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KedveS MúzeuMbarátOK!

Idén hatodik alkalommal hívjuk meg Önöket a Múzeumok Őszi 
Fesztiváljára. Az eseménysorozat a Múzeumok Éjszakájával és 
a Múzeumok Majálisával együtt azért született és arra szolgál, 
hogy ünneplőbe öltöztesse azt a múltat, amely akkor is velünk él, 
amikor kézzelfogható emlékei intézményi falak között pihennek és 
ránk várnak, hogy minden nemzedék újra és újra felfedezze őket.

Európa és ezen belül Magyarország múzeumai már régóta 
küzdenek a bőség zavarával: az ott felhalmozott értékek csupán 
nagyon kis hányada számára adatik meg, hogy ezek a tárgyak és 
műtárgyak legalább néhány napra, néhány hétre előkerüljenek a 
raktárak mélyéből. A szerencsére szépen gyarapodó rendezvények 

részben azért születnek, hogy több alkalmunk legyen ezeket a ritkaságokat is látni. Magam is nagy örömmel veszek 
részt minden olyan kiállítás megnyitóján, amely az alagsori félhomályból az élő emlékezet fényébe emeli nemzeti 
örökségünk darabjait.

A Múzeumok Őszi Fesztiválja idén 170 múzeum ezernél több programjával várja Önöket hat héten keresztül, 
október elejétől november közepéig. Az idei rendezvénysorozat mottója: „Tudás és emlékezet”, ami arra utal, 
hogy ezen az őszön a múzeumok a bennük és náluk felhalmozott tárgyi emlékek és tudásanyag egy részét a 
legkorszerűbb tálalásban hasznosítják, felidézve a huszadik század sorsfordító eseményeit, remélhetően 
mindannyiunk épülésére. 

„A múltat teleszkópon, a jelent mikroszkópon keresztül látjuk” – írta Victor Hugo. A Múzeumok Őszi Fesztiválja 
segítségünkre lehet abban, hogy a távoli múltat is elérhető, kézzelfogható közelségbe hozza, ezzel járulva hozzá 
abbéli igyekezetünkhöz, hogy megfelelő mércével mérjük – az idők múlásától függetlenül – mindazt, amit a tegnap 
a mában meghatároz. Kellemes és tanulságos időtöltést kívánok minden múzeumbarátnak.

Szőcs Géza
kultúráért felelős államtitkár,

Nemzeti Erőforrás Minisztérium
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9.00–09.50 regisztráció – HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
 (1014 Budapest, Kapisztrán tér 2–4.)

10.00–10.20 Megnyitó, köszöntő
 Dr. Simicskó István parlamenti államtitkár, Honvédelmi Minisztérium
 Hammerstein Judit kultúráért felelős helyettes államtitkár, 
 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kulturális Államtitkárság 
 Dr. Kovács Vilmos ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka

10.20–11.40 a Múzeumpedagógiai Nívódíj átadása
 A díjakat átadja: Hammerstein Judit kultúráért felelős helyettes államtitkár 
 NEFMI Kulturális Államtitkárság, Dr. Vigh Annamária főosztályvezető, 
 NEFMI Közgyűjteményi Főosztály, Káldy Mária SZNM MOKK igazgató
 A díjazottak bemutatkozása

11.40–13.15 előadások

11.40–12.00 Dr. Vigh Annamária főosztályvezető, NEFMI Közgyűjteményi Főosztály:
 Megújuló múzeumpedagógia

12.00–12.15 Bajáki Bernadett osztályvezető-helyettes, HM HIM, Múzeumpedagógiai Osztály 
 Márkus Andrea programszervező, Tűzoltó Utcai Gyermekklinika: 
 a HM Hadtörténeti intézet és Múzeum múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai tevékenysége

12.15–12.30 Blazovich Péter igazgató, Emlékpont, Hódmezővásárhely:
 a történelem eseményeinek megjelenítése, megismertetése a múzeumokban 

12.30–12.45 Szilágyi Adrienn múzeumpedagógus, Sziklakórház Múzeum:
 emberek maradtunk… – Múzeumpedagógia a sziklakórházban 

12.45–13.00 Repárszky Ildikó történelemtanár, Fazekas Mihály Fővárosi
 Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium:
 Hozzuk be a múzeumot a történelemórára! 

13.00–13.15 Dr. Vásárhelyi Tamás főtanácsos, Magyar Természettudományi Múzeum: 
 Digitális „tanösvényeket” készítünk a múzeum és pedagógusok együttműködésével, 
 az iskolai oktatás érdekében

13.15–13.30 zárszó, tájékoztatás a délutáni programokról

13.30–14.00 ebédszünet

14.00–17.10 kiállítások, múzeumpedagógiai programok, műhelyfoglalkozások
 HM Hadtörténeti intézet és Múzeum, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2–4.
 sziklakórház Múzeum 1012 Budapest, Lovas út 4/c.

MŰHELYFOGLALKOZÁSOK 
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban és a Sziklakórház Múzeumban

1. a világháború emlékei: a foglalkozás során az I. világháború során a magyar 
 katonák által készített tárgyakat tekinthetnek meg, vehetnek kézbe az érdeklődők.
2. Hadtörténelem a képzőművészet jegyében: a múzeum látványtárában  
 képzőművészeti alkotások során ismerhetjük meg a magyar történelem kiemelkedő alakjait.
3. fegyverpróba: a látogatóink körében az egyik legkedveltebb foglalkozás, melynek során  
 a középkor és az újkor hidegfegyvereit, valamint azok használatát ismerhetik meg a bátor jelentkezők.
4. Hadtörténelmi pillanatok: a foglalkozáson részt vevők eddig a nagyközönség által még nem látott, 
 történelmi múltunkat megelevenítő fényképek megtekintése mellett, megismerkedhetnek a fotók
 születésének történetével is.
5. s te virulj gyásztér: a hadirégészet legújabb kutatási eredményeivel ismerkedhetnek meg az előadás hallgatói.
6. Íjtól a géppuskáig: a kézi lőfegyverek történetét áttekintő bemutatón testközelből 
 szemlélhetik az ősi íjtól a modern sorozatlövő kézifegyverekig terjedő fejlődési időszakot. 
 Néhány eszközt kézbe is vehetnek, és megtapasztalhatják, milyen egy lőfegyver súlya, mérete, anyaga, alakja.
7. lássuk a gyakorlatban: a bemutatón sor kerül egy középkori láncing és páncél megismerésére, 
 egy középkori másfélkezes kard kipróbálására, az újkori rákfarkas sisak és az 1848–49-es 
 szabadságharc és forradalom zászlószalagjainak megtekintésére.
8. „Piavétől a Donig, Dontól a Dunáig”, hazánk katonai története 1918–tól 1948–ig. 
 Magyarország katonai történetéből az 1918–1948 közti időszakot tárja elénk. 
 Ez a korszak, az I. világháborút követő mintegy negyed évszázad forradalmaival, ellenforradalmával, 
 Horthy Miklós országlásával, újabb világháborúval nemzeti történelmünk egyik legviharosabb 
 és legellentmondásosabb periódusa. A tárgyak, dokumentumok, fényképek segítségével tallózhatunk 
 a kor politikai eseményeiben, személyiségei közt, a Magyar Királyi Honvédség, a tengelyhatalmak és a 
 szövetségesek által használt kézi-, könnyű- és nehézfegyverzet, a harcjárművek és repülőgépek érdekes világában.
9. a haditérképészet titkai: a foglalkozás résztvevői a középkori térképészettől egészen a modern katonai 
 térképészeti ismeretekig láthatnak térképeket, így megismerve a Térképtár gyűjteményét.
10. lőfegyverek testközelben – fegyverbemutató: a bemutatón megismerhetjük 
 az I. és II. világháború fegyvereinek sajátosságait, működésüket, valamint 
 ezeket a fegyvereket az érdeklődők kezükbe is foghatják.
11. Sziklakórház Múzeum bemutatása

információ:
szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi oktatási és képzési központ, szentendre – www.mokk.muzemokmindenkinek.hu
elsik edina (30) 939 55 97, (26) 502 563, elsik.edina@sznm.hu

országos MúzeuMPeDagógiai évNyitó

„tuDás és eMlékezet” – 
a 20. százaD sorsforDulói a MúzeuMi isMeretátaDásBaN

2011. OKtóBer 3., hétfő, 9.00 – 17.10

www.hm-him.hu

BuDaPest 

hM hadtörtéNeti iNtézet éS MúzeuM
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Baja
Bács-kiskuN Megye

BalatoNfüreD
veszPréM Megye

BalassagyarMat
NógráD Megye

fejezetek az ősz naplójából 1.

Családi fotóalbumok
vizuáliS NaplóK a Múltból

fejezetek az ősz naplójából 2.

IdőpOnt: 2011. 10. 04–19. 

IdőpOnt: 2011. 10. 15. 10:00–13:00

IdőpOnt: 2011. 10. 20. 

KapcsOlattartó: Merk zsuzsa | (20) 566 8965 | zsuzsamerk@gmail.com

KapcsOlattartó: tóth Györgyi | (21) 200 2450 | toth.gyorgyi@furedkult.hu

KapcsOlattartó: Merk zsuzsa | (20) 566 8965 | zsuzsamerk@gmail.com 

Az ősz néprajzi gazdagságát kihasználva tervezzük meg a foglalkozásokat (betakarítás, szüret, kukoricafosztás stb.), egyesítve a környezettudatos magatartás prioritásaival.

Fényképgyűjteményünk ritkán látható darabjaival ismerkedhetnek meg a látogatók.  A fényképek otthoni szakszerű elhelyezésével kapcsolatban restaurátor ad tanácsokat. 
Előadást hallgathatunk a családi fényképalbumok jelentőségéről. A délelőtt folyamán fényképekhez köthető alkotásokat lehet készíteni.

múzeumpedagógiai foglalkozások

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

a „nagy Rajzolás”

múzeumi őszbúCsúztató

A látogatók a bajai Rudnay Képzőművészeti Kör egykori és mai tagjaival tölthetik a napot, együtt rajzolhatnak a Nagy István Képtárban. Az elkészült műveket a 
múzeumban kiállítjuk.

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: családok, minden korosztály

célKözönséG: családok, minden korosztály

célKözönséG: családok, minden korosztály

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: 350 ft

BelépődíJ: ingyenes

türr iStváN MúzeuM

várOsI helytörténetI GyűJteMény

palóc MúzeuM

6500 Baja, Deák F. u.1.
www.bajaimuzeum.hu

8230 Balatonfüred, Blaha  Lujza u. 3.
www.furedkult.hu

2660 Baja, Palóc liget 1.
www.nogradi-muzeumok.hu

„ettél-e ma te juhász?”

„őszRe fele Van az idő”

IdőpOnt: 2010. 10. 10. 10:00–12:00

IdőpOnt: 2011. 10. 13., 27., 
2011. 11. 11. 10:00

KapcsOlattartó: Molnár Ildikó | (35) 300 168 | molnarildiko10@gmail.com

KapcsOlattartó: Molnár Ildikó | (35) 300 168 | molnarildiko10@gmail.com

A rendezvény célja: a magyar néprajz egy olyan szegmensének bemutatása, amely mind Nógrád megyére, mind a Palócföldre nagyon jellemző: a pásztorkodás. 
A pásztorok élete, életvitele, ételei, zenéjük és népművészetük egyedi, izgalmas és kalandos utazásra hívja a résztvevőket. Ismeretséget köthetnek az egyik legarchaiku-
sabb népi hangszerrel, a dudával – mind a hangjával, mind szerkezeti felépítésével. A pásztorok készítette ételek közül sajtokat kóstolhatnak, valamint az erdő-mező 
terített asztaláról szemezgethetnek kicsik és nagyok. Az érdeklődő megismerheti, hogy milyen sokrétű tudással bírt egy pásztorember, milyen felkészült és képzett volt 
például az állatok gyógyításában, vagy a fa megmunkálásában. A legkisebbek pedig egy játékos foglalkozás keretében belekóstolhatnak az egykori pásztoréletbe.

A háromrészes múzeumpedagógiai foglalkozássorozat a Néprajzi Múzeum sajátosságaira épülve illeszkedik az óvodai és az iskolai tananyaghoz. Átfogóan veszi az ősz 
minden jellemzőjét az időjárástól kezdve a természet változásain keresztül egészen a néphagyományokig.

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: óvodások, általános iskolások

BelépődíJ: 350 ft

BelépődíJ: 350 ft

múzeumi őszbúCsúztató

a „nagy Rajzolás”

múzeumi őszbúCsúztató

múzeumi őszbúCsúztató

múzeumi őszbúCsúztató

Báta
tolNa Megye

feKete Gólya ház
7149 Báta, Fő út 306.
www.feketegolyahaz.hu

fenntaRtható táRsadalom

heti piaC a „saVanyúVízen”

máRton–nap és az újboR

a 100 éVes tölgy élete
IdőszaKI KIállítás a BeKüldött MunKáKBól

az én játékom, a te zenéd, az ő tánCa... 
a mi öRömünk

IdőpOnt: 2011. 10. 31. 10:00–13:00

IdőpOnt: 2011. 11. 05. 10:00–13:00

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 16:00–18:00

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 17:00

IdőpOnt: 2011. 11. 05. 17:00

KapcsOlattartó: Mózes éva | (20) 662 6105 | bateret@gmail.com

KapcsOlattartó: Mózes éva | (20) 662 6105 | bateret@gmail.com

A program során előadások hangzanak el a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársaitól a környezeti változások és a 
fenntartható társadalom témájában. A résztvevők megtekinthetik „A Balatonkutatás eredményei képekben” c. kiállítást. A rendezvényt „balatoni játékok” színesítik.

Ma már nehezen elképzelhető, hogy egykor a Fürdőtelepen is piaci napokat tartottak, ahol a környék gazdálkodói kínálták portékáikat. A program során  játékos 
feladatok révén idézzük meg a hajdani piacok hangulatát.

A Pannonhalmi Bencés Rend – mint tulajdonos – több mint 200 évig meghatározó szereplője volt Balatonfüred-Fürdő fejlődésének. Séta keretében az érdek-
lődők megismerkedhetnek a bencések egykori tulajdonát képező épületek történetével, irodalmi idézeteket, anekdotákat hallgathatnak, majd a helyi borászok 
borainak kóstolásával zárjuk a programot. A család apraját közben játékos feladatok várják.

A beküldött pályázati rajzokból időszaki kiállítás nyílik. A rajzpályázat témája a tölgy, az azt körülvevő növény- és állatvilág, természetvédelmi jelentősége, az 
erdők védelme, a fa további hasznosítása.

Helyi és vidéki fellépők játékos, zenés, táncos előadása. „A 100 éves tölgyfa” történetét iskolások mutatják be színjáték formájában.
„Földünk adta, tehetségünk alkotta” című őszi terményekből készített figura - alkotó délutánt szervezünk, melyet önkéntes boszorkányok varázsló munkája valósít meg.

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: családok, minden korosztály

célKözönséG: családok, minden korosztály

célKözönséG: családok, minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: 300 ft

BelépődíJ: 300 ft

BelépődíJ: felnőtt: 490 ft, kedvezményes: 300 ft

BelépődíJ: 200 ft

BelépődíJ: 200 ft

KapcsOlattartó: tóth Györgyi | (21) 200 2450 | toth.gyorgyi@furedkult.hu

KapcsOlattartó: tóth Györgyi | (21) 200 2450 | toth.gyorgyi@furedkult.hu

KapcsOlattartó: tóth Györgyi | (21) 200 2450 | toth.gyorgyi@furedkult.hu
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múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

a „nagy Rajzolás”

a pinCétől a padlásig a múzeumban

múzeumi őszbúCsúztató

kalandozás a digitális Világban

legyél te is „munkáCsy”!

legyél te is „RestauRátoR”!

máRton–napi mulatság és
múzeumok őszi éjszakája

IdőpOnt: 2011. 10. 28., 
2011. 11. 04. 15:00–16:30

IdőpOnt: 2011. 10. 16., 30. 14:00–17:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01– 2011. 11. 11.: 
előzetes egyeztetés alapján

IdőpOnt: 2011. 11. 11. 10:00–02:00

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

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

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

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

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: digitális világban jártasak és a digitá-
lis világ iránt érdeklődők 

célKözönséG: múzeumbarátok, iskolások, családok 

célKözönséG: diákok, családok 

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: 300 ft

BelépődíJ: felnőtt 600 ft | kedvezményes: 300 ft

béKéScSaba

MuNKácSy Mihály MúzeuM
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 9.
www.munkacsy.hu

múzeumi a’la CaRte – múzeumok délidőben

múzeumi őszbúCsúztató

jóízűen a jankayban...

múzeumi Vigasságok

IdőpOnt: 2011. 10. 28. 11:30–15:00

IdőpOnt: 2011. 11. 11. 14:00–18:00

Egy jóízű körsétára invitáljuk a látogatókat. A finom falatok mellett a szellem és a lélek táplálékaival, tárlatvezetéssel, valamint Vastag Ágnes textilművész kiállításával 
várunk minden érdeklődőt.

Egy vidám őszbúcsúztatóra várunk minden érdeklődőt. A felnőtteket a tárlatvezetés mellett koktélokkal, borkóstolóval és egyéb ínyenc különlegességekkel, a gyerme-
keket ügyességi feladatokkal és játszóházzal várjuk.

A digitális festészet, grafika a hagyományos festészet egy forradalmian új technika alkalmazásával megvalósuló módja. Nem irányzat, nem stílus, hanem bármely irányzat-
ban vagy stílusban, de a hagyományos ecset és olajfesték helyett digitális segédeszközökkel, azaz új technikával létrehozott műalkotás. Projektoros előadás.

Munkácsy nyomdokaiba léphet az, aki részt vesz a programon. Munkácsy festményeit elevenítjük meg különböző technikákkal. A résztvevők most kiléphetnek a meg-
szokott keretekből, a bevett anyagok (ceruza, festék, szén stb.) használata mellett kipróbálhatnak új dolgokat is, például homokot, textilt vagy akár linóleumot is!

A program során a diákok megismerhetik a múzeum „kulisszatitkait”, avagy mi történik egy tárggyal, ha bekerül a múzeumba?
Múzeumi munkatárs vezetésével iskolás csoportok látogathatják meg a restaurátorműhelyeket, ahol megismerkedhetnek a restaurátorok munkáival, a restaurálás munka-
folyamataival. (Hétközben diákoknak foglalkozás, hétvégén családi, ismeretterjesztő program.)

Családi kézműves játszóház: csuhézás, játékkészítés őszi termésekből, agyagozás. Márton–napi szokásokról való beszélgetés és zenélés. A múzeumok néprajzi raktá-
rából válogatott játékkiállítás kapcsán a bejelentkező iskolások és családok tanulmányozhatják a játékokat és újra elkészíthetik őket. Kukucska Színház előadása a Békés 
Megyei Napsugár Bábszínház művészeivel. Kulturális programok: komolyzenei koncert, irodalmi est, könnyűzenei koncert, szakmai előadás a digitális Világról, Light 
Scribblers, fénygraffiti. Borkóstoló: különleges borok és sajtok ételkóstolók kíséretében az előételtől a desszertig a gasztro-sornak megfelelően. Helyszín: Munkácsy 
Kávézó.
Tárlatvezetés: a Munkácsy Mihály Múzeum teljes körű ingyenes, egész estés tárlatvezetéssel vár minden kedves érdeklődőt 6 állandó tárlatán. Egész estés program, 
2 óránként indítjuk, az első tárlatvezetés 18.00-kor indul. Festés - ahogyan a nagyok csinálják:  Munkácsy nyomdokaiba léphet, ha részt vesz a közös képfestésben. 
Tegye hozzá Ön is tehetségét! Egész estés program.

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: családok és felnőtt látogatók

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

KapcsOlattartó: szikora zsuzsanna | (66) 524 656 | zs.szikora@jankay.hu

KapcsOlattartó: szikora zsuzsanna | (66) 524 656 | zs.szikora@jankay.hu

BékéscsaBa
Békés Megye

baRáti találkozó munkáCsy mihály és 
liszt feRenC kapCsolatának jegyében

szünidőzz Velünk!
őszI JátéKOK a MúzeuMBan

teRítsünk őszi szőnyeget a szalonba

Vendégek a szalonban
Gaál József MunKácsy-díJas festőMűvész KIállítása 
éS beSzélGetéS a MaGyar feStéSzet NapjáN

IdőpOnt: 2011. 10. 21. 15:00

IdőpOnt: 2011. 11. 02–03. 10:00–12:00

IdőpOnt: 2011. 10. 08. 10:00–12:00

IdőpOnt: 2011. 10. 18. 11:00

KapcsOlattartó: Mészáros zsuzsanna | (20) 999 3906 | munkacsyhaz@mail.globonet.hu

KapcsOlattartó: Mészáros zsuzsanna | (20) 999 3906 | munkacsyhaz@mail.globonet.hu

KapcsOlattartó: Mészáros zsuzsanna | (20) 999 3906 | munkacsyhaz@mail.globonet.hu

KapcsOlattartó: Mészáros zsuzsanna | (20) 999 3906 | munkacsyhaz@mail.globonet.hu

Békéscsabán a Liszt évfordulót a két művész – Liszt és Munkácsy – barátságáról való megemlékezésnek szenteljük. Előadások hangzanak el Liszt Ferencről, Munkácsyval való 
barátságáról, Colpachról, találkozásuk helyszínéről és a kastély mai helyzetéről, a luxemburgiak emlékezéséről.

Programunk az őszi szünetre hasznos időtöltést biztosít – iskolásoknak és családoknak egyaránt. A két nap folyamán két-két feladatlapot oldahatnak meg és kétféle foglalko-
záson vehetnek részt a gyerekek, így a gyermekek akár mindkét nap is részt vehetnek a foglalkozásokon. A feladatlappal kis csoportokban körbejárják a termeket, más-más 
szempontokból megismerve a kiállítás anyagát, majd témájukhoz köthető alkotó munkát ajánlunk.  Témakörök: építészet, szobrászat, festészet és a tárgykultúra.

Közös alkotás lehullott levelekből a környezettudatosság jegyében. Az elmúlt évhez hasonlóan előre préselt, illetve frissen szedett, lehullott színes leveleket szedünk a Ligetben, 
a Szoborsétányon, a ház parkjában és az udvaron. A családok a szalon padlóján a levelekből összefüggő kompozíciót készítenek, majd a levélszőnyeget és alkotóit fotón 
megörökítjük. Tealevelek főzetét fogyasztjuk, majd a faleveleket visszajuttatjuk a természetbe, közösen feltakarítunk.

A Magyar Festészet Napján rendhagyó kiállításmegnyitóra várjuk az érdeklődőket. Gaál József Munkácsy-díjas festőművész tárlatát a művésszel való beszélgetéssel nyitjuk.
A személyes találkozás kapcsán közelebb kerülhet a közönség a kortárs művészethez. Mindeközben modern zeneművek hangzanak fel a zeneiskola tanárainak előadásában.

múzeumi őszbúCsúztató

a pinCétől a padlásig a múzeumban

a „nagy Rajzolás”

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

a pinCétől a padlásig a múzeumban

JelentKezés: szükséges | (66) 442 080

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges | (66) 442-080

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: általános iskolások, családok

célKözönséG: családok, minden korosztály

célKözönséG: képzőművészeti középiskolások, 
felnőtt látogatók

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

béKéScSabai KulturáliS KözpONt 
MuNKácSy eMléKháza

5600 Békéscsaba, Gyulai út 5.
www.ifihaz.hu

Rak-táR-lat
IdőpOnt: 2011. 10. 26. 9:00–17:00

KapcsOlattartó: szikora zsuzsanna | (66) 524 656 | zs.szikora@jankay.hu

Intézményünk újra kitárja a raktár zárva tartott kapuit. A Jankay Galéria raktára olyan kincseket, érdekességeket rejt a látogatók számára, melyek nem minden nap 
kerülnek az érdeklődők látóterébe. A látogatás során kulisszatitkokra is fény derül, hogy a galéria munkatársai, miként kategorizálják, rendszerezik, tárolják Jankay Tibor 
hatalmas munkásságának gyümölcsét. Természetesen a szürke állomány sem marad munka nélkül, hiszen az érdeklődők egy rajzos játékos tesztlap segítségével idézhetik 
fel a látogatás során gyűjtött élményeket.
A programra várjuk az érdeklődő egyéneket és csoportokat, az aprócskáktól a felnőttekig.

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: minden korosztály
BelépődíJ: ingyenes

  

béKéScSaba

JanKay GyűJteMény és KOrtárs GalérIa
5600, Békéscsaba, Andrássy út  37-43.
www.jankay.hu
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Berettyóújfalu
HajDú-BiHar Megye

kiállítások délidőben

Régészkedj!
cSaládi délutáN

peRCzel móR 1811–2011
KiállítáSMeGNyitó

ViRtuális múzeumi séta
a pinCétől a padlásig

IdőpOnt: 2011. 10. 01– 2011. 11. 15.: 
előzetes bejelentkezés alapján

IdőpOnt: 2011. 10. 15. 14:00–18:00

IdőpOnt: 2011. 11. 11. 16:00

IdőpOnt: 2011. 10. 06. 10:00–12:00

KapcsOlattartó: dr. Krajczárné sándor Mária | (54) 402 390 | bihari.muzeum@gmail.com

KapcsOlattartó: dr. Krajczárné sándor Mária | (54) 402 390 | bihari.muzeum@gmail.com

KapcsOlattartó: dr. szőts zoltán | (74) 451 342, (30) 505 881 | vmbony@tolna.net

KapcsOlattartó: rausch Imre | (74) 451 342 | rausch.imi@freemail.hu

Tárlatvezetés a múzeum legújabb kiállítási egységeiben („Volt egyszer egy újkőkori világ...”, „Hajrá, BUSE!”). Elsősorban olyan munkahelyi közösségeket várunk, akiknek 
tagjai munkaidejük miatt ritkán jutnak el a múzeumba.

Ismerkedjünk játékos formában a régész és a restaurátor munkájával: „miniásatás”, kerámiaedény-restaurálás, a csontleletek titkai. Hogyan élt az őskori ember? Gabonaőrlés 
„újkőkori módra”, rézkori ékszer, paticsfal készítése. A 2011-ben átadott „Volt egyszer egy újkőkori világ...” c. régészeti egységben óránként szaktárlatvezetés.

Megemlékezünk Bonyhád hős fia, Perczel Mór 48-as honvédtábornok születésének 200. évfordulójáról. Beszélünk életéről, családjáról, s arról, hogy a Perczelek nem csupán 
a túlnyomórészt németek lakta Völgység és centruma, a német–zsidó–magyar mezőváros szellemi-lelki vezetői voltak, hanem kiemelkedő szerepet játszottak a megye, a régió 
és az ország életében is. A kiállítást megnyitja: Dr. Dobos Gyula. Közreműködnek a Zeneiskola tanárai-diákjai.

A 200 éves kúria műemléki jellegének megtartása miatt csak a földszint fizikai akadálymentesítésére kerülhetett sor. Az új Információs pultok összefoglalást nyújtanak az állandó 
kiállításról, ill. képi- és hangillusztrációkkal egészítik  ki  azt. Lexikális tudást nyújtanak, ugyanakkor segítségükkel „bebarangolhatjuk” a kiállítást. A mozgáskorlátozottaknak ezáltal 
lehetővé teszi az emeleti tárlat, a pince és a padlás megismerését.

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

múzeumi őszbúCsúztató

fedezd fel a múltad!

a pinCétől a padlásig a múzeumban

JelentKezés: szükséges | (54) 402 390

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges | (74) 451 342

JelentKezés: szükséges | (74) 451 342

célKözönséG: felnőtt látogatók

célKözönséG: családok, minden korosztály

célKözönséG: általános és középiskolások, 
családok, felnőtt látogatók

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: csoportos: 500 ft/csoport

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

bihari MúzeuM
4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 1.
www.biharimuzeum.hu

BoNyHáD
tolNa Megye

iskolabaRát Völgységi múzeum
KöNyvbeMutató

IdőpOnt: 2011. 10. 20. 16:00

KapcsOlattartó: rausch Imre | (74) 451 342 | rausch.imi@freemail.hu

A kis kötet összefoglalja a Völgységi Múzeum történetét, a korábbi múzeumi kezdeményezéseket, az elmúlt évek iskola- és látogatóbarát szakmai-infrastrukturális fejlesztéseinek 
eredményeit úgy, hogy egyúttal kitekintést ad Bonyhád és a Völgység kultúrájára is. A kötetet bemutatja: Steib György.

fedezd fel a múltad!

JelentKezés: szükséges | (74) 451 342

célKözönséG: általános és középiskolások, 
felnőtt látogatók, a város és környéke és tolna 
megye pedagógusai, helytörténeti kutatói
BelépődíJ: ingyenes

völGySéGi MúzeuM
7150 Bonyhád, Szabadság tér 2.
www.volgysegimuzeum.hu

a pinCétől a padlásig a múzeumban

a pinCétől a padlásig a múzeumban

a „nagy Rajzolás”

a „nagy Rajzolás”

BuDaPest
Pest Megye

aquiNcuMi MúzeuM
1031 Budapest, Szentendrei út 135.
www.aquincum.hu

„foRma bonum fRagile est”,
aVagy a szépség mulandó

hódító légiók nyomában
pannoniában

aquinCumi díszítőműVészet

kelta Családi nap aquinCumban

IdőpOnt: 2011. 10. 02. 11:00–12:00

IdőpOnt: 2011. 11. 06. 11:00–12:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01., 09., 15., 29. 
10:00–12:00

IdőpOnt: 2011. 10. 09. 10:00–15:00

KapcsOlattartó: csaplárné csépányi andrea | (1) 250 1650
csepanyi.andrea@aquincum.hu, aquincum@aquincum.hu

KapcsOlattartó: csaplárné csépányi andrea | (1) 250 1650
csepanyi.andrea@aquincum.hu, aquincum@aquincum.hu

KapcsOlattartó: pálinkás szilvia | (1) 250 1650 | palinkas.szilvia@aquincum.hu

KapcsOlattartó: csaplárné csépányi andrea | (1) 250 1650
csepanyi.andrea@aquincum.hu, aquincum@aquincum.hu

Az Aquincumi Múzeum igazgatóhelyettese dr. R. Facsády Annamária ismeretterjesztő előadása az antik szépségápolás rejtelmeiről, az ókori szépségideálról, 
hajviseletről, szépségápolási kellékekről.

Dr. Beszédes József régész előadása a római Pannonia izgalmas évszázadaiba kíván betekintést nyújtani, elsősorban a katonaságra, a hadsereg régészeti emlék-
anyagára és a hadtörténetre fókuszálva.

Az érdeklődők az aquincumi díszítőművészettel, ill. a korabeli technikákkal ismerkedhetnek meg freskó, mozaik, kerámia és kőemlék mintakönyv készítése során. 
A foglakozások egymásra épülnek, de külön-külön is látogathatóak.

A program résztvevői a mai Budapest területét a római hódítás előtt benépesítő rejtélyes kelta nép életével ismerkedhetnek meg, korabeli viseleteket próbálhatnak fel, 
kelta ékszereket készíthetnek, és részesei lehetnek egy kelta harci kiképzésnek is.

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: 14 év felett

célKözönséG: 14 év felett

célKözönséG: 6-12 év

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 700 ft

BelépődíJ: felnőtt 1300 ft | kedvezményes 700 ft

múzeumi őszbúCsúztató

a „nagy Rajzolás”

„boRs néni-nemzedékek”

kolibRi előadások - gyeRekszemmel

IdőpOnt: 2011. 10. 28. 10:00–16:00

IdőpOnt: 2011. 11. 11. 10:00–18:00

KapcsOlattartó: szebényi ágnes | (1) 375 1184 / 105 m.
szebenyi.agnes@szinhaziintezet.hu

KapcsOlattartó: szebényi ágnes | (1) 375 1184 / 105 m.
szebenyi.agnes@szinhaziintezet.hu

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: családok, általános iskolások, 
középiskolások 

célKözönséG: óvodások, iskolások, családok; 
minden korosztály

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

budapeSt

bajOr Gizi SzíNéSzMúzeuM
1124 Budapest, Stromfeld Aurél utca 16.
www.bajorgizi.hu

Van egy előadás a Kolibri Színház történetében, mely végigkísérte a színház elmúlt 20 évét. Ez az előadás: a „Bors néni”. Generációk sora nőtt fel e varázslatos zenés 
darabon, melyet a Nemes Nagy Ágnes (versek) - Novák János (zene) szerzőpáros neve fémjelez. Bors néni közönségtalálkozót szervezünk, melyre várjuk azokat a 
családokat, akik valamennyien látták ezt a zenés darabot.

Az október elején nyíló nagyszabású, a Kolibri Színház 20 évét bemutató jubileumi kiállításhoz kapcsolódóan a színház egykori előadásaihoz plakátok, jelmez- és 
díszlettervek készítése. A nap végén kamarakiállítást nyitunk az elkészült munkákból.
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Vendégünk a kolibRi színház
IdőpOnt: 2011. 10. 13., 20., 27. 
10:00–16:00 

KapcsOlattartó: szebényi ágnes | (1) 375 1184 / 105 m.
szebenyi.agnes@szinhaziintezet.hu

Vendégül látjuk a Kolibri Színház művészeit, színészjelöltjeit, továbbá a színpad körül tevékenykedő, alkotó munkatársakat (dramaturg, díszlet-, bábtervező, zenei vezető, 
jelmeztáros, fodrász, sminkes, súgó). Előadásrészletek, beszélgetések, helyzetgyakorlatok, vetélkedők, valamint kézműves foglalkozások révén fölidézzük a színházban folyó 
alkotómunka megannyi fázisát.

múzeumi őszbúCsúztató

a „nagy Rajzolás”

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

a „nagy Rajzolás”

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: általános és középiskolások
BelépődíJ: ingyenes

üzenet a jöVőnek

különleges táRlatVezetés
kRajtsoVits maRgit keRamikussal

Rajzoljunk!

IdőpOnt: 2011. 10. 08., 29. 
10:00–17:00

IdőpOnt: 2011. 10. 02. 11:00–13:00

IdőpOnt: 2011. 10. 05. 10:00–13:00

KapcsOlattartó: schuller ágnes | (1) 322 3824 | schuller.agnes@belyegmuzeum.hu

KapcsOlattartó: csík andrea | (1) 318 8097 | csik@budapestgaleria.hu

KapcsOlattartó: csík andrea | (1) 318 8097 | csik@budapestgaleria.hu

Október 8-án és 29-én közös örömrajzolásra hívunk a Bélyegmúzeumba minden kedves érdeklődőt! Csatlakozva A „Nagy Rajzolás” mozgalomhoz, mondjuk el együtt 
a művészet nyelvén üzenetünket a jövőnek! Akinek nincs ötlete, az is ihletet meríthet az „Art Postal, Art Posté, Mail Art mint Kapcsolatművészet” című időszaki 
kiállításunkból, hogy végül elkészítse saját művészi üzenetét, amely része lesz a nagy egésznek. Az elkészült munkákból a Múzeumok Őszi Fesztiválja zárónapjáig 
kamarakiállítást tekinthetnek meg látogatóink.

„A kerámia kifejezésmódja rendkívül változatos. Nemcsak a mondanivaló határozza meg, hanem függ az anyagoktól, a kemencéktől, az égetés módjától, hőfokától, 
időtartamától. (...) Különféle anyagokat, pl. fát, faforgácsot, textilt, rézhuzalt, üveget, papírt, papírporcelánt, hungarocellt használok. Hol kiveszem őket az agyagból az 
égetés előtt, hol azokkal együtt égetem; s mindig különleges élmény újra és újra megtapasztalni, hogyan viselkednek ezek az anyagok a tűzben.” – Krajtsovits Margit.
(A kiállítás 2011. 09. 01. és 2011. 10. 16. között hétfő kivételével 10:00–18:00 óráig látogatható.)

A hidak, amik összekötnek a valóságban és a gondolatban. A BTM – Budapest Galéria az Erzsébet híd lábánál van. Matzon Ákos Munkácsy–díjas festőművész 
tárlatvezetése és rajzolásra való felhívása diákoknak.
(Információ mozgáskorlátozottaknak: akadálymentes program!)
A kiállítás 2011. 09. 29. és 2011. 10. 30. között látogatható.

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: családok, minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: általános és középiskolások

BelépődíJ: felnőtt 750 ft
kedvezményes 375 ft

BelépődíJ: felnőtt 600 ft
kedvezményes 300 ft

BelépődíJ: felnőtt 600 ft
kedvezményes 300 ft

  

budapeSt

budapeSt

budapeSt

bélyeGMúzeuM

btM – budapeSt Galéria
a budapeSt Galéria Kiállítóháza

btM – budapeSt Galéria
budapeSt KiállítótereM

1074 Budapest, Hársfa u. 47.
www.belyegmuzeum.hu

1036 Budapest, Lajos utca 158.
www.budapestgaleria.hu

1056 Budapest, Szabad sajtó út 5.
www.budapestgaleria.hu

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

a pinCétől a padlásig a múzeumban

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

„boRs néni-nemzedékek”

a tegnap töRténelme
1956 a naGyszülőK szeMével

átélt töRténelem

az ásatástól a kiállításig

buda – duna – pest

palota és VáRos
élet a KözépKOri budáN

IdőpOnt: 2011. 10. 01., 08., 15., 22., 
29., 2011. 11. 05., 12. 10:00–12:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01– 2011. 11. 15. 
hétköznaponként, előzetes időpontegyeztetés alapján

IdőpOnt: 2011. 10. 21. 15:00

IdőpOnt: 2011. 11. 11. 15:00

IdőpOnt: 2011. 10. 16. 11. 00

IdőpOnt: 2011. 10. 01– 2011. 11. 15. 
hétköznaponként, előzetes időpontegyeztetés alapján

KapcsOlattartó: csík andrea | (1) 318 8097 | csik@budapestgaleria.hu

KapcsOlattartó: Kiss Gabriella | (1) 487 8854 | kapcsolat@mail.btm.hu

KapcsOlattartó: Kiss Gabriella | (1) 487 8854 | kapcsolat@mail.btm.hu

KapcsOlattartó: Kiss Gabriella | (1) 487 8854 | kapcsolat@mail.btm.hu

KapcsOlattartó: Kiss Gabriella | (1) 487 8854 | kapcsolat@mail.btm.hu

KapcsOlattartó: Kiss Gabriella | (1) 487 8854 | kapcsolat@mail.btm.hu

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges
(1) 487 8871 | kapcsolat@mail.btm.hu

JelentKezés: szükséges
(1) 487 8871 | kapcsolat@mail.btm.hu

JelentKezés: szükséges: csak csoportok részére
hétköznaponként (1) 487 8871 | kapcsolat@mail.btm.hu

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges
(1) 487 8871 | kapcsolat@mail.btm.hu

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: középiskolások

célKözönséG: idősebb korosztály

célKözönséG: felső tagozatos korosztálytól felnőttekig

célKözönséG: 5-15 éves korig, családok is

célKözönséG: általános és középiskolások

BelépődíJ: felnőtt 800 ft | kedvezményes 400 ft

BelépődíJ: 700 ft

BelépődíJ: 700 ft

BelépődíJ: felnőtt 1600 ft | kedvezményes 700 ft
családi 2300 ft

BelépődíJ: felnőtt 1600 ft | kedvezményes 700 ft
családi 2300 ft

BelépődíJ: 700 ft

budapeSt

budapeSt

btM – budapeSt Galéria
varGa iMre Kiállítóház

budapeSti törtéNeti MúzeuM

1033 Budapest, Laktanya u. 7.
www.budapestgaleria.hu

1014 Budapest, Budavári Palota E épület, 
Szent György tér 2. www.btm.hu

Varga Imre egyre gazdagodó életműkiállítása 1981 óta látogatható; a tárlaton szobrai, köztéri szoborvázlatai, rajzai, érmei és egyéb alkotásai tekinthetők meg. 
Munkássága az egész világon ismert, hiszen nemcsak itthon és Európában, hanem a tengerentúli országokban is állnak köztéri szobrai. A művész minden szombaton 
személyesen fogadja a bel- és külföldi érdeklődőket 10–12 óra között. (Információ mozgáskorlátozottaknak: akadálymentes program!)

Előzetes kérdések alapján a nagyszülők emlékeinek, fotóinak összegyűjtése, majd a kiállítás idevonatkozó részének megtekintése után azok feldolgozása.

Erre az alkalomra az idősebb korosztály tagjait várjuk. Az általuk megélt történelmi eseményeket idézzük fel egyrészt saját emlékeik alapján, másrészt a kiállítás tárgyainak, 
dokumentumainak segítségével, a történettudomány szemszögéből.

Egy tárgy útja az előkerülésétől a restaurátorműhelyen keresztül a vitrinig. Beszélgetés a múzeum egyik régész munkatársával, látogatás a restaurátorműhelyben, a 
kerámiarestaurálás kipróbálása.

Mi a hajóhíd? Hogyan működött a repülőhíd? Miért épült a Lánchíd? Múzeumpedagógiai foglakozás 5-15 éves korig a folyó szerepéről, az átkelésről, a hidakról 
– hajómodellkészítéssel.

Élet a középkori Budán a palotában és a polgárvárosban. Jelmezes történelmi játék a legkisebbektől a középiskolásokig.
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múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

múzeumi őszbúCsúztató

a pinCétől a padlásig a múzeumban

múzeumi őszbúCsúztató

speCiális múzeumpedagógiai pRogRam 
Vakok és gyengénlátók számáRa

a bkV különleges jáRműVei
IdőszaKI KIállítás

szakRális üzenetek
cSOpOrtOS KiállítáS

közlekedéstöRténeti VeRseny

IdőpOnt: 2011. 10. 01., 08., 15.,
22., 29. 14:00

IdőpOnt: 2011. 10. 05– 2011. 11. 15. 

IdőpOnt: 2011. 10. 01– 2011. 11. 15.: 
K 16:00– 20:00, Szo 14:00– 18:00 
vagy előzetes bejelentkezés alapján 
más időpontban is

IdőpOnt: 2011. 10. 03– 2011. 11. 11. 
(döntő: 2011.11.11.)

KapcsOlattartó: dr. f. Orosz sára | (70) 944 2417 | f.orosz.sara@gtk.szie.hu

KapcsOlattartó: vidák Judit | (1) 461 6500 / 11271 m. | vidak.judit@bkv.hu

KapcsOlattartó: Kádár Katalin | (20) 911 8121 (20) 916 5605 | kk@galerialenia.hu

KapcsOlattartó: vidák Judit | (1) 461 6500 / 11271 m. | vidak.judit@bkv.hu

A Csekovszky Gyűjtemény Kiállítóháza a Mester egykori műtermében, valamint annak szabadtéri szoborkertjében fogadja az érdeklődő közönséget.
Taktilis tárlatvezetés: a művész által készített nagyméretű kerámiaplasztikák tapintása, simítása által közelebb kerül hozzánk a művész alkotói – tárgykészítői attitűdje.
Az agyagművesség, az ember ősi mestersége: agyagműves foglalkozás.
Egyedi kiadvány: a kivételes programra új, egyedi tájékoztató anyag készül Csekovszky Árpád munkásságáról. A kiadványok egy részét braille-írással készítjük, kifeje-
zetten ennek az eseménynek a kapcsán.

A kiállított fotókon a BKV egykori és mai különleges közlekedési eszközeit (pl. sikló, fogaskerekű vasút, libegő) ismerhetik meg közelebbről a látogatók.

„Szakrális üzenetek” c. csoportos kiállítás – 30 képzőművész részvételével. 
Kiállító művészek: Almásy Aladár, Bálint Endre, Bíró Gábor, Borsos Miklós, Ifj. Benedek Jenő, Diskay Lenke, El Kazovszkij, Fekete László, Für Emil, Gácsi Mihály, 
Győri Miklós, Kass János, Kádár Katalin, Kárpáti Tamás, Kondor Béla, Maczkó Erzsébet, Masszi Ágnes, Nagy Gábor, Novák Henrik, Pató Károly, Rainer Péter, 
Reich Gábor, Sinkó István, Széchy Bea, Székács Zoltán, Szőcs Géza, Túry Mária, Varga Patrícia Minerva, Vén Zoltán, Vinkler László.

A BKV Zrt. múzeuma közlekedéstörténeti vetélkedőt szervez a fővárosi közlekedés múltja témakörben 8. osztályos tanulók részére. A vetélkedőre 5 fős csapatok 
jelentkezését várjuk. A jelentkezőknek elektronikus úton juttatjuk el a kitöltendő feladatlapokat. A legjobban teljesítő 5 csapatot meghívjuk a Földalatti Vasúti Múze-
umba, ahol élőben mérhetik össze tudásukat.

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: vakok és gyengénlátók, valamint 
kísérő családtagjaik; minden korosztály részére

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: 8. osztályos tanulók

BelépődíJ: felnőtt 500 ft
kedvezményes 200 ft

BelépődíJ: felnőtt 320 ft
kedvezményes 260 ft

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

budapeSt

budapeSt

budapeSt

cseKOvszKy GyűJteMény KIállítóháza

földalatti vaSúti MúzeuM

Galéria léNia

1173 Budapest, Pesti út 165.
www.csekovszky.hu

1052 Budapest, Deák téri metróaluljáró
www.bkv.hu

1021 Budapest, Széher út 74.
www.galerialenia.hu

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

a pinCétől a padlásig a múzeumban

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

a „nagy Rajzolás”

a beszélő papíR

a híRes aRadi tizenháRom

a szabadsághaRC megtoRlása

amiRől a téRképek mesélnek...

az áRpád-Vonal

éRzékelj és alkoss! 1.
a SzabadSáG fOrradalMa

IdőpOnt: 2011. 10. 19. 10:00, 14:00
(csoport esetében telefonon egyeztetett időpontban)

IdőpOnt: 2011. 10. 05. 10:00–15:00
(telefonon egyeztetett időpontban)

IdőpOnt: 2011. 10. 06. 10:00–15:00
(telefonon egyeztetett időpontban)

IdőpOnt: 2011. 10. 13. 10:30–11:40

IdőpOnt: 2011. 11. 06. 11:00–12:00

IdőpOnt: 2011. 10. 13., 2011. 11. 10. 10:00, 14:00 
(csoport esetében telefonon egyeztetett időpontban)

KapcsOlattartó: Bajáki Bernadett | (1) 325 1600 / 44198 m., 44199 m.
bajaki.bernadett@hm-him.hu

KapcsOlattartó: németh csaba, Bajáki Bernadett | (1) 325 1600 / 44198 m., 44199 m.
bajaki.bernadett@hm-him.hu

KapcsOlattartó: Bajáki Bernadett | (1) 325 1600 / 44198 m., 44199 m.
bajaki.bernadett@hm-him.hu

KapcsOlattartó: németh csaba | (1) 325 1600 / 44048 m., 44198 m.
nemeth.csaba@hm-him.hu

KapcsOlattartó: Bajáki Bernadett | (1) 325 1600 / 44198 m., 44199 m.
bajaki.bernadett@hm-him.hu

KapcsOlattartó: Bajáki Bernadett | (1) 325 1600 / 44198 m., 44199 m.
bajaki.bernadett@hm-him.hu

JelentKezés: csoportok esetében szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: csoportok esetében szükséges

célKözönséG: általános és középiskolák 
diákcsoportjai, családok, egyéni látogatók

célKözönséG: általános és
középiskolák diákcsoportjai

célKözönséG: általános és
középiskolák diákcsoportjai

célKözönséG: általános és középiskolás 
diákok, családok, egyéni látogatók

célKözönséG: közép- és főiskolás diákok, 
felnőtt látogatók

célKözönséG: általános és középiskolák 
diákcsoportjai, családok, egyéni látogatók

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 600 ft

budapeSt

hONvédelMi MiNiSztériuM
hadtörtéNeti iNtézet éS MúzeuM

1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 40.
www.militaria.hu

A papír a történelem és a civilizáció írásbeliségének hordozója. Történelmi múltunkban tett kalandunk során megismerhetjük írásbeliségünk egyes fázisait, illetve megtud-
hatjuk, hogy hogyan készül a mártott papír. Az ügyes kezűek pedig saját maguk által készített papírra vethetik gondolataikat az utókor számára.
(A foglalkozás időtartalma kb. 60 perc. A Hadtörténeti Múzeumba a Tóth Árpád sétány 40. szám felőli bejáraton léphetnek be.)

Ismerjük meg közelebbről a magyar szabadságharc aradi mártírjait! A múzeumpedagógiai foglalkozás során bemutatunk egy-két igazi relikviát, valamint játékos feladatok 
segítségével megismertetjük a gyerekeket nemzetünk történelmének eme sorsfordító, szomorú eseményével.
(A foglalkozás időtartalma kb. 50 perc. A Hadtörténeti Múzeumba a Tóth Árpád sétány 40. szám felőli bejáraton léphetnek be.)

A magyar nemzettudat közösségi összetartó ereje a ‘48-as forradalom és szabadságharc eszméiben is erősen megnyilvánult. A nemzetet vezető hadvezérek és közéleti 
személyiségek megtörése, valamint kivégzése az egész nemzet ellen irányult, az elnyomó hatalom így kívánt példát statuálni. Az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc még bukásában is erőt és összetartást kovácsolt a nemzet fiai közt.
(A foglalkozás időtartalma kb. 50 perc. A Hadtörténeti Múzeumba a Tóth Árpád sétány 40. szám felőli bejáraton léphetnek be.)

Interaktív, készség- és képességfejlesztő játékos kalandtúra a térképek rejtélyes világában – szakavatott térképész és múzeumpedagógus kollégák vezetésével. Milyen 
jelentőséggel bír az emberiség történetében a térkép, hogyan igazodhatunk el rajta, és van-e jövője a mai GPS technológiák mellett?

A Magyar Királyi Honvédség védelmi rendszere a Keleti-Kárpátokban nem más, mint a híres Árpád-vonal. A Vörös Hadsereg támadásával szemben a második világhábo-
rúban három kiépített erődrendszer létezett: a Kárpátok előhegyei között a Hunyadi-állás, az ezeréves országhatáron inkább csak kijelölt, de ki nem épített Szent László-állás, 
és a Magyarország belseje felé futó völgyekben kiépített Árpád-vonal. Az erődrenszer kutatásával foglalkozó dr. Szabó József János tart előadást.

Az 1848–49-es szabadságharc és forradalom történelmi hagyatékából számos páratlan kulturális érték megismerésére és kézbevételére nyílik most lehetőség, amivel 
maradandó és egyedi élményt biztosítunk látogatóinknak. Ezt követően pedig rekonstruálunk egy-egy eszközt, tárgyat – papír- vagy gipszmakettek készítése segítségé-
vel. A programot egyéni látogatóknak, családok és gyermekcsoportok, baráti társaságok számára egyaránt ajánljuk.
(A foglalkozás időtartalma kb. 60–80 perc. A Hadtörténeti Múzeumba a Tóth Árpád sétány 40. szám felőli bejáraton léphetnek be.)
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a „nagy Rajzolás”

a „nagy Rajzolás”

a pinCétől a padlásig a múzeumban

fedezd fel a múltad!

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

éRzékelj és alkoss! 2.
viláGhábOrúK KOra

éRzékelj és alkoss! 3.
3d-S puzzle játéKOK

hadiegészségügy a RestauRátoR 
szemszögéből

hadimesteRek udVaRa

hadiRégészet

hadtöRténelmi pillanatok
a fotóaRChíVumból

IdőpOnt: 2011. 10. 27. 10:00, 14:00
(csoport esetében telefonon
egyeztetett időpontban)

IdőpOnt: 2011. 11. 10. 10:00, 14:00
(csoport esetében telefonon
egyeztetett időpontban)

IdőpOnt: 2011. 11. 09. 10:00, 14:00
(csoport esetében telefonon
egyeztetett időpontban)

IdőpOnt: 2011. 10. 26. 12:00–13:00
(csoport esetében telefonon 
egyeztetett időpontban)

IdőpOnt: 2011. 10. 11., 18. 10:00, 14:00
(csoport esetében telefonon 
egyeztetett időpontban)

IdőpOnt: 2011. 10. 01. 10:00–16:00

KapcsOlattartó: Bajáki Bernadett | (1) 325 1600 / 44198 m., 44199 m.
bajaki.bernadett@hm-him.hu

KapcsOlattartó: Bajáki Bernadett | (1) 325 1600 / 44198 m., 44199 m.
bajaki.bernadett@hm-him.hu

KapcsOlattartó: Bajáki Bernadett | (1) 325 1600 / 44198 m., 44199 m.
bajaki.bernadett@hm-him.hu

KapcsOlattartó: Jakusch Gabriella, udovecz György | (1) 325 1631, (1) 325 1600 / 44052 m.
jakusch.gabriella@hm-him.hu, udovecz.györgy@hm-him.hu 

KapcsOlattartó: Bajáki Bernadett | (1) 325 1600 / 44198 m., 44199 m.
bajaki.bernadett@hm-him.hu

KapcsOlattartó: Bajáki Bernadett | (1) 325 1600 / 44198 m., 44199 m.
bajaki.bernadett@hm-him.hu

Kézműves foglalkozásunk keretében kicsik és nagyok igényeinek megfelelő, különböző nehézségi szintű repülőgépmaketteket készítünk papírból. A kézműves foglalkozás 
előtt az első világháborús kiállítótérben megismerkedünk a repülőgépek háborús bevetésének történetével. A foglalkozás végén gyermekek és felnőttek gyakorolhatják 
kézügyességüket. (A foglalkozás időtartama 60-80 perc.)

A hétvégén ügyességi 3D-s puzzle játékok összerakására nyílik lehetőség, melyek közt lesz Beretta, II. világháborús aknavető vagy éppen katonai dzsip.

A világháborúk során kialakult állóháborúk folyamán számtalan katona sebesült meg a harctereken. A hadiegészségügy páratlan eszközeit, tárgyait tekinthetjük meg, 
és a restaurátor segítségével utánajárhatunk, hogy milyen egészségügyi eszközöket használtak a szanitécek, illetve hogy ezen eszközök hogyan működnek és miként 
„varázsolják” a szakemberek szinte újjá e tárgyakat. (Időtartam: 50 perc)

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum hagyományteremtő céllal szervezi meg a katonai vonatkozású mesterek bemutatóját és vásárát. Az érdeklődők képet kapnak a több 
száz évvel ezelőtti használati tárgyak, eszközök előállításával foglalkozó kézművesek és gyártók munkájáról.

A hadirégészettel, a régészet hazánkban egyik nem oly ismert, ám szakmailag annál fontosabb ágával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Az előadás során számos 
ásatásokról előkerült tárgy is kézbe vehető, megtekinthető, miközben megismerkedünk Magyarország hadirégszetének kutatásaival, módszereivel.

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum I. világháborút felölelő kiállításában történő interaktív tárlatvezetés követően lehetőség nyílik az intézmény fotóarchívumából szárma-
zó korabeli felvételek, albumok, hadirelikviák megtekintésére; jeles személyiségeket, páratlan történelmi pillanatokat megörökítő archív, eddig a nagyközönség által még 
soha nem látott fotókat tekinthetnek meg a látogatók. Ezenkívül első világháborús pantoszkóp kipróbálásra is lehetőség nyílik!
(A foglalkozás időtartalma kb. 60 perc. A Hadtörténeti Múzeumba a Tóth Árpád sétány 40. szám felőli bejáraton léphetnek be.)

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: csoportok esetében szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: általános és középiskolák 
diákcsoportjai, családok, egyéni látogatók

célKözönséG: általános és középiskolák 
diákcsoportjai, családok, egyéni látogatók

célKözönséG: közép- és főiskolás diák-
csoportok, családok és egyéni látogatók

célKözönséG: általános és középiskolák 
diákcsoportjai, családok, egyéni látogatók

célKözönséG: általános és középiskolák 
diákcsoportjai, családok, egyéni látogatók

célKözönséG: a téma iránt elkötelezett általános 
és középiskolák diákcsoportjai, családok, egyéni 
látogatók, katonai hagyományőrzők

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 600 ft

fedezd fel a múltad!

a pinCétől a padlásig a múzeumban

fedezd fel a múltad!

a „nagy Rajzolás”

fedezd fel a múltad!

a „nagy Rajzolás”

híResek és híRhedtek
teMatIKus nap 1849. OKtóBer 6-áhOz KapcsO-
lódó híres és hírhedt eGyénIséGeKről

i. VilágháboRús emlékek testközelben

jelentkezz! jelentkezz!

kuRuC–koRi táboRi kiképzés

most jó lenni katonának...

muskétától a géppuskáig
a tűzfeGyvereK feJlődéstörténete dIóhéJBan

IdőpOnt: 2011. 10. 05–06. 
10:30–12:00, 13:00–14:30

IdőpOnt: 2011. 10. 12. 10:00, 14:00
(csoport esetében telefonon egyeztetett időpontban)

IdőpOnt: 2011. 10. 23. 10:00–16:00
(csoport esetében telefonon egyeztetett időpontban)

IdőpOnt: 2011. 10. 09. 10:00–15:00

IdőpOnt: 2011. 10. 16. 10:30–15:30

IdőpOnt: 2011. 10. 07., 12., 14. 10:30–12:00; 
2011. 10. 19., 2011. 11. 08–09., 11. 10:30–12:00, 
13:00–14:30

KapcsOlattartó: németh csaba | (1) 325 1600 / 44048 m., 44198 m.
nemeth.csaba@hm-him.hu

KapcsOlattartó: Bajáki Bernadett | (1) 325 1600 / 44198 m., 44199 m.
bajaki.bernadett@hm-him.hu

KapcsOlattartó: Bajáki Bernadett | (1) 325 1600 / 44198 m., 44199 m.
bajaki.bernadett@hm-him.hu

KapcsOlattartó: Bajáki Bernadett | (1) 325 1600 / 44198 m., 44199 m.
bajaki.bernadett@hm-him.hu

KapcsOlattartó: németh csaba | (1) 325 1600 / 44048 m., 44198 m.
nemeth.csaba@hm-him.hu

KapcsOlattartó: németh csaba | (1) 325 1600 / 44048 m., 44198 m.
nemeth.csaba@hm-him.hu

JelentKezés: csoportok esetében szükséges

JelentKezés: csoportok esetében szükséges

JelentKezés: csoportok esetében szükséges

JelentKezés: csoportok esetében szükséges

JelentKezés: csoportok esetében szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: általános és középiskolás 
diákok, családok, egyéni látogatók

célKözönséG: általános és középiskolák 
diákcsoportjai, családok, egyéni látogatók

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: óvodások, általános és középiskolák 
diákcsoportjai, családok, felnőtt látogatók

célKözönséG: általános és középiskolás 
diákok, családok, egyéni látogatók

célKözönséG: általános és középiskolás 
diákok, családok, egyéni látogatók

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 600 ft

Vetített képes bemutató előadással és fegyvertörténeti foglalkozással egybekötött interaktív tematikus nap 1849. október 6. emlékére, amelynek keretében a Magyar 
Királyi Honvédség és a Császári Királyi hadsereg híres és hírhedt egyéniségeiről tudhatnak meg kulisszatitkokat az érdeklődők. Az interaktív foglalkozás során korabeli 
fegyvereket vehet kézbe a nagyérdemű.

A történelem és a múlt lelke az ember és az őt körülvevő tárgyakban. Az I. világháború zaklatott éveit megjárt katonák ezrei kerestek vigaszt és egyben bátorítást egy-
egy „hadirelikvia” elkészítésében. Most kézbe vehetjük ezeket az ereklyéket, és megismerhetjük elkészítésük apró titkait, valamint történelmüket.
(A foglalkozás időtartalma kb. 50 perc. A Hadtörténeti Múzeumba a Tóth Árpád sétány 40. szám felőli bejáraton léphetnek be.)

1956 a nemzet forradalma a szabadságért. 1956 forradalmi őszének eseményeit felelevenítve megismerkedünk a korabeli eszközökkel, fegyverekkel, öltözékkel 
valamint rádiótechnikai bemutatóval egybekötött interaktív játékokon vehetnek részt a látogatók.

Családok, gyerekek számára kialakított ügyességi versenyek, történeti játékos feladatokkal egybekötve. Gyere el, ha próbára akarod tenni ügyességed, ha meg akarod 
ismerni Rákóczi titkosírását, ha még nem tudod, hogy mit is jelent a kuruc vagy labanc kifejezés.
(A Hadtörténeti Múzeumba a Tóth Árpád sétány 40. szám felőli bejáraton léphetnek be.)

Interaktív, készség- és képességfejlesztő foglalkozás, amelynek során 3 dimenziós ágyúmakett összerakásában, XIX. századi gyalogsági alakzatokban történő mozgásban és 
finommotoros képességek fejlesztésében tehetik próbára ügyességüket az érdeklődők. Mindemellett fegyver is kerül a résztvevők kezébe.

A fegyver nagy misztikum minden olyan ember számára, aki nem hivatásszerűen és rendszeresen foglalkozik ezekkel a tárgyakkal. Ezen az interaktív múzeumpedagógiai 
foglalkozáson a tűzfegyverek évszázados fejlődéstörténetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Részesei lehetnek ennek a különleges alkalomnak, és megtudhatják azt 
is, hogy a jelenben és a jövőben van-e egyáltalán létjogosultsága ezeknek az eszközöknek. Néhány különlegességet a résztvevők kézbe is vehetnek.
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fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

a pinCétől a padlásig a múzeumban

fedezd fel a múltad!

a pinCétől a padlásig a múzeumban

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

pajzstól a keVláR mellényig
a KatOnaI védőeszKözöK feJlődés-
törtéNete dióhéjbaN

pesti sRáCok

soRok közé Rejtett titkok

szép szál szálfegyVeR

töRténelem a műVészetben

VáRtöRténeti baRangolás

IdőpOnt: 2011. 11. 10. 
10:30–12:00 és 13:00–14:30

IdőpOnt: 2011. 10. 20. 10:30–12:00 és 
13:00–14:30; 2011. 10. 21. 10:30–12:00

IdőpOnt: 2011. 10. 26. 
10:30–12:00, 13:00–14:30

IdőpOnt: 2011. 10. 20. 10:00, 11:00
(csoport esetében telefonon
egyeztetett időpontban)

IdőpOnt: 2011. 10. 04., 11. 
10:30–12:00, 13:00–14:30

IdőpOnt: 2011. 10. 27. 
10:30–12:00, 13:00–14:30

KapcsOlattartó: németh csaba | (1) 325 1600 / 44048 m., 44198 m.
nemeth.csaba@hm-him.hu

KapcsOlattartó: németh csaba | (1) 325 1600 / 44048 m., 44198 m.
nemeth.csaba@hm-him.hu

KapcsOlattartó: németh csaba | (1) 325 1600 / 44048 m., 44198 m.
nemeth.csaba@hm-him.hu

KapcsOlattartó: németh csaba | (1) 325 1600 / 44048 m., 44198 m.
nemeth.csaba@hm-him.hu

KapcsOlattartó: Bajáki Bernadett | (1) 325 1600 / 44198 m., 44199 m.
bajaki.bernadett@hm-him.hu

KapcsOlattartó: németh csaba | (1) 325 1600 / 44048 m., 44198 m.
nemeth.csaba@hm-him.hu

A fegyverek ellen mindig is alkalmaztak a katonák valamilyen védőeszközt. Interaktív, készség– és képességfejlesztő fegyvertörténeti foglalkozásunk során a pajzsokkal, 
vértekkel, sisakokkal, valamint egyéni védőeszközökkel köthet közelebbi ismeretséget a nagyérdemű. Néhány érdekes darabot fel is próbálhatnak.

Vetített képes bemutató előadással és fegyvertörténeti foglalkozással egybekötött interaktív tematikus nap az 1956-os októberi és novemberi eseményeinek emlékére, 
amelynek keretében a forradalmárokról, az aktuális eseményekről és az eltiprásukra  küldött haderőkről tudhatnak meg érdekességeket az érdeklődők. Az interaktív 
foglalkozás során korabeli fegyvereket vehet kézbe a nagyérdemű.

Olyan titkoknak tudói és megértői lesznek ezen a programon, melyek csak a legszakavatottabb levéltárosok sajátja volt ez idáig. Kossuth Lajos és Görgei Artúr sza-
badságharc idején keltezett leveleinek vizsgálatával teljes korrajzot alkothatnak, és a két híresség lelkébe, titkaiba is bepillantást nyerhetnek. Az iratok hangvétele, stílusa 
különleges élmény a XXI. század emberének. A foglalkozást interaktív meglepetéssel zárjuk.

Interaktív, készség- és képességfejlesztő fegyvertörténeti foglalkozás, amelynek során szálfegyverek is kerülnek a résztvevők kezébe. Ezen a délutánon a szúró, vágó, döfő 
alkalmatosságok fejlődésével ismerkedhetnek meg a résztvevők. A több évezredes áttekintés során képet alkothatnak ezekről a félelmetes eszközökről, hatásukról, és azt 
is vizsgálat tárgyává tesszük, hogy napjainkban van-e még létjogosultságuk.

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 foglalkozás időtartama: 50 perc)

Vártörténeti sétánk keretében a Budai vár északi részét vesszük górcső alá nem csupán hadtörténeti, hanem építészeti és kultúrtörténeti szempontból is. Megtudhatják 
itt azt is, hogy miért szégyellte néhány államfő a tetoválásait, és hogyan kerülhetett kínai ágyú a Budai Várba.

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: csoportok esetében szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: általános és középiskolás 
diákok, családok, egyéni látogatók

célKözönséG: általános és középiskolás 
diákok, családok, egyéni látogatók

célKözönséG: általános és középiskolás 
diákok, családok, egyéni látogatók

célKözönséG: általános és középiskolák 
diákcsoportjai, családok, egyéni látogatók

célKözönséG: általános és középiskolás 
diákok, családok, egyéni látogatók

célKözönséG: általános és középiskolás diákok, 
családok, egyéni látogatók

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 600 ft

múzeumi őszbúCsúztató

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

Viszlát ősz! itt a tél!

nagyasszonyok és főuRak életmódja

pompás főúRi öltözetek nyomában

Redesign
új tárGyaK réGi aNyaGból

IdőpOnt: 2011. 11. 13. 10:00

IdőpOnt: 2011. 10. 25. 13:00–15:00

IdőpOnt: 2011. 10. 26., 28.,
2011. 11. 02., 04., 08–09. 14:00–15:30;
2011. 10. 25, 2011. 11. 03. 16:00–17:30

IdőpOnt: 2011. 10. 18–21. 
14:00–16:00, 16:00–18:00

KapcsOlattartó: Bajáki Bernadett, Jakusch Gabriella | (1) 325 1600 / 44198 m., 44199 m.
bajaki.bernadett@hm-him.hu, jakusch.gabriella@hm-him.hu

KapcsOlattartó: pataki Judit | (1) 456 5171 | muzeumpedagogia@imm.hu

KapcsOlattartó: pataki Judit | (1) 456 5171 | muzeumpedagogia@imm.hu

KapcsOlattartó: szabó eszter ágnes | (1) 456 5184 | szabo.eszter.agnes@imm.hu

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges e-mailen vagy telefonon
(csoportokat min. 10 fővel indítunk)

JelentKezés: szükséges e-mailen vagy telefonon
(csoportokat min. 10 fővel indítunk)

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: általános és középiskolák diákcsoportjai, 
családok, egyéni látogatók; minden korosztály

célKözönséG: nyugdíjasok

célKözönséG: általános iskolások

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 500 ft

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 600 ft

10:00–16:00: Interaktív múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozással várjuk e napon a kicsiket és nagyokat! A Budai Vár történelmével, az őszbúcsúztató ünnepek 
egyediségével ismerkedünk meg a program keretében. (A foglalkozás időtartama 60-90 perc.)
18:00: Őszi Koncert Manontól a Pillangókissasszonyig – áriák és duettek Puccini ismert operáiból.
Fellépnek: Vincze Bernadett szoprán, Keresztes Laura szoprán, dr. Számvéberné Kenyeres Mónika mezzoszoprán és Honinger László tenor, zongorán kísér Salgó 
Tamás. Az est narrátora dr. Pavlik Gábor. Helyszín: a Múzeum Márványterme.

A tárlatvezetést követő kötetlen beszélgetésen arra is választ keresünk, hogy hogyan kerültek a Királyi Magyarország területére a török eredetű tárgyak, hogyan befolyá-
solta a török (ipar)művészet és életmód jelenléte a magyar viselet és tárgykultúra fejlődését. Majd műhelymunka keretében díszes gombokat készítünk.
(Kapcsolódó kiállítás: Főúri öltözetek az Esterházy-kincstárból)

Játékos vetélkedő keretében felfedezzük a régi főúri viseleteket, megismerjük a különböző ruhadarabokat, ékszereket és díszeket, különös hangsúlyt fektetve a díszítő-
motívumokra és az anyagokra. Szerepjáték keretében – korabeli öltözetek kipróbálásával – a kor szokásaival is megismerkedhetünk.
(Kapcsolódó kiállítás: Főúri öltözetek az Esterházy-kincstárból)

Az Unpolished kiállításon újragondolt tárgyakat látunk, melyeket hétköznapi életünkből jól ismerünk, de az elhasználtnak vélt, egyszer használatos tárgyak a designereknek 
köszönhetően teljesen új funkciókat nyernek. Ezúttal a látogató kap lehetőséget, hogy próbára téve kreativitását „re-designerré” váljon.
(Kapcsolódó kiállítás: Unpolished - Kortárs lengyel design)

a pinCétől a padlásig a múzeumban

baRangolás a szeCesszió Világában
IdőpOnt: 2011. 10. 05–06., 11., 14. 14:00–
15:30; 2011. 10. 12. 14:00–15:30, 16:00–17:30

KapcsOlattartó: pataki Judit | (1) 456 5171 | muzeumpedagogia@imm.hu

JelentKezés: szükséges e-mailen vagy telefonon
(csoportokat min. 10 fővel indítunk)

célKözönséG: általános és középiskolás 
diákok, családok
BelépődíJ: 600 ft

budapeSt

IparMűvészetI MúzeuM
1091 Budapest, Üllői út 33-37.
www.imm.hu

A séta során betekintést nyerünk a múzeum rejtett zugaiba. Felkutatjuk a lechneri formanyelv motívumait. Felfedezzük a szecesszió jellegzetes díszeit, anyagait, techni-
káit. Végül, akár újra is tervezhetjük a színes felülvilágító ablakot: 9 négyzetméteres „tükörképét” közösen, homokkal festjük át.
(Kapcsolódó kiállítás: Gyűjtők és kincsek)
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múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

a pinCétől a padlásig a múzeumban

teRítők, káRpitok, ágytakaRók
16–17. századI főúrI OtthOnOK

újRateRemtett múlt
a SzázadfOrdulóS budapeSt

IdőpOnt: 2011. 11. 03. 13:00–15:00

IdőpOnt: 2011. 10. 04., 06., 27. 
15:00

KapcsOlattartó: pataki Judit | (1) 456 5171 | muzeumpedagogia@imm.hu

KapcsOlattartó: hutvágner zsófia | (1) 456 5107 | info@imm.hu

A kötetlen tárlatvezetésen közelebbről is megszemléljük az ágyterítők, takarók, paplanok hímzőművészetetét és motívumkincsét, a készítési technikákat és a skófiumokat. 
Nem feledkezünk meg a nyeregtakarók, nyergek, tegezek és pisztolyok hímzéseiről sem. Végül mi is hímzőmesterekké válunk, és tulipános kitűzőt varrunk.
(Kapcsolódó kiállítás: Főúri öltözetek az Esterházy-kincstárból)

Az épület máskor nem látogatható részeit is bejárva megismerkedhetünk századfordulós építészetünk eme kiemelkedő darabjának történetével, stíluselemeivel. Felidézzük 
a termek egykori szerepét, egykori díszeit: ezeken keresztül pedig megelevenítjük a budapesti századforduló korának hangulatát is.
(Az épületsétán minden kedves látogatónk saját felelősségére vesz részt.)

JelentKezés: szükséges e-mailen vagy telefonon
(csoportokat min. 10 fővel indítunk)

JelentKezés: szükséges e-mailen vagy telefonon
(csoportokat min. 10 fővel indítunk)

célKözönséG: nyugdíjasok

célKözönséG: csak felnőtt látogatók

BelépődíJ: 500 ft

BelépődíJ: 600 ft

fedezd fel a múltad!

a pinCétől a padlásig a múzeumban

múzeumi őszbúCsúztató

a „nagy Rajzolás”

múzeumi őszbúCsúztató

a síRkeRt és a múzeum bemutatása

az apponyi hintó töRténete és RestauRálása

kosztolányi emlékműsoR

tenyeRek a falon

üzenet az égbe

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 10:00–12:00, 
12:00–14:00, 14:00–16:00

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 14:00–15:00

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 17:00–18:30

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 10:00–17:00

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 19:00–19:30

KapcsOlattartó: dankó dalma | (30) 393 6389 | danko.dalma@btirt.hu

KapcsOlattartó: dankó dalma | (30) 393 6389 | danko.dalma@btirt.hu

KapcsOlattartó: dankó dalma | (30) 393 6389 | danko.dalma@btirt.hu

KapcsOlattartó: dankó dalma | (30) 393 6389 | danko.dalma@btirt.hu

KapcsOlattartó: dankó dalma | (30) 393 6389 | danko.dalma@btirt.hu

Az érdeklődők a Sírkert idegenvezetőivel 2 óránként útnak indulhatnak felfedezni nagy elődeink síremlékeit. Megismerhetik a temető történetét 1848–tól napjainkig.

Múzeumunk 2012. július 4-én tervezi az Apponyi–hintó bemutatását. Az eddig soha ki nem állított műtárgyat ettől a naptól kezdve tekintheti meg majd a közönség. 
A világ legnagyobb és egyben legimpozánsabb gyászhintaja, melyet az 1930-as évek elején készítettek Budapesten, jelenleg restaurálás alatt áll. A restaurálás kulisz-
szatitkait – és ezzel együtt e különleges műtárgy történetét – ismerhetik meg filmek és előadások segítségével.

Jeles költőnk, Kosztolányi Dezső emlékét idézzük meg, aki 75 évvel ezelőtt, november 3-án hunyt el, és akinek sírja a Fiumei úti Művészparcellában található. Őrá 
kívánunk emlékezni egy meglepetésesttel a Múzeum Hintótermében.

Egy óriás vászonra készítünk közös alkotást, mely egyben emlékfal is lesz. Festékbe mártott tenyerének lenyomatát hagyhatja minden látogató a „falon”. Az ily módon 
megörökített élet- és sorsvonalak egységes kompozícióvá olvadnak össze...

Sötétedés után mécseses papírlámpákat eresztünk az égbe, amelyre mindenki ráírhat egy üzenetet az „égieknek”, vagy egyszerűen kívánhat valamit.

JelentKezés: ajánlott, de nem kötelező

JelentKezés: ajánlott, de nem kötelező

JelentKezés: ajánlott, de nem kötelező

JelentKezés: ajánlott, de nem kötelező

JelentKezés: ajánlott, de nem kötelező

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

budapeSt

KeGyeleti MúzeuM – teMetKezéSi éS
KeGyeletI szaKGyűJteMény

1086 Budapest, Fiumei út 16.
www.nemzetisirkert.hu

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

design túRák
helySzíNi vezetéS az óbudai KíSérleti laKótelepeN

„a lódentől a miniszoknyáig, aVagy 
a szoCialista diVat kezdetei magyaR-
oRszágon” és a „modeRn konyha- 
design, 1960” Címmel

előadások: „táVol és közel belsőépí-
tészet a háboRú után, az 1950-es éVek 
bútoRteRVezése” és „kaRikatúRák a 
ludas matyiban” Címmel

milyen Volt a kíséRleti lakótelep?

IdőpOnt: 2011. 10. 08. 10:45–12:00,
14:45–16:00

IdőpOnt: 2011. 10. 06. 
15:00–16:30, 16:30–17:00

IdőpOnt: 2011. 11. 05. 
15:00–16:00, 16:15–17:15

IdőpOnt: 2011. 10. 20., 2011. 11. 04. 
15:00–16:30

KapcsOlattartó: Koncz Kinga | (20) 415 5221 | koncz.kinga@mail.btm.hu

KapcsOlattartó: Koncz Kinga | (20) 415 5221 | koncz.kinga@mail.btm.hu

KapcsOlattartó: Koncz Kinga | (20) 415 5221 | koncz.kinga@mail.btm.hu

KapcsOlattartó: Koncz Kinga | (20) 415 5221 | koncz.kinga@mail.btm.hu

JelentKezés: szükséges
(minden időpontban csak 35 látogatót tud a program 
fogadni; regisztráció szeptember 19-23. között a
ruboczki.erzsebet@designterminal.hu e-mail címen)

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: széles közönség, mindazok, 
akik a város és az építészet iránt érdeklődnek

célKözönséG: érdeklődők, III. kerületi lakosok, 
egyetemisták, szakmai közönség, a lakberendezés 
és az öltözködés iránt érdeklődők

célKözönséG: érdeklődők, III. kerületi lakosok, 
egyetemisták, szakmai közönség, a lakberendezés 
és az öltözködés iránt érdeklődők

célKözönséG: idősebb generáció, főleg nyugdíjas 
korosztály, egyrészt a III. kerületből, másrészt az 
egész város területéről

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: felnőtt 900 ft | kedvezményes 450 ft

BelépődíJ: felnőtt 900 ft | kedvezményes 450 ft

BelépődíJ: 450 ft

budapeSt

KiScelli MúzeuM
1037 Budapest, Kiscelli u. 108.
www.btmfk.iif.hu

Kockaházak, sorházak, pontházak sok-sok zölddel körbevéve. Az 1960-as évek elején épült Óbudai Kísérleti Lakótelep története sűrítve mutatja be a háború utáni 
lakáshiányra adott lehetséges válaszok egyikét. A lakótelepre szervezett Design túra a BTM Kiscelli Múzeum október 4-én nyílt legújabb, a „Korszerű lakás, 1960: 
az Óbudai Kísérleti Lakótelep története” címmel rendezett kiállításának kísérőrendezvénye.
A túrákat Branczik Márta, a kiállítás kurátora, a Kiscelli Múzeum művészettörténésze vezeti.

1. előadás: Simonovics Ildikó divattörténész előadásában az államosítást követő évek divattagadásától, az ötvenes évek végének szocialista jóízlésén át, a hatvanas évek 
fiatalos, egyre színesedő „modern” öltözködéséig kalauzolja végig a látogatókat. Az előadást sok-sok kép és filmrészlet kíséri. 
2. előadás: Tűzhely, falikút, kredenc és konyhaasztal - vagy beépített típuselemes konyhabútor? Mióta használunk beépített bútort a konyhában? Hogyan változtatták 
meg az 50-es évek típusbútorai a konyhák térhasználatát? Milyen új tárgyak születtek a modernizmus szellemében? Geiger Diana előadásában az érdeklődők a modern 
konyha kialakulásának történetét követhetik nyomon.

1. előadás: A háború utáni építkezések viszonylag kis alapterületű, két-három szobás lakásai többfunkciós szobabútorokat tettek szükségessé, amit nagyüzemi gyártással 
lehetett megvalósítani. Ez a lakberendezés területén új fejezetet nyitott a magyar tervezők számára. Arról, hogy miként valósultak meg ezek a bútorok, illetve milyen 
európai szintű remek darabok jöttek létre, Somlai Tibor belsőépítész tart előadást.
2. előadás: Talán mindenki látott már Ludas Matyi lapokat, a karikatúrákkal és humoreszkekkel teli hetilapot, amely nem kizárólag a politikai humor orgánuma volt. 
Az 1945-től megjelenő szatirikus lap az élet minden területére kiterjedően közölt grafikákat. Az 1960-as évek karikatúráiról Demeter Zsuzsanna, a Kiscelli Múzeum 
fotótárának vezetője tart vetített előadást.

Milyen is volt az 1960-as évek mindennapi élete Budapesten? Ennek a hangulatát szeretnénk személyes visszaemlékezések keretében látogatóinkkal felidézni. Régi 
fotókra, elbeszélésekre és emléktárgyakra, valamint filmekre alapozva várunk mindenkit, aki történeteit és tárgyait szívesen osztja meg velünk. Az alkalmat beszélgetés és 
a kiállításban tett vezetés zárja, közben egy teára és süteményre látunk mindenkit vendégül.
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a „nagy Rajzolás”

a „nagy Rajzolás”

a „nagy Rajzolás”

téRélmények – kReatíVan kislakásban 1.

téRélmények – kReatíVan kislakásban 2.

téRélmények – kReatíVan kislakásban 3.

IdőpOnt: 2011. 10. 09. 15:00–17:00

IdőpOnt: 2011. 10. 22. 11:00–14:00

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 11:00–14:00

KapcsOlattartó: Koncz Kinga | (20) 415 5221 | koncz.kinga@mail.btm.hu

KapcsOlattartó: Koncz Kinga | (20) 415 5221 | koncz.kinga@mail.btm.hu

KapcsOlattartó: Koncz Kinga | (20) 415 5221 | koncz.kinga@mail.btm.hu

Ha érdekel a tér, a lakberendezés, ha szívesen beszélgetsz arról, milyen terekben érzed jól magad, és te magad is építenél makettet, berendeznél és átrendeznél tereket, 
akkor tarts velünk! Hogyan lehet kreatívan kis lakásban lakni; hogyan befolyásolnak az illatok és fények; milyenek az otthonaink? Szeretettel várunk minden általános 
iskolás gyereket és szüleiket egy örömteli délutánra, ahol a közös makettezés mellett mindenki elkészítheti a „retró” mintákkal díszített dobozát is!

Ha érdekel a tér, a lakberendezés, ha szívesen beszélgetsz arról, milyen terekben érzed jól magad, akkor tarts velünk az életnagyságban felépített óbudai mintalakás felfe-
dezése során! A kiállítás megtekintése után lehetőség nyílik az ’50-es, ’60-as évek mára már elfeledett társasjátékainak kipróbálására is! Ismered a „Gazdálkodj okosan” 
és a „Takarékoskodj” játékokat? Szívesen nézel diafilmet? Akkor itt a helyed! A délután folyamán a korszak stílusát idéző kitűzőt, apró tárgyakat készítünk közösen.

Ha érdekel a tér, a lakberendezés, ha szívesen beszélgetsz arról, milyen terekben érzed jól magad, akkor tarts velünk az életnagyságban felépített óbudai mintalakás 
felfedezése során! A kiállítás bejárása után korabeli fotók, újságok felhasználásával mindenki elkészítheti egyedi képeslapját, üdvözlőkártyáját, illetve aki szeretné, azt 
szívesen megörökítjük családjával együtt a felépített enteriőrben!

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: kis- és általános iskolás 
gyerekekkel érkező családok, játszani és 
építeni kedvelők, felső tagozatos korosztály

célKözönséG: kis- és általános iskolás 
gyerekekkel érkező családok, játszani és 
építeni kedvelők, felső tagozatos korosztály

célKözönséG: kis- és általános iskolás 
gyerekekkel érkező családok, játszani és 
építeni kedvelők, felső tagozatos korosztály

BelépődíJ: 650 ft

BelépődíJ: 650 ft

BelépődíJ: 650 ft

fedezd fel a múltad!

a pinCétől a padlásig a múzeumban

genius loCi
a szülőhelyed Is tanít

baRangolás a mentőpalotában

IdőpOnt: 2011. 10. 01. 15:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01– 2011. 11. 
15.: H–P, Szo 8:00–12:00

KapcsOlattartó: Buzás Kálmán | (1) 260 9959 | kbuzas@patakymk.hu

KapcsOlattartó: debrődi Gábor | (1) 374 4008, (1) 350 3737 / 511, 512 m.
mentomuzem@mentok.hu

Egy kőbányai tanösvény, amely a köznapi ember számára nem mindig látható. Olyan helyeket kívánunk megmutatni a családoknak az 5 km-es gyalogtúrán, amelyek 
újdonságok számukra, mindemellett olyan kreatív manuális feladatokat adunk mindegyik korosztálynak, amelytől emlékezetes marad számukra ez a nap. Miközben 
különös történeteket hallanak az idegenvezetőtől, 5 helyszínen több feladat várja a résztvevőket.
Találkozó: 2011. október 1–jén 15 órakor a Helytörténeti Gyűjtemény kertjében: Budapest, 1105 Halom u. 34/b.

Útvonal: Dreher (Havas) villa, a Conti kápolna, Szent László templom tornya. Végül a valahai csendőrlaktanya, a leendő helytörténeti múzeum.

A több mint 120 éves Mentőpalota igazi hungarikum, ui. Európában ez volt az első eredetileg mentőállomásnak épült épület, melyet 1890-ben a Főváros támoga-
tásával, közadakozásból sikerült megépíteni. Az épületben, ahol a mentők irányítóközpontja és a Mentőmúzeum is található, a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület 
egy telefonvonallal és lovasfogatokkal kezdte meg működését. Történetét részletesen megismertetjük a múzeumba látogató vendégeinkkel.

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

budapeSt

budapeSt

KőrösI csOMa sándOr
KőBányaI KulturálIs KözpOnt

Kresz Géza MentőMúzeuM
OrszáGOs MentőszOlGálat

1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
www.patakymk.hu

1055 Budapest, Markó u. 22.
www.mentok.hu | www.mentomuzeum.neobase.hu

a pinCétől a padlásig a múzeumban

jáRműtöRténeti időutazás
a rObur titKa

IdőpOnt: 2011. 10. 01– 2011. 11. 15.:
H–P, Szo 8:00–12:00

KapcsOlattartó: debrődi Gábor | (1) 374 4008, (1) 350 3737 / 511, 512 m.
mentomuzem@mentok.hu

JelentKezés: csak 20 fő fölötti csoportok
esetén szükséges

célKözönséG: minden korosztály
BelépődíJ: ingyenes

Idén ősszel a múzeumi garázshelyiségben igazi járműtörténeti ritkaságot tekinthetnek meg látogatóink. Az 1960–70-es években az Országos Mentőszolgálatnál ro-
hamkocsiként – egyedül Magyarországon – működött a Robur LO 2500-as mentőgépkocsi, melynek óriási betegterét teljes orvos- és mentéstechnikai felszereléseivel 
és azok működésével együtt mutatjuk be vendégeinknek.

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

liszt születésnapi fesztiVál
IdőpOnt: 2011. 10. 21–23. 

KapcsOlattartó: Kirkósa ádám | (1) 342 7320 | kirkosa.adam@lisztakademia.hu JelentKezés: szükséges

célKözönséG: minden korosztály
BelépődíJ: felnőtt 4000 ft | kedvezményes 2000 ft

budapeSt

liSzt fereNc eMléKMúzeuM
1064 Budapest, Vörösmarty utca 35.
www.lisztmuseum.hu

Liszt-művek ősbemutatói, különleges Liszt-hangszerek bemutatása, a Faust-témakörhöz kapcsolódó Liszt-művek; hangversenysorozat.

a „nagy Rajzolás”

múzeumi őszbúCsúztató

a pinCétől a padlásig a múzeumban

az édentől keletRe

egy, két, há...és!
a naGy őszBúcsúztató!

óRiás lifttel a ludwigban

IdőpOnt: 2011. 10. 22. 10:00–15:00

IdőpOnt: 2011. 10. 22. 10:00–15:00

IdőpOnt: 2011. 10. 22. 11:00–11:30,
15:30–16:00

KapcsOlattartó: szira henrietta | (1) 555 3479 | szira.henrietta@ludwigmuseum.hu

KapcsOlattartó: Barabássy Orsolya | (1) 555 3433
barabassy.orsolya@ludwigmuseum.hu

KapcsOlattartó: farkas rita | (1) 555 3478 | farkas.rita@ludwigmuseum.hu

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: családok, minden korosztály

célKözönséG: családok, minden korosztály

célKözönséG: 9-99 éves korig

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 600 ft

budapeSt

ludwiG MúzeuM – KOrtárS 
MűvészetI MúzeuM

1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.
www.ludwigmuseum.hu

Rajzolni, rajzolni, rajzolni... Mindenhol, mindenki, mindenre. A rajzolás segítségünkre lehet a gondolkodásban, de a kommunikálásban is. Nem fontos egy nyelvet 
beszélnünk, egy kultúrában élnünk, vagy akár egészségesnek lennünk ahhoz, hogy rajzzal fejezzük ki magunkat egymásnak. 
A Ludwig Múzeumban ebben az évben a nagy rajzolás az „Édentől keletre” című kiállításunkhoz kapcsolódik. Óriási méretű papírra, részletgazdag képeket vetítünk. 
Ezek átrajzolásával a hiperrealista festők egy kedvelt munkamódszerével is megismerkedhetnek a résztvevők.

A Ludwig Múzeum Családi Délelőttjének rendkívüli kiadása alkalmával a múzeum három szintjén, hat helyszínen különböző tartalmas és kreatív őszbúcsúztató 
foglalkozásokkal várjuk a családokat október 22-én, szombaton 10 és 15 óra között. A gyerekek nemcsak a kortárs művészettel, hanem az alkotás örömével is 
megismerkedhetnek. Amíg a gyerekek alkotnak, a szülők egy tárlatvezetésen vehetnek részt.
A programhoz kapcsolódóan, 12.30 órás kezdettel indul a Figurina animációs kisszínpad előadásában „A Nap és a Hold elrablása” című kézjáték.

Ki ne lenne kíváncsi arra, hogy mi lehet egy kiállítótér falai mögött? Mi történik a műtárggyal a megvásárlás pillanatától egészen addig, hogy bekerül a múzeum épüle-
tébe, majd a restaurátorműhelyből a kiállítótérbe vagy a raktárba? 
A Ludwig Múzeum a 2011-es Múzeumok Őszi Fesztiválja alkalmából 2011. október 22-én szombaton 11.00 és 15.30 órától bepillantást enged a kulisszák 
mögé. A titkok feltárásával – reményeink szerint – a nagyközönség komplex képet kaphat a múzeumban folyó munkáról.
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múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

tea – jó táRsaságban
IdőpOnt: 2011. 10. 05– 2011. 11. 09.: 
szerdánként 10:00–12:00

KapcsOlattartó: hemrik lászló | (1) 555 3477 | hemrik.laszlo@ludwigmuseum.hu

Készíts egy finom teát, keress hozzá egy jó társaságot. Aztán beszélgessetek a kortárs művészetről minden szerdán 10 és 12 óra között. Előzetesen bejelentett nyugdíjas 
csoportok rendhagyó múzeumi sétán vehetnek részt a múzeum aktuális kiállításaiban.
A másfél órás program részvételi díja tartalmazza a belépő, a tárlatvezetés és a felszolgált italok díját.

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: nyugdíjas csoportok
BelépődíJ: 300 ft

fedezd fel a múltad!

a „nagy Rajzolás”

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

mai manó napok 1.

mai manó napok 2.

mai manó napok 3.

IdőpOnt: 2011. 10. 08., 22., 
2011. 11. 05., 12. 11:00–19:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01. 11:00–19:00

IdőpOnt: 2011. 10. 15., 25. 

KapcsOlattartó: pintér zsanett | (1) 473 2666 | zsanett.pinter@maimano.hu

KapcsOlattartó: pintér zsanett | (1) 473 2666 | zsanett.pinter@maimano.hu

KapcsOlattartó: pintér zsanett | (1) 473 2666 | zsanett.pinter@maimano.hu

A Mai Manó Ház a hagyomány és korszerűség érdekes ötvözete. Neoreneszánsz homlokzata mögött a hazai és a külföldi fotóművészet klasszikus és legmodernebb 
alkotóinak kiállításai láthatók. Programunk célja a Ház kettősségének – a múlt századfordulós nagypolgári műteremháznak és a kortárs fotográfiai kiállítótérnek, szolgál-
tatóháznak – megjelenítése a gyakorlatban. A Múzeumok Őszi Fesztiválja során szombatonként idegenvezetést, az aktuális kiállításokhoz kapcsolódóan tárlatvezetést 
tartunk. Felidézzük a múlt század első évtizedeinek hangulatát, vándorfotográfus közreműködésével korabeli fotografálásra csábítjuk vendégeinket Mai Manó korhűen 
berendezett műtermébe.
11.00 – 17.00: Korabeli fotografálás Zalka Imre vándorfotográfus közreműködésével.
17.00: Pincétől a padlásig – interaktív épületséta, tárlatlátogatás, soha nem hallott történetek.
Tárlatvezetés az aktuális kiállításokhoz kapcsolódóan.

Október első hétvégéjén tartalmas és változatos programokkal, az aktuális kiállításainkhoz és a Mai Manó Ház történetéhez kapcsolódó feladatokkal, foglalkozások-
kal várunk gyerekeket, felnőtteket egyaránt. A Napfényműteremben kézműves FÉNYkép játékokkal invitáljuk látogatóinkat: fotószőttes, körkép-zelet, folyt. köv., 
celluxkép, színezők, képes pörgettyű, zoom rajz Róth Miksa ablaka nyomán. A foglalkozásokat Seregley Erzsébet múzeumpedagógus vezeti.

2011. október 15-én, a szakkönyvtár 12. születésnapján az épület második emeletén található vitrinekben bemutatjuk a szakkönyvtár zárt anyagának egy részét. Ez 
alkalommal a kiállítóterek belépőjegyei is érvényesek lesznek a szakkönyvtár megtekintésére, ahol folyamatosan vetítjük Nádasy László rendezésében az (Ön)arckép 
Rozival – beszélgetés Prof. Pécsi József fotográfus özvegyével című filmet.
Október 25. (kedd): A Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház tíz előadásból álló Fotóművészeti Szabadegyetem formájában előadássorozatot kínál a fotó 
iránt érdeklődő közönségnek 2011/2012-ben. A fotó technikatörténeti hátterétől kezdve, a fontosabb trendek és stílusirányzatok bemutatásán át, a sajtófotó, vala-
mint az alternatív fotókoncepciók világáig kalauzolja el a hallgatóságot. A minden hónap utolsó keddjén tartott előadássorozat október 25-ei alkalma igazi csemege. 
18:30–tól a Napfényműteremben Rényi András művészettörténész „Platón barlangjában – a fotó filozófiája” című előadását élvezheti a közönség.

JelentKezés: a korabeli fotografálást min. 4 fő 
jelentkezése esetén tartjuk meg. regisztrálni lehet a 
zsanett.pinter@maimano.hu címen az érintett fotózás előtti 
csütörtökig, a tárgy rovatba kérjük beírni: „korabeli 
fotografálás”. a fotó elkészítésének díja: 5000 ft/db.

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: gyerekek, fiatalok,
fiatal felnőttek, családok

célKözönséG: gyerekek, fiatalok,
fiatal felnőttek, családok

BelépődíJ: felnőtt 1000 ft | kedvezményes 500 ft

BelépődíJ: felnőtt 1000 ft | kedvezményes 500 ft

BelépődíJ: felnőtt 1000 ft | kedvezményes 500 ft

budapeSt

MaGyar fOtOGráfuSOK háza
Mai MaNó ház

1086 Budapest, Fiumei út 16.
www.nemzetisirkert.hu

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

teadélután a látVányRaktáRban

teadélután a Reklámtáblák 
biRodalmában

teadélután kRúdy Világában

zenés teadélután

IdőpOnt: 2011. 10. 05. 16:00–17:30

IdőpOnt: 2011. 11. 02. 16:00–17:30

IdőpOnt: 2011. 10. 19. 16:00–17:30

IdőpOnt: 2011. 11. 15. 16:00–17:30

KapcsOlattartó: szabó anikó | (1) 212 1245 | szabo.aniko@mkvm.hu

KapcsOlattartó: szabó anikó | (1) 212 1245 | szabo.aniko@mkvm.hu

KapcsOlattartó: szabó anikó | (1) 212 1245 | szabo.aniko@mkvm.hu

KapcsOlattartó: szabó anikó | (1) 212 1245 | szabo.aniko@mkvm.hu

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: szakiskolások, nyugdíjasok, 
felnőtt látogatók

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: középiskolások, felsőoktatásban 
tanulók, nyugdíjasok és felnőtt látogatók

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: felnőtt 800 ft | kedvezményes 400 ft

BelépődíJ: felnőtt 800 ft | kedvezményes 400 ft

BelépődíJ: felnőtt 800 ft | kedvezményes 400 ft

BelépődíJ: felnőtt 800 ft | kedvezményes 400 ft

budapeSt

MaGyar KereSKedelMi éS
veNdéGlátóipari MúzeuM

1036 Budapest, Dugovics Titusz tér 13–17.
www.mkvm.hu

Bogarásszunk együtt a vitrinekben pihenő, régi – hol meglepő, hol mulatságos – eszközök között, hogy lássuk, őseinket milyen tárgyak vették körül mobiltelefon, 
laptop és MP3 lejátszó helyett.

Ezen alkalommal a reklámtáblák történetét ismerhetjük meg a XIX. század végétől, megfűszerezve egyéb érdekességekkel a zománctárgyak köréből. Az NKA pályáza-
tán nyert pénzből gyarapított gyűjtemény méltó helyet kapott a múzeum állandó kiállításában.

Krúdy egykori lakhelyének minden zegét-zugát bejárjuk Saly Noémi társaságában, aki mindeközben sok érdekes és rendkívül szórakoztató történetet mesél az író életéből.

Tánclépésekben haladva ismerheti meg velünk a magyar hangszergyártás és –kereskedelem gazdag múltját a „Csárdás, polka, zepperli” c. időszaki kiállításon keresztül, ahol 
még akár egy XIX. századi zenegép is megszólalhat...

múzeumi őszbúCsúztató

fedezd fel a múltad!

máRton–napi mulatság

kölyöklaboR

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 10:00–20:00

IdőpOnt: 2011. 10. 06., 13., 20.,
2011. 11. 03., 10. 10:00–12:00

KapcsOlattartó: radics Boglárka | (1) 363 2711 | radics.boglarka@mmgm.hu

KapcsOlattartó: Gulyás anikó | (70) 702 4060 | gulyas@mmkm.hu

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges (gulyas@mmkm.hu,
1/273-3840/121 m.)

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: óvodások, általános iskola alsó tagozata

BelépődíJ: felnőtt 1300 ft | kedvezményes 700 ft
családi 3000 ft

BelépődíJ: 200 ft

budapeSt

budapeSt

MaGyar MezőGazdasáGI MúzeuM

MaGyar MűszaKI és KözleKedésI MúzeuM

1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár
www.mmgm.hu

1146 Budapest, Városligeti krt. 11.
www.mmkm.hu

A Márton–Napi mulatság hagyományosan nagy sikerű rendezvény, ahol alkotó módon reprezentálják termékeiket a különféle művészeti ágak. A látogatók hagyomá-
nyos kézműves technikákkal, zenével és tánccal ismerkednek meg. Márton–Napi játszó–, tollfosztó–, kézműves bemutatók. Legjellegzetesebb, vonzó programelem 
a gasztronómiai program: ludas falatok, ludas ételek, hagyományos ízek kavalkádja, hungarikumok seregszemléje. Közben hagyományőrző népzenei koncertek, Szent 
Márton legendájának felelevenítése (kiállítást néző kalandtúra keretében), lampionkészítés és felvonulás.

„Víztisztítás”: a kísérlet szórakoztató módon tanítja meg a gyerekeknek, hogyan is működnek a szennyvíztisztítók. „Víz Storage”: a gyerekek megtudhatják a kísérletből, 
miért fontos a mezőgazdaságban az a speciális homok, amelynek a részecskéi súlyuk többszörösének megfelelő vizet képes elnyelni. „Víz kutatás”: a kísérletben nagy 
sűrűségű cukoroldatot készítenek, majd erre egy réteg tiszta vizet öntenek, ezt követően különböző műanyag gyöngyöket helyeznek el ebben a „toronyban”, és 
megfigyelik azok viselkedését.



MúzeuMok őszi fesztiválja | 2011

www.muzeumokmindenkinek.hu28 www.muzeumokmindenkinek.hu

október | November

29

fedezd fel a múltad!

a „nagy Rajzolás”

múzeumi őszbúCsúztató

mozgásban
a hídeMber Gépei

suzuki anime

szekéRben gyűjtött őszi faleVelek

IdőpOnt: 2011. 10. 04., 11., 18., 
10:00–12:00

IdőpOnt: 2011. 10. 09., 16., 23., 30. 
11:00–14:00

IdőpOnt: 2011. 10. 09., 16., 23., 30., 
2011. 11. 06., 13. 11:00–13:00

KapcsOlattartó: Gulyás anikó | (70) 702 4060 | gulyas@mmkm.hu

KapcsOlattartó: Gulyás anikó | (70) 702 4060 | gulyas@mmkm.hu

KapcsOlattartó: Gulyás anikó | (70) 702 4060 | gulyas@mmkm.hu

Programjainkon a reformkorban született technikai újításokat és ezek társadalmi hatását mutatjuk be. Megelevenítjük például a 19. század első feléből, az 1827-ben 
épült Pest-Kőbánya lebegővasút kocsiját, amelyre látogatóink is felülhetnek. Felmehetnek az első magyar gőzhajó fedélzetére, és részt vehetnek a Lánchíd alapkőleté-
telén. Megismerkednek a reformkor kiemelkedő történelmi eseményeivel, középpontba a korszak kiemelkedő személyiségének, gróf Széchenyi Istvánnak munkásságát és 
az ahhoz köthető technikai és gazdasági fejlődést állítjuk.

Egy régi Suzukinak adunk új külsőt hétről hétre. Grafikai formában „jelet hagyhat” a látogató egy saját vagy ismert figurával, motívummal. Ez a program különleges 
élményt nyújt azoknak az alkotni vágyó fiataloknak, akik szeretik vagy szeretnék megismerni az ANIME és a MANGA műfaját.

A Családi Vasárnap program idején várjuk azokat a családokat, akik szívesen részt vennének egy múzeumi kalandjátékban, amelyben tanulva játszanak és felhőtlenül 
szórakoznak. A játék rövid leírása: az őszi falevelekkel jelölt múzeumi tárgyakról szerezhetnek ismereteket játékos feladat megoldása formájában. 6 db origami őszi fát kell 
megkeresniük a múzeum területén. A játék során mind a 6 fa alól egy-egy lehullott falevelet kell gyűjteniük. Ehhez csak akkor jutnak hozzá, ha az állomáson megoldják 
a feladatot. A fogatolt járművek kiállításában álló alföldi szekérben kell a játék végén elhelyezniük a faleveleket.
Az őszi fesztivál végén a helyes megfejtők között ajándékokat sorsolunk ki.

JelentKezés: szükséges
(gulyas@mmkm.hu, 1/273-3840/121 m.)

JelentKezés: szükséges
(gulyas@mmkm.hu, 1/273-3840/121 m.)

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: általános iskola felső tagozat, 
középiskola

célKözönséG: fiatal felnőttek

célKözönséG: családok

BelépődíJ: diákcsoport: 200 ft/fő

BelépődíJ: felnőtt 1000 ft | kedvezményes 500 ft

BelépődíJ: felnőtt 1000 ft | kedvezményes 500 ft 
családi 2000 ft

fedezd fel a múltad!

a pinCétől a padlásig a múzeumban

a fény eRzsébetVáRosból indult...

az íVlámpa-Világítás töRténete

IdőpOnt: 2011. 10. 18. 10:00–11:00,
2011. 11. 09. 10:00–11:00,
2011. 11. 12. 10:00–11:00

IdőpOnt: 2011. 10. 05., 19. 
10:00–11:00, 14:00–15:00

IdőpOnt: 2011. 10. 12., 26. 
10:00–11:00, 14:00–15:00

IdőpOnt: 2011. 10. 15. 10:00–12:00

KapcsOlattartó: szűcs lászló | (1) 342 5750 | info@emuzeum.hu

KapcsOlattartó: dr. tóth Judit | (1) 342 5750 | info@emuzeum.hu

A résztvevők Erzsébetváros villamosításának történetét ismerhetik meg kultúr- és technikatörténeti összefüggések tükrében. A történeti események ismertetésén túl a 
múzeum épületének bejárásával (amely ma már ipari műemlék) eredeti, a helyhez kötődő technikatörténeti érdekességeket, az áramellátásban egykoron működő beren-
dezéseket is bemutatunk. A gyerekcsoportok papírból hajtogatott, világító diódával működtetett modellkandelábert is készíthetnek.

Az első természetes hasznosítási célja az elektromosságnak a fénykeltés volt. A fejlődés két irányban indult el: az ívlámpa, ill. az izzólámpa fejlesztése és gyártása felé. 
Az eszközt, melyet az elektromos világítás területén először használtak, ívlámpának nevezték. Hogyan működnek a múzeumban nap mint nap bemutatott ívlámpák? 
A tematikus vezetés keretében megtudhatjuk, hogyan cserélik a múzeumi munkatársak az elégett szénrudakat az ívlámpában, hogyan tartják karban ezt a 19. századból 
származó világítóeszközt.

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: általános és középiskolások, 
felnőtt látogatók

célKözönséG: általános és középiskolások, 
felnőtt látogatók

célKözönséG: általános és középiskolások, 
felnőtt látogatók

célKözönséG: általános és középiskolások, 
családok, felnőtt látogatók

BelépődíJ: felnőtt 2000 ft | kedvezményes 1000 ft

BelépődíJ: felnőtt 500 ft | kedvezményes 250 ft

BelépődíJ: felnőtt 500 ft | kedvezményes 250 ft

BelépődíJ: felnőtt 1000 ft | kedvezményes 500 ft

budapeSt

MaGyar MűszaKI és KözleKedésI MúzeuM 
eleKtrOtechNiKai MúzeuMa

1075 Budapest, Kazinczy u. 21.
www.emuzeum.hu

a pinCétől a padlásig a múzeumban

a „nagy Rajzolás”

egy ma is használt kíséRleti eszköz
az iNflueNciaGép titKa

RobotRajz

KapcsOlattartó: Jarosievitz zoltán | (1) 342 5750 | info@emuzeum.hu

KapcsOlattartó: antal Ildikó dr. | (1) 342 5750 | info@emuzeum.hu

Az elektrosztatikai vizsgálatok egyik izgalmas készüléke az influenciagép, melyet már Jedlik Ányos is sokszor használt kísérleteinél. Vajon a dörzsölési elektromosság 
útján előállított töltéseket hogyan tudjuk határozott pozitív vagy negatív „viselkedésre” kényszeríteni? Miért van az, hogy sokszor a legnagyobb erőfeszítéseink ellenére 
sem sikerül a berendezéssel szikrákat előidézni? A múzeumi óra keretében – sok más izgalmas kísérlet mellett – megtudhatjuk a válaszokat egy régi influenciagép 
felújítása, javítása kapcsán.

A Lego Mindstroms NXT robotokat számos érdekes funkcióra lehet építeni és programozni. A foglalkozás során a résztvevőkkel olyan konstrukciót hozunk létre, amely 
képes a megadott formák és alakzatok, akár Jedlik Ányos dinamójának papírra rajzolására.

a pinCétől a padlásig a múzeumban

a pinCétől a padlásig a múzeumban

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

bankjegylaboR

éjszakai séta az mnb épületében

éRmeVeRés, bankjegynyomtatás, 
aRanyRúd-emelés

gyeReksaRok

IdőpOnt: 2011. 11. 05. 18:00–02:00

IdőpOnt: 2011. 11. 05. 18:00–02:00

IdőpOnt: 2011. 11. 05. 18:00–02:00

IdőpOnt: 2011. 11. 05. 18:00–02:00

KapcsOlattartó: hécz ágnes | (1) 428 2600 / 1317 m. | info@mnb.hu

KapcsOlattartó: hécz ágnes | (1) 428 2600 / 1317 m. | info@mnb.hu

KapcsOlattartó: hécz ágnes | (1) 428 2600 / 1317 m. | info@mnb.hu

KapcsOlattartó: hécz ágnes | (1) 428 2600 / 1317 m. | info@mnb.hu

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

budapeSt

MaGyar NeMzeti baNK látOGatóKözpONt
1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
www.lk.mnb.hu

Különleges megvilágításban a forintbankjegyek új „oldalukról” mutatkoznak be. A látogatók megtekinthetik jelenleg használt bankjegyeinket UV fényben, és megismer-
hetnek a szabad szemmel nem látható biztonsági elemekkel.

A Magyar Nemzeti Bank műemlék épülete megnyitja éjszakára kapuit. A látogatók 50 fős csoportokban fedezhetik fel az épületet, megtekinthetik az elnök úr 
dolgozószobáját, a tanácstermeket és a Konferenciaközpontot is, játékos rejtvényeink segítségével pedig ajándékokat nyerhetnek.

A hagyományosan csak hétköznapokon nyitva tartó Látogatóközpontban található bank- és pénztörténeti kiállítás érdekességei szombat éjszaka is megtekinthetőek. A 
látogatók itt olyan érdekes feladatokban is kamatoztathatják ügyességüket, mint az érmeverés, önarcképes bankjegynyomtatás és az aranyrúdemelés, sőt megtudhatják, 
mennyit érne súlyuk aranyban és euróban kifejezve.

A legkisebbek játékos formában ismerkedhetnek meg a pénz világával a „Stabiliti”, az „MNB-darts”, a „Bankjegysimogató”, a bankjegykirakó, az óriás memória és 
az MNB-s puzzle játékaink segítségével.
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múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

múzeumi őszbúCsúztató

a pinCétől a padlásig a múzeumban

múzeumi őszbúCsúztató

szakmai RendezVény

középpontban: feRenCzy káRoly

mng eXtRa

1802-től 100 peRCben

a Csodák földjén
cSaládi KalaNdOzáS az állaNdó törtéNeti Kiállí-

ii. oRszágos múzeumandRagógiai
konfeRenCia

IdőpOnt: 2011. 10. 06., 13., 20., 27. 
12:00–13:00

IdőpOnt: 2011. 11. 04. 18:00–22:00

IdőpOnt: 2011. 10. 29., 2011. 11. 12. 
15:00–16:40

IdőpOnt: 2011. 10. 15.  11:00–17:00

IdőpOnt: 2011. 10. 17. 9:00

KapcsOlattartó: sárkány Bogáta | (20) 439 7436 | sarkany.bogata@mng.hu

KapcsOlattartó: sárkány Bogáta | (20) 439 7436 | sarkany.bogata@mng.hu

KapcsOlattartó: Kovács Gergely | (1) 327 7773 / 00/450 m. | kovacs.gergely@hnm.hu

KapcsOlattartó: Oswald Júlia | (1) 327 7703 | oswald.julia@hnm.hu

KapcsOlattartó: Kurta Mihály | (20) 483 1346 | kurta@hermuz.hu
kurtamihaly@gmail.com | www.muzeumandragogia.hermuz.hu

A rendhagyó tárlatvezetések alkalmával egy-egy, a Galéria raktárában lévő festmény áll a középpontban, amelyet ideiglenesen a kiállítótérben helyezünk el. A vezetések 
a decemberben nyíló Ferenczy Károly gyűjteményes kiállításához kapcsolódnak.

Koncertekkel, tárlatvezetésekkel, előadásokkal és kreatív sarokkal várjuk az érdeklődőket minden hónap első péntekén 18–22 óráig, így 2011. november 4-én is.

Kellemes séta 100 percben a klasszicista múzeumpalota három szintjén, ahol a legértékesebb műtárgyakról, a legizgalmasabb történetekről, a legszebb pillanatokról és 
a legfrissebb kiállításokról hallhatnak és láthatnak a szerencsés kíváncsiak.
Az előzetes regisztrációt követően a pénztárban kapott regisztrációs jeggyel lehet részt venni a tárlatvezetésen.

Várunk minden felfedezőt, hogy együtt járjuk be a Csodák földjét: a múlt kalandokkal teli korszakait és a mesés kincseket rejtő történeti kiállítást.
Mi vár rád? Családi felfedezőlap és hátizsák, Csodák órája – élő interpretációs játék, gyermek és felnőtt tárlatvezetések, zenés kalandok, mesék, tárgyalkotó foglalko-
zások. Életre kel a történelem, hogy te is részese lehess!

A Magyar Nemzeti Múzeum, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, és a Herman Ottó Múzeum közösen rendezi meg a
„II. ORSZÁGOS MÚZEUMANDRAGÓGIAI KONFERENCIÁT”.
Belépő: 3000 Ft, kedvezményes (főiskolai és egyetemi hallgatóknak) 2000 Ft.

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges 2011. 09. 15–ig

célKözönséG: felnőttek

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: családok

célKözönséG: múzeumi szakemberek,
pedagógusok

BelépődíJ: 1200 ft

BelépődíJ: felnőtt 2400 ft | kedvezményes 1200 ft

BelépődíJ: állandó kiállítási belépőjegy

BelépődíJ: játszóházi belépőjegy

budapeSt

budapeSt

MaGyar NeMzeti Galéria

MaGyar NeMzeti MúzeuM

1014 Budapest, Szent György tér 2.
www.mng.hu

1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16.
www.hnm.hu

a pinCétől a padlásig a múzeumban

a „nagy Rajzolás”

a pinCétől a padlásig a múzeumban

a pinCétől a padlásig a múzeumban

a pinCétől a padlásig a múzeumban

leVéltáRi titkokRa nyitott ajtók

az én kiCsi dinóm

dinók a láthatáRon!
az „állatOK hete” a MúzeuMBan

műhelytitkok

pillantson be a kulisszák mögé!
GyűJteMénylátOGatásOK a MúzeuM
ludOvIKa térI GyűJteMényeIBen

IdőpOnt: 2011. 10. 03– 2011. 11. 11.:
hétköznap 9:00–15:00

IdőpOnt: 2011. 11. 05. 10:00–14:00

IdőpOnt: 2011. 10. 05–09. 10:00–14:00

IdőpOnt: 2011. 10. 06., 13., 20., 27., 2011. 
11. 03., 10. 10:00–14:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01– 2011. 11. 15. 
sze-cs 9:00–16:00

KapcsOlattartó: harmos zsuzsanna, trostovszky Gabriella | (1) 225 2843,
(20) 517 8844, (20) 582 6228 | kozmuvelodes@mol.gov.hu

KapcsOlattartó: hartmann éva | (1) 210 1085, (1) 303 6193
csenkesz@mttm.hu

KapcsOlattartó: hartmann éva | (1) 210 1085, (1) 303 6193 | csenkesz@mttm.hu

KapcsOlattartó: holler Judit | (1) 210 1085, (1) 303 6193 | holler@mttm.hu

KapcsOlattartó: holler Judit | (1) 210 1085 | mtminfo@mttm.hu

JelentKezés: a választott időpont előtt 5 munkanappal

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: csak 30 fő felett

JelentKezés: a látogatás tervezett időpontja
előtt legalább két héttel

célKözönséG: általános és középiskolás 
korosztály, felnőttek

célKözönséG: családok

célKözönséG: hétközben óvodás és általános 
iskolás gyerekcsoportok; hétvégén családok

célKözönséG: elsősorban általános és
középiskolás korosztály

célKözönséG: felső tagozatos és
középiskolás diákok, felnőttek

BelépődíJ: felnőtt 800 ft | diák 400 ft
csoport (15 fő felett) 6000 ft

BelépődíJ: a program az állandó kiállítás 
belépőjegyével látogatható

BelépődíJ: kiállítási belépőjegy

BelépődíJ: kiállítási belépőjegy

BelépődíJ: teljes árú 1000 ft | kedvezményes diák 700 ft 
(szervezett oktatás keretében, kísérő
pedagógussal érkező gyerekcsoportok számára);
egyéb kedvezmények nem érvényesek

budapeSt

budapeSt

MaGyar OrSzáGOS levéltár

MaGyar terMéSzettudOMáNyi MúzeuM

1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2–4.
www.mol.gov.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2–6.
www.mttm.hu

Az ajtó kitárult, hogy bárki felfedezze Magyarország egyetlen levéltári palotájának rejtett értékeit. Törvényeink és a hivatali írásbeliség évszázados iratanyagának őrzőhelyei, 
mindig más műhelytitkok (restaurálás, digitalizálás, közművelődés). A végén még a budai panorámát is olyan helyről nézhetik a látogatók, ahonnan csak kevesek!

Milyen a te kedvenc dinoszauruszod? Gyere el hozzánk, és rajzold le a számodra legkedvesebb, legcsodálatosabb vagy legfélelmetesebb dinót! A sok kicsi 
dinóképből itt, a múzeumban összeállítunk egy igazi, magyar dinoszauruszt. Mindezek után az állandó kiállítás galériájáról bekukucskálhatsz az épülő dinókiállításba is.

Szereted a dinoszauruszokat? Ismered is őket? Már csak néhány hét, és megnyílik új kiállításunk, ahol megismerheted azokat a dinókat, amelyek maradványai hazánk 
területén kerültek elő. Mekkorák voltak és hogyan néztek ki? Kik és hogyan találták meg a maradványaikat? Milyen eszközöket használ egy igazi dinókutató? Ha 
érdekelnek a válaszok, gyere el hozzánk! „Új, eltűnt világ” című dinoszaurusz-kiállításunkat 2011. november 16–tól láthatod majd.

Találkozzon kutatóinkkal! Ismerkedjen meg a múzeumi munka kulisszatitkaival! A Műhelytitkok programok során múzeumunk egy kutatóját kérdezhetik munkájáról, 
kérhetik szakvéleményét, szaktanácsait. A bemutatók során megismerkedhetnek a gyűjtemények néhány érdekes, féltve őrzött darabjával. Október 6-án Jánosi 
Melindától a mindennapi életünkben megjelenő ásványokról, október 13-án Pifkó Dánieltől a városi gyomnövényekről, október 20-án Puskás Gellérttől a sáskákról 
és a szöcskékről, október 27-én Somlyai Lajostól a Budai-hegységben élő védendő növényritkaságokról, november 3-án Csősz Sándortól a hangyák, a méhek és a 
darazsak lenyűgöző világáról, november 10-én pedig Szikossy Ildikótól a múmiák titkairól értesülhetnek az érdeklődők.

A Ludovika épületegyüttesben található gyűjtemények kapuit a hét egy-egy napján „megnyitjuk” a nagyközönség előtt. Lehetőséget kínálunk arra, hogy az eddig elzárt 
kutatóhelyeket, gyűjteményi raktárakat is megismerhessék az érdeklődők. Szerdánként az Emlősgyűjteményben, a Madárgyűjteményben vagy a Növénytár Ludovika 
téri gyűjteményeiben, csütörtökönként az Őslénytani és Földtani Tárban vagy az Embertani Tárban fogadunk csoportokat. 
A gyűjteményekben őrzött tárgyak védelme érdekében a gyűjteménylátogatásokon egyszerre maximum 8 főt tudunk fogadni.
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a pinCétől a padlásig a múzeumban

a pinCétől a padlásig a múzeumban

a pinCétől a padlásig a múzeumban

a „nagy Rajzolás”

múzeumi őszbúCsúztató

a pinCétől a padlásig a múzeumban

a pinCétől a padlásig a múzeumban

bíRósági tanáCsteRemtől a kiállítóteRemig 1.

bíRósági tanáCsteRemtől a kiállítóteRemig 2.

díszítmények
a raJzGyűJteMény BeMutatása

esőeRdő a VáRosi dzsungelben

madaRat tolláRól, Csigát, kagylót héjáRól...

látogatás a népRajzi múzeum könyVtáRában

mozgóképes pillanatok
a fIlMGyűJteMény látOGatása

IdőpOnt: 2011. 10. 18. 11:00–12:00

IdőpOnt: 2011. 11. 08. 11:00–12:00

IdőpOnt: 2011. 10. 20., 2011. 11. 03. 
11:00–12:00

IdőpOnt: 2011. 10. 07–31. 
hétköznap 11:00–16:00

IdőpOnt: 2011. 11. 06. 10:00–18:00

IdőpOnt: 2011. 11. 11. 11:00–12:00

IdőpOnt: 2011. 10. 19. 11:00–12:00

KapcsOlattartó: Kupenova-rónai tánya | (1) 473 2442 | ronai@neprajz.hu

KapcsOlattartó: Kupenova-rónai tánya | (1) 473 2442 | ronai@neprajz.hu

KapcsOlattartó: Kupenova-rónai tánya | (1) 473 2442 | ronai@neprajz.hu

KapcsOlattartó: Bodnár Kata | (1) 473 2442 | bodnar@neprajz.hu

KapcsOlattartó: Koltay erika | (1) 473 2442 | koltay@neprajz.hu

KapcsOlattartó: Kupenova-rónai tánya | (1) 473 2442 | ronai@neprajz.hu

KapcsOlattartó: Kupenova-rónai tánya | (1) 473 2442 | ronai@neprajz.hu

Az Igazságügyi Palota tervezésekor Hauszmann Alajos az előkelőbbnek számító első és második emeleten helyezte el az épület legfontosabb helyiségeit, a díszített tanács-
termeket. A séta során bemutatjuk régi fotókkal és az eredeti helyszínek bejárásával a Néprajzi Múzeum épületének legnagyobb átalakításon átesett nyilvános tereit.

Az Igazságügyi Palota tervezésekor Hauszmann Alajos az előkelőbbnek számító első és második emeleten helyezte el az épület legfontosabb helyiségeit, a díszített tanács-
termeket. A séta során bemutatjuk régi fotókkal és az eredeti helyszínek bejárásával a Néprajzi Múzeum épületének legnagyobb átalakításon átesett nyilvános tereit.

Rajzgyűjteményünk különlegesen gazdag válogatását tárjuk a látogatók elé. A rajzok többsége 1880–1945 között készült. Rajztanárok, lelkes amatőrök, néprajzkutatók, 
múzeumi rajzolók, szűcsmesterek, íróasszonyok, textilgyári rajzolók és névtelen alkotók munkáin keresztül ismerhető meg a magyar nyelvterület gazdag mintakincse.

A diákok az „Amazónia” című kiállításban megszerzett elméleti ismeretek felhasználásával egy esőerdőmakettet és az ott élő állatok közül néhányat díszíthetnek fel, 
festhetnek ki Az őserdő makett az Őszi Fesztivál ideje alatt folyamatosan a múzeumban lesz, és a fesztivál végére készül el teljesen.

A program az Amazóniai, a Kauri és a nagyító – Bíró Lajos óceániai ékszerei című időszaki kiállításainkhoz kapcsolódik: előadással, filmvetítéssel, szakmai tárlatvezetésekkel, 
kézműves foglalkozásokkal és játékokkal várjuk a látogatókat.

Érdekességek a Könyvtár állományából.

Bemutatjuk a több mint 260 filmet és videoprogramot őrző egyedülálló mozgókép- és technikatörténeti gyűjteményünket, korábbi eszközöket, filmkamerákat, magnetofo-
nokat és vágóasztalokat, valamint a modern nonlineáris utómunkarendszert. Az érdeklődők megismerkedhetnek a Néprajzi Filmarchívum használatával is.

JelentKezés: e-mailes bejelentkezés szükséges

JelentKezés: e-mailes bejelentkezés szükséges

JelentKezés: e-mailes bejelentkezés szükséges

JelentKezés: e-mailes bejelentkezés szükséges

JelentKezés: e-mailes bejelentkezés szükséges

JelentKezés: e-mailes bejelentkezés szükséges

JelentKezés: e-mailes bejelentkezés szükséges

célKözönséG: muzeológus, művészettörténészek, 
építészek, turisztikai szakemberek,
egyetemi hallgatók

célKözönséG: v. kerületi intézmények dolgozói, 
diákok, nyugdíjasok, egyetemisták

célKözönséG: v. kerületi intézmények dolgozói, 
diákok, nyugdíjasok, egyetemisták

célKözönséG: általános és középiskolás diákok

célKözönséG: minden korosztály, családi nap

célKözönséG: v. kerületi intézmények dolgozói, 
diákok, nyugdíjasok, egyetemisták

célKözönséG: v. kerületi intézmények dolgozói, 
diákok, nyugdíjasok, egyetemisták

BelépődíJ: felnőtt 1000 ft | kedvezményes 500 ft

BelépődíJ: felnőtt 1000 ft | kedvezményes 500 ft

BelépődíJ: felnőtt 1000 ft | kedvezményes 500 ft

BelépődíJ: felnőtt 1000 ft | kedvezményes 500 ft

BelépődíJ: felnőtt 1400 ft | kedvezményes 700 ft

BelépődíJ: felnőtt 1000 ft | kedvezményes 500 ft

BelépődíJ: felnőtt 1000 ft | kedvezményes 500 ft

budapeSt

Néprajzi MúzeuM
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.
www.neprajz.hu

IdőpOnt: 2011. 10. 14., 28. 15:00–16:00

IdőpOnt: 2011. 10. 12. 11:00–12:00

IdőpOnt: 2011. 10. 26. 11:00–12:00

IdőpOnt: 2011. 10. 28. 11:00–12:00

JelentKezés: e-mailes bejelentkezés szükséges

JelentKezés: e-mailes bejelentkezés szükséges

JelentKezés: e-mailes bejelentkezés szükséges

JelentKezés: e-mailes bejelentkezés szükséges

célKözönséG: muzeológusok, művészettörténészek, 
építészek, turisztikai szakemberek, egyetemi hallgatók

célKözönséG: szakiskolák tanulói, kézművesek, 
műgyűjtők

célKözönséG: szakiskolák tanulói, kézművesek, 
műgyűjtők

célKözönséG: v. kerületi intézmények dolgozói,
diákok, nyugdíjasok, egyetemisták

BelépődíJ: felnőtt 1000 ft | kedvezményes 500 ft

BelépődíJ: felnőtt 1000 ft | kedvezményes 500 ft

BelépődíJ: felnőtt 1000 ft | kedvezményes 500 ft

BelépődíJ: felnőtt 1000 ft | kedvezményes 500 ft

a pinCétől a padlásig a múzeumban

a pinCétől a padlásig a múzeumban

a pinCétől a padlásig a múzeumban

a pinCétől a padlásig a múzeumban

palotából látogatóbaRát múzeum

RestauRátoRi műhelytitkok
a féMrestaurátOr Műhely látOGatása

RestauRátoRi műhelytitkok
a KeráMIaGyűJteMény Műhely látOGatása

száz éV négyszázezeR fénykép
látOGatás a fOtóGyűJteMényBen

KapcsOlattartó: Kupenova-rónai tánya | (1) 473 2442 | ronai@neprajz.hu

KapcsOlattartó: Kupenova-rónai tánya | (1) 473 2442 | ronai@neprajz.hu

KapcsOlattartó: Kupenova-rónai tánya | (1) 473 2442 | ronai@neprajz.hu

KapcsOlattartó: Kupenova-rónai tánya | (1) 473 2442 | ronai@neprajz.hu

A program bemutatja az új tereket és szolgáltatásokat, melyek a „Palotából látogatóbarát múzeum” európai uniós támogatású projekt által megvalósított fejlesztés után 
ma a látogatók kényelmét és informálását magas fokon biztosítják.

A program bepillantást nyújt a fémrestaurátor munkájába, megismerteti a látogatót a fémalapú néprajzi tárgyakkal, a speciális szerszámokkal és a fémrestaurálás etikai/
szakmai szabályaival.

A program bepillantást nyújt a kerámiarestaurátor munkájába, megismerteti a látogatóval a kerámia- és üvegalapú néprajzi tárgyak restaurálásának kánonját és a Néprajzi 
Múzeumban folytatott speciális gyakorlatát.

A Néprajzi Múzeum fotógyűjteménye jelenleg 340 ezer kutatható képet őriz, melyekből tanulmányokhoz, publikációkhoz, családfakészítéshez és más célból is lehet ren-
delni, és további mintegy százezer darab felvétel vár leltározásra. Ebbe a kollektív emlékezetet hordozó, gazdag képanyagba engedünk bepillantást a program folyamán.

múzeumi őszbúCsúztató

fedezd fel a múltad!

így szólnak a slágeRek egy múzeumban...

beszélő táRgyak

IdőpOnt: 2011. 10. 08. 16:00–20:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01–2011. 11. 15. 
előzetes egyeztetés alapján

KapcsOlattartó: völgyesi zsuzsanna | (1) 333 4196 | volgyesi.zsuzsanna@nav.gov.hu

KapcsOlattartó: Kákonyi Magdolna, helmich Katalin, Bujtor anna
(1) 317 3611 / 150, 151, 153 m. | muzeumped@pim.hu

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: családok, felnőtt látogatók

célKözönséG: általános és középiskolások

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: 400 ft

budapeSt

budapeSt

pénzüGyőr– és adózástörténetI MúzeuM

petőfI IrOdalMI MúzeuM

1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 19/b.
www.vam.gov.hu/muzeum

1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 16.
www.pim.hu

16.00 Kapunyitás
17.00 Big Band koncert a ‘20-as, ‘30-as évek slágereivel. Közreműködik a Pénzügyőr Zenekar, vezényel: Nyers Alex. 
18.30 Legyen vendégünk egy csésze teára!
Kreatív sarok kicsiknek és nagyoknak. Tárlatvezetések a Pénzügyőr– és Adózástörténeti Múzeum állandó kiállításán. Művészettörténeti séták a Schiffer–villában.

A Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményének egyik legkülönlegesebb darabjától, a Landerer és Heckenast nyomdától indulva bírjuk szóra a megújult Petőfi-kiállításunk 
legizgalmasabb tárgyait játékos feladatok segítségével.
(Időtartam: 90 perc)
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a pinCétől a padlásig a múzeumban

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

múzeumi őszbúCsúztató

a „nagy Rajzolás”

fotózni szabad!
a féNyérzéKeNy palOta

fRáteR zoltán: Vénusz légyCsapója – 
játék bRódy sándoR leVelezéséből
felOlvaSóSzíNház

mesél a palota

pim esti eXtRa
MúzeuMi hOSSzú Nyitva tartáS

Vigyázz, kész, Rajz!

IdőpOnt: 2011. 10. 09. 15:00–18:00

IdőpOnt: 2011. 11. 07. 19:00–20:30

IdőpOnt: 2011. 10. 30. 15:00–17:00

IdőpOnt: 2011. 10. 26. 18:00–20:00

IdőpOnt: 2011. 10. 29. 10:00–17:00

KapcsOlattartó: nagyvári Ildikó | (1) 317 3611 / 245 m. | nagyvarii@pim.hu

KapcsOlattartó: pádár eszter | (1) 317 3611 / 244 m. | padare@pim.hu

KapcsOlattartó: nagyvári Ildikó | (1) 317 3611 / 245 m. | nagyvarii@pim.hu

KapcsOlattartó: Bauernhuber enikő | (1) 317 3611 / 211 m. | bhubere@pim.hu

KapcsOlattartó: Kákonyi Magdolna | (1) 317 3611 / 150 m. | kakonyim@pim.hu

Felfedezőtúrára indulunk a Károlyi-palota  mesés falai között, „titkos” helyeket is bejárva. Mindeközben kattoghat a fényképezőgép, villoghatnak a vakuk, és az út 
végére érve mindenki elkészítheti saját fotósorozatát. A fotókat „A PIM, ahogyan én látom...” címmel beküldhetik  a múzeumba, ahol a legjobbakat jutalmazzuk. 
A programhoz saját fotós felszerelés (fényképezőgép, állvány, vaku stb.) szükséges.

A Petőfi Irodalmi Múzeumban több mint 10 éve indult útjára a Felolvasószínházi sorozat. A felkért kortárs írók és irodalomtörténészek a múzeum kézirattárában 
található, sokszor még publikálatlan levelezések, dokumentumok alapján kerekítenek történeteket, a valóság és a fikció keveredésével, melyek általában szerelmi három-
szögtörténetek. Fráter Zoltán „Vénusz légycsapója” című új drámája a Bródy Sándor, felesége és Erdős Renée által váltott levelek alapján íródott...

A fakockás kapuátjáróból elindulva bebarangolhatjuk a Károlyi-palota díszes termeit, szalonjait és könyvtárát. A séta során táncosok Brahms muzsikájára  készült koreog-
ráfiát adnak elő, versek hangoznak el titkos szegletekben, az aulát betölti Liszt csodálatos zenéje. A séta végén vendégeinket játékkal és nyereménnyel várjuk.

„Ki vagyok én? Nem mondom meg…” – Petőfi választásai.
„Az árnyból szőtt lélek” – kiállítás Tóth Árpád születésének 125. évfordulója alkalmából.

Közös alkotás Szyksznian Wanda grafikusművésszel, activity Kassák szellemében, családi illusztráció és ex libris készítése a Károlyi család könyvtárának ihletése nyomán.

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: telefonon történő egyeztetéssel

célKözönséG: fotózni szerető diákok és felnőttek

célKözönséG: egyetemisták és felnőtt látogatók

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: középiskolások, egyetemisták és 
felnőtt látogatók

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: 1000 ft

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 800 ft

BelépődíJ: ingyenes

a „nagy Rajzolás”

a gyógyítás töRténete
IdőpOnt: 2011. 10. 08. 12:00–16:00

KapcsOlattartó: czár Katalin | (1) 201 1577, (1) 212 5421
czarkatalin@semmelweis.museum.hu

Nagy családi aszfaltrajzolást rendezünk a múzeum bejárata előtt, a téma az állandó kiállításunkhoz kapcsolódóan az orvoslás története. Rossz idő esetén a programot a 
múzeumban tartjuk és plakátokat készítünk.

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: óvodások, általános
iskolások, családok
BelépődíJ: felnőtt 700 ft | kedvezményes 350 ft

budapeSt

SeMMelweiS OrvOStörtéNeti MúzeuM, 
KöNyvtár éS levéltár

1013 Budapest, Apród utca 1-3.
www.semmelweis.museum.hu

IdőpOnt: 2011. 11. 12.  17:00–19:00

IdőpOnt: 2011. 11. 12.  15:00–17:00

IdőpOnt: 2011. 10. 11., 25.,
2011. 11. 08. 12:00–13:00

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: családok, felnőttek, nyugdíjasok

célKözönséG: gyerekek, családok, felnőttek, nyugdíjasok

célKözönséG: alsó-, felsőtagozatos és középiskolás 
diákok, felnőttek, nyugdíjasok

BelépődíJ: felnőtt 1000 ft | kedvezményes 700 ft

BelépődíJ: felnőtt 1000 ft | kedvezményes 700 ft

BelépődíJ: felnőtt 700 ft | kedvezményes 350 ft

múzeumi őszbúCsúztató

múzeumi őszbúCsúztató

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

a költészet gyöngyszemei
uNGvárNéMeti tóth láSzló verSei

mentősök akCióban

mentősök akCióban

KapcsOlattartó: czár Katalin | (1) 201 1577, (1) 212 5421
czarkatalin@semmelweis.museum.hu

KapcsOlattartó: czár Katalin | (1) 201 1577, (1) 212 5421
czarkatalin@semmelweis.museum.hu

KapcsOlattartó: czár Katalin | (1) 201 1577, (1) 212 5421
czarkatalin@semmelweis.museum.hu

Vendégeinket ezen az őszi estén a költészet világába kalauzoljuk: Ungvárnémeti Tóth László verseit adja elő Gaskó Balázs színművész.

Vendégeink a Kresz Géza Mentőmúzeum mentési akcióját láthatják szakszerű tolmácsolásban, majd további szakmai előadást hallhatnak a mentéstörténetről és az 
elsősegélyről.

Különleges múzeumi tárlatvezetések a kurátorok szemszögéből az állandó és az időszaki kiállításban, illetve az Arany Sas Patikamúzeumban. A látogatóknak lehetőségük 
nyílik olyan műtárgyakat is megismerni, amelyek a kiállításokban nem szerepelnek. Ebéd helyett kultúra, de a hozott szendvicsek a kertben is elfogyaszthatók egy jó 
meleg tea társaságában.

múzeumi őszbúCsúztató

a „nagy Rajzolás”

megeleVenedik az ókoR

megeleVenedik az ókoR

IdőpOnt: rendhagyó tárlatvezetések:  
2011. 10. 01., 2011. 11. 05. 10:30–11:00 és 
2011. 10. 02., 2011. 11. 06. 11:00–11:30
ókori családi vetélkedő: 2011. 10. 15. 10:30–12:00 
ókori kvízjáték: 2011. 10. 15. 14:00–17:00 

IdőpOnt: 2011. 10. 08. 10:00–13:00

KapcsOlattartó: Birkás éva | (1) 469 7189 | eos@szepmuveszeti.hu

KapcsOlattartó: tettamanti zsófia | (1) 469 7294
muzeumpedagogia@szepmuveszeti.hu

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: 12 év feletti gyerekek és felnőttek

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: felnőtt 1600 ft | kedvezményes 800 ft

BelépődíJ: ingyenes

budapeSt

szépMűvészetI MúzeuM
1146 Budapest, Dózsa György út 41.
www.szepmuveszeti.hu

A Megelevenedik az ókor programsorozatban a látogatók négy alkalommal vehetnek részt az antik világ jellemző figuráinak bőrébe bújt színészek rendhagyó tárlat-
vezetésén:
2011.10.01., 2011.11.05. 10:30–11:00: Találkozás egy athéni rabszolganővel
2011.10.02., 2011.11.06. 11:00–11:30: Találkozás egy athéni vázafestő mesterrel.
Október 15-én délelőtt 10:30–tól 12 óráig családi vetélkedőt rendezünk játékos feladatokkal, ugyanakkor délután 14-től 17 óráig pedig ókori kvízjátékot a 
nagyobbaknak és a felnőtteknek. 
(Október 15-én INGYENES a 26 év alatti személyeknek, és mind a négy alkalommal a két 18 év alatti személyeket kísérő legfeljebb két közeli hozzátartozónak.)

Betűket alkotunk különböző képzőművészeti technikákkal, és szavakkal terítjük be a Reneszánsz Csarnok több mint 100 éves kövezetét. Várjuk a keresztrejtvényt fejtő 
nagymamákat, az ábécével ismerkedő gyerekeket, az esemesező kamaszokat és a nyomtatványokat töltögető szülőket. Azaz MINDENKIT!
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a pinCétől a padlásig a múzeumban

a pinCétől a padlásig a múzeumban

a pinCétől a padlásig a múzeumban

a földfelszíntől az alagsoRig –
aVagy mit Vittél Volna magaddal egy 
atomCsapás esetén?

a sziklakóRház egy szemtanú szeméVel

kiállítás épült a föld alatt

IdőpOnt: 2011. 10. 13., 20. 
10:00–11:00; 2011. 10. 27.,  
2011. 11. 10. 16:00–17:00

IdőpOnt: 2011. 10. 11., 18. 
10:00–11:00; 2011. 10. 25.,  
2011. 11. 08. 16:00–17:00

IdőpOnt: 2011. 10. 12., 19., 26., 
2011. 11. 09. 17:00–18:00

KapcsOlattartó: szilágyi adrienn | (70) 701 0101 | sza@sziklakorhaz.hu

KapcsOlattartó: szilágyi adrienn | (70) 701 0101 | sza@sziklakorhaz.hu

KapcsOlattartó: szilágyi adrienn | (70) 701 0101 | sza@sziklakorhaz.hu

Mire használható a dózismérő, a Geiger-Müller számláló, a gázálarc, vagy egy légoltalmi sziréna? A hidegháborús polgári védelmi gyakorlatok színhelyén megismerked-
hetnek az atomtámadás idejére felkészített kórház működésével, és kézbe vehetik a korszak sugárzásmérő eszközeit is.

Különleges élettörténetek, sorsok a Sziklakórház történetéből. A kórház mindennapi élete: a második világháború és 1956 eddig ismeretlen részletei elevenednek meg 
az egykori dolgozók, betegek visszaemlékezésének segítségével.

Hogyan lettek a barlangi termekből kórtermek, kórtermekből pedig kiállítótermek? Az építész, a kiállításrendező és a muzeológus tárják fel az egykori kórházat archív 
műszaki tervek, alaprajzok és műtárgyak segítségével.

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: általános iskolás diákok 6. 
osztálytól, középiskolások, egyetemi és főiskolai 
hallgatók, fiatalok és családok

célKözönséG: általános iskolás diákok 6. 
osztálytól, középiskolások, egyetemi és főiskolai 
hallgatók, fiatalok és családok

célKözönséG: általános iskolás diákok 6. 
osztálytól, középiskolások, egyetemi és főiskolai 
hallgatók, fiatalok és családok

BelépődíJ: 1100 ft

BelépődíJ: 600 ft

BelépődíJ: 600 ft

budapeSt

SziKlaKórház KulturáliS NONprOfit 
KIeMelKedően Közhasznú Kft.

1012 Budapest, Lovas út 4/c.
www.sziklakorhaz.hu

múzeumi őszbúCsúztató

múzeumi őszbúCsúztató

Vam design gyűjtemény
deSiGN 12 StíluS

zebRa műteRmi nap

IdőpOnt: 2011. 11. 05. 10:00–18:00

IdőpOnt: 2011. 11. 06. 10:00–13:00

KapcsOlattartó: Kránicz Beáta | (30) 824 9813, (1) 666 3100
kraniczbeata@hnm.hu, mail@vamdesign.hu

KapcsOlattartó: Juhász litza | (1) 469 7294 | muzeumpedagogia@szepmuveszeti.hu

A VAM Design Gyűjtemény egy egyedülálló kiállítás, mely felöleli az elmúlt 100 év design világának remekeit. A máshol nem látható gyűjtemény részét képezi a 
VAM 100 lámpa – VAM 100 szék – VAM 100 festmény. Ehhez az egyedülálló kiállításhoz szervezünk – a Múzeumok Őszi Fesztiválja alkalmából – rendhagyó 
tárlatvezetést, amelynek keretében bevezetjük az érdeklődőket az elmúlt 100 év 12 meghatározó stílusába.

Zebra Műtermi Nap a Vasarely Múzeumban 2011. november 6-án 10.00–13.00 óra között. Felnőtteket, kamaszokat és családokat várunk, hogy együtt fedezzék 
fel a Vasarely Múzeum interaktív termének új feladatait és játékait.

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: felnőtt 1500 ft | kedvezményes 1000 ft

BelépődíJ: ingyenes

budapeSt

budapeSt

vaM deSiGN ceNter

vaSarely MúzeuM

1061 Budapest, Király utca 26.
www.vamdesign.hu

1033 Budapest, Szentlélek tér 6.
www.vasarely.hu

a pinCétől a padlásig a múzeumban

DeBreceN
tolNa Megye

déri MúzeuM
4026 Debrecen, Déri tér 1.
www.derimuzeum.hu

betekintés a megújuló déRi
múzeum kulisszatitkaiba

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 10:00–15:00

KapcsOlattartó: szabó edit | (52) 417 560, (20) 542 9958 | szabo.edit@derimuzeum.hu

Az érdeklődők betekinthetnek a Déri Múzeum épülő új kiállításainak rejtelmeibe, látványtervezők vezetésével megismerhetik az új kiállítási helyszíneket és a 
forgatókönyveket. Egyedülálló alkalom az érdeklődőknek, hogy a még zárva lévő épület falain belül kerüljenek!

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: minden korosztály
BelépődíJ: 1000 ft

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

fedezd fel a múltad!

CsepeRedő délidőben

gödRöm-gödRöm, mondd meg nékem!
réGéSzeti cSaládi Nap

IdőpOnt: 2011. 10. 12. 11:00–12:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01. 13:00–16:00

KapcsOlattartó: szabó edit | (52) 417 560, (20) 542 9958 | szabo.edit@derimuzeum.hu

KapcsOlattartó: szabó edit | (52) 417 560, (20) 542 9958 | szabo.edit@derimuzeum.hu

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: kismamák, kisgyerekes anyukák

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: 500 ft

BelépődíJ: ingyenes

debreceN

MedGyeSSy fereNc eMléKMúzeuM
4026 Debrecen, Péterfia u. 28.
www.derimuzeum.hu

Délelőtt 11:00 órai kezdéssel a szokásos sétájukat töltő kismamákat, kisgyerekes anyukákat könnyed, zenés, mozgásos szórakozásra hívjuk a „Kerekítő – Ölbeli játékok 
és mondókák” segítségével. Helyszín: a múzeum udvara és látványraktára.

Régészeti családi napunkon a résztvevők játékos feladatokon keresztül ismerhetik meg a régészek munkáját, számos kézműves tevékenységet próbálhatnak ki, barlangrajzot 
készíthetnek, kipróbálhatják a csonttűvel való varrást, és feleleveníthetik, hogyan vadásztak őseink pattintott dárdaheggyel. Helyszín: a múzeum udvara és látványraktára.

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

iRodalmi kapukulCs 1.

iRodalmi kapukulCs 2.

IdőpOnt: 2011. 10. 01– 2011. 11. 15. 
hétfőtől péntekig 9:00–16:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01– 2011. 11. 15. 
hétfőtől péntekig 9:00–16:00

KapcsOlattartó: dr. Keczán Mariann | (20) 918 1177 | keczan.mariann@gmail.com

KapcsOlattartó: dr. Keczán Mariann | (20) 918 1177 | keczan.mariann@gmail.com

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: felnőtt 350 ft | kedvezményes 250 ft

BelépődíJ: felnőtt 350 ft | kedvezményes 250 ft

debreceN

debreceNi irOdalMi MúzeuM
(a MedGyeSSy fereNc eMléKMúzeuM cíMéN)

4026 Debrecen, Péterfia u. 28.
www.derimuzeum.hu

A belvárosi séta során a felvilágosodás- és a reformkori Debrecen irodalmