolás a laczkó dezső 
múzeumban
Kapcsolattartó: dr. peréMi ágota 
(30) 403 1517 | peremi@vmmuzeum.hu

a nagy rajzolás

laczKó dezső múzeum
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
(88) 788 191 | www.vmmuzeum.hu

időpont: 2010.10.10. 14:00-16:00

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: MiNdeN Korosztály
belépődíJ: felnőtt 300 ft, csalÁdi 550 ft,
diÁK/nyuGdíJas 150 ft

őszI hajtás

Iskola a múzeumban
Kapcsolattartó: Kis berNadett
(27) 500 750 | Kis.bernadett@pmmi.hu

Memento Mori állandó kiállításunkhoz kapcsolódóan négy témában kínálunk iskolai foglalkozásokat. A foglalkozások célja a barokk kor, a 18. 
századi életmód széles körű megismertetése a diákokkal, múzeumi kincseink segítségével.
Választható témáink:
a 18. századi vác: Vác újratelepítésének időszaka és a barokk Vác bemutatása gazdag illusztrációs anyag felhasználásával.
korabeli iparosok: A céhláda titkai – Inasok, legények mesterek a 18. századi Vácott.
Hogyan éltek a 18. században?: Mária Teréziára várva – ünnepek és hétköznapok a barokk Vácott.
Barokk és a halál: „Itt nyugszik, ki nékünk szült fájdalmas sebet…” – halál, temető és temetés a barokk korban.

váC
Pest  Megye

tragor igNác MúzeuM
2600 Vác, Zrínyi utca 41/a
(27) 500 750 | www.pmmi.hu

időpont: 2010.10.01-31.

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: ÁltalÁnos isKola felső 
tagozatosai, KözépisKolásoK
belépődíJ: 300 ft/GyereK

A fiatal, muzeológia iránt érdeklődő látogatók a múzeum munkatársainak segítségével betekintést nyerhetnek a gyűjteményi munkába, gyakorlatban 
nézhetik meg a fotó- és dokumentumdigitalizálás folyamatát és a hozzájuk kapcsolódó nyilvántartó rendszereket.

A fiatal, muzeológia iránt érdeklődő látogatók a múzeum munkatársainak segítségével megismerkednek a tárgyrestaurálás folyamatával,  
szabályaival. Megtanulják ezeket sajátosságaik alapján felismerni a kiállításokban.

dIgItálIs banyakonyha,
VIrtuálIs békaleVes

ezt rakd össze!

időpont: 2010.10.14. 13:00-15:00

Kapcsolattartó: Kapás jáNos zsolt
(56) 361 183 | (30) 445 6837 | fintamuzeum@Gmail.com

Kapcsolattartó: Kapás jáNos zsolt
(56) 361 183 | (30) 445 6837 | fintamuzeum@Gmail.com

pIncétől a padlásIg

pIncétől a padlásIg

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: általáNos és
KözépisKolás Korosztály
belépődíJ: iNgyeNes

időpont: 2010.10.12. 13:00-15:00

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: általáNos és
KözépisKolás Korosztály
belépődíJ: iNgyeNes
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műVészetek találkozása

műVészetek találkozása

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

pIncétől a padlásIg

múzeumI tanösVény

rímek és dallamok
szavaK és MuzsiKa találKozása

a szöVőszék csodáI
Kapros Kósa edit textilművész KiÁllítÁsa

így készült a...
a jégKorszaKi Kiállítás titKai

ez Is a múzeum...
Mi vaN a háttérbeN?

kínáljuk magunkat...
egy Kisváros Nevezetességei

időpont: 2010.11.13. 18:00-19:00

időpont: 2010.10.21. 18:00-19:00

időpont: 2010.10.05.,
2010.11.09. 14:00-15:00

időpont: 2010.10.02., 09., 16., 30. 
10:00-11:00

időpont: 2010.10.03., 10.,
2010.11.07. 13:00-17:00

Kapcsolattartó: beNcziKNé tóth MagdolNa
(88) 593 810 | Kultur@vmKh-zirc.Koznet.hu

Kapcsolattartó: beNcziKNé tóth MagdolNa
(88) 593 810 | Kultur@vmKh-zirc.Koznet.hu

Kapcsolattartó: Kasper ágota
(88) 575 300 | (20) 285 8005 | btmz@baKonymuseum.Koznet.hu

Kapcsolattartó: Kasper ágota
(88) 575 300 | (20) 285 8005 | btmz@baKonymuseum.Koznet.hu

Kapcsolattartó: beNcziKNé tóth MagdolNa
(88) 593 800 | Kultur@vmKh-zirc.Koznet.hu
helyszín: zirc területe

Zenés irodalmi est az ősz jegyében.

Kapros Kósa Edit textilművész kiállításának megnyitója a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc nagytermében. 

A „Jégkorszaki óriások a Bakony-hegységben” c. kiállítás szakmai hátterének bemutatása, az ásatástól a leletek szemléltetéséig.

A Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállításainak és egy-egy gyűjteményének bemutatása szakemberek vezetésével.  
Bemutatásra kerülő gyűjtemények: botanikai gyűjtemény (2010.10.02.), gerinctelen gyűjtemény (2010.10.09.), gerinces 
gyűjtemény (2010.10.16.), geológiai gyűjtemény (2010.10.30.).

A kisváros kulturális örökségének, értékeinek bemutatása szakvezetéssel. A program során megtekinthető: Agrárműszaki Emlékek Gyűjteménye, 
Apátsági templom – Basilica minor, Bakonyi Természettudományi Múzeum, OSzK Reguly Antal Műemlékkönyvtár, Zirci Arborétum.

Arborétum: teljes árú 550 Ft, kedvezményes 450 Ft, gyermek (4–14 év) 250 Ft
Múzeum, könyvtár: felnőtt 500 Ft, 400 Ft, diák/nyugdíjas: 250, 200 Ft

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: MiNdeN Korosztály 

célKözönséG: MiNdeN Korosztály 

célKözönséG: csalÁdoK, diÁKoK, érdeKlődőK

célKözönséG: diÁKoK, csalÁdoK, érdeKlődőK

célKözönséG: MiNdeN Korosztály 

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: lásd a prograMleírásbaN

múzeumok őszbúcsúztató VIgassága

a nagy rajzolás

Ilyen a természetünk...

gyerekek és leVelek
üGyes KezeK, lÁbaK bűvöletében

te hogy látod?
a terMészet Más szeMMel

a bakonyerdő kIncseI
természetismereti vetélKedő

időpont: 2010.11.06. 14:00-18:00

időpont: 2010.11.13. 10:00-13:00

időpont: 2010.11.12. 15:00-18:00

Kapcsolattartó: Kasper ágota 
(88) 575 300 | (20) 285 8005 | btmz@baKonymuseum.Koznet.hu

Kapcsolattartó: Kaper ágota, NéMeth gábor 
(88) 575 300 | (88) 593 800 | btmz@baKonymuseum.Koznet.hu

Kapcsolattartó: Kasper ágota, dr. Kutasi csaba, beNcziKNé tóth MagdolNa 
(88) 575 300 | (20) 285 8005 | btmz@baKonymuseum.Koznet.hu

Az Égigérő Fa Hagyományőrző Csoport fellépése mellett Szurgyi Zsuzsa segítségével levéllenyomatok készítése, textilek díszítése.

A vállalkozó szellemű fiatalok tapasztalataik, képzelőerejük, valamint a könyvtári és múzeumi előkészítés nyomán jeleníthetik meg a Bakony élővilágát.

A versenyt általános iskolásoknak hirdeti meg a Bakonyi Természettudományi Múzeum és Baráti Köre, illetve a Békefi Antal, Városi Könyvtár, Művelődési 
Ház és Tourinform Zirc. A témák a Bakony és a Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállításai és gyűjteményei. A gyerekek a szöveges és gyakorlati 
feladatok megoldása során mintegy minősítik a múzeumban zajló folyamatos környezet- és természettudatos ismeretterjesztő és nevelőmunkát.

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

célKözönséG: családoK, gyereKeK, 
érdeKlődőK

célKözönséG: diÁKoK, érdeKlődőK

célKözönséG: diáKoK

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

zirC
veszPréM  Megye

baKoNyi terMészettudoMáNyi MúzeuM
8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.
(88) 575 301 | www.bakonymuseum.koznet.hu

Ízelítő a rendezvény programjaiból:„Libavarázs” mesemondó verseny díjátadás, ügyességi sorversenyek, az Igazgyöngy Hagyományőrző 
Egyesület bemutatásában tollfosztás, kukoricamorzsolás, a hozzájuk kapcsolódó szokások, tréfák, mesék felelevenítése, a Tátika Népdalkör 
Gyenesdiás őszi munkálatokhoz, szüretekhez kapcsolódó dalcsokrok bemutatója, Ifj. Horváth Károly és tanítványai által zalai népdalok  
szólalnak meg, táncház, valamint kézművesek munkabemutatója. A rendezvény ideje alatt folyamatos vendéglátás.

zalaegerszeg
zala Megye

márton-napI VIgasságok
időpont: 2010.11.13. 10:00-16:00

Kapcsolattartó: MolNárNé raposa iréN
(92) 346 736 | irina@zmmi.hu

múzeumok őszbúcsúztató VIgassága

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: felnőtteK,
gyereKeK, családoK egyaráNt
belépődíJ: felnőtt 600 ft/fő,
diÁK/nyuGdíJas 300 ft/fő, csalÁdi
(2 felnőtt, min. 2 GyereK) 1200 ft/csalÁd

göcseji faluMúzeuM
8900 Zalaegerszeg, Falumúzeum u.
(92) 703 295 | www.zmmi.hu

béKefi aNtal városi KöNyvtár, 
művelődési hÁz és tourinform zirc

8420 Zirc, József A. u. 1.
(88) 593 810, (88) 593 811

zirc
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pIncétől a padlásIg

pIncétől a padlásIg

térjünk a tárgyra – nyItott kapuk, mesélő tárgyak

műVészetek találkozása

műVészetek találkozása

zirc

zirc

a könyVtárépítészet csodáI
baraNgolás a polcoK Között

ősI falak között...
hátországi látNivalóK

a könyVek mInt tárgyak
hogyaN Készült régeN a KöNyv?

Varázslatos dallamok
operett utazás

tündérdomb
szabó KataliN zirci grafiKus Kiállítása

időpont: 2010.10.11. 10:00-11:00, 
2010.11.05. 13:00-14:00

időpont: 2010.10.16. 13:00-17:00

időpont: 2010.10.15. 13:00-14:00, 
2010.10.25. 10:00-11:00

időpont: 2010.10.01. 18:00-19:00

időpont: 2010.09.30. 17:00 - 
2010.10.15.

Kapcsolattartó: NéMeth gábor 
(88) 593 800 | info.reGuly@oszK.hu

Kapcsolattartó: bittMaNN aNgéla 
(88) 593 653 | zirc@ocist.hu

Kapcsolattartó: NéMeth gábor 
(88) 593 800 | info.reGuly@oszK.hu

Kapcsolattartó: beNcziKNé tóth MagdolNa 
(88) 593 810 | Kultur@vmKh-zirc.Koznet.hu

Kapcsolattartó: beNcziKNé tóth MagdolNa 
(88) 593 810 | Kultur@vmKh-zirc.Koznet.hu

A műemlékkönyvtár építészeti, máskor nem látogatható tereinek bemutatása. Vetítéses előadás az intarzia technikájáról.

Szakvezetés a restaurált barokk templomban.

A kódexektől a nyomtatott kiadványokig rendkívül sok ember közreműködését igényelte, igényli egy-egy könyv elkészítése. A program ezt 
a folyamatot mutatja be vetítéses előadás, valamint régi könyvek segítségével.

A veszprémi Petőfi Színház Koffer Színháza „Operett utazás” címmel részleteket mutat be híres operettekből.

Szabó Katalin zirci grafikus kiállításának megnyitója. Közreműködik Ángyán Norbert zenész. A kiállítás naponta 9–17 óráig tekinthető meg.

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: szüKséges

JelentKezés: NeM szüKséges

célKözönséG: diáKoK, családoK,
érdeKlődőK

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

célKözönséG: családoK, diáKoK,
érdeKlődőK

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

célKözönséG: MiNdeN Korosztály

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: iNgyeNes

belépődíJ: 800 ft

belépődíJ: iNgyeNes 

reGuly antal műemléKKönyvtÁr 

ciszterci reNd zirci apátsága

8420 Zirc, Rákóczi tér 1.
(88) 593 800 | www.oszk.hu

8420 Zirc, Rákóczi tér 1.
(88) 593 643 | www.oszk.hu
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Múzeumi Oktatási és Képzési Központ
TÁMOP-3.2.8/A-08-2008-0002 „Múzeumok Mindenkinek” Program

– Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése –
Központi módszertani fejlesztés.

Küldetésünk a hazai múzeumok megújításának és megújulásának támogatása módszertani 
fejlesztésekkel, képzésekkel, koordinátori hálózat működtetésével, szakmai tanácsadással a 
korszerű kiállítások, látogató- és iskolabarát környezet, élménygazdag programok és magas 
szintű szolgáltatások megvalósítása érdekében. Fontos számunkra a kompetenciafejlesztő 
közoktatás támogatása, valamint a múzeumok és közoktatási intézmények közötti 
együttműködések kialakítása.

www.mokk.muzeumokmindenkinek.hu • 2000 Szentendre, Sztaravodai út • Tel.: +36 26 502 500

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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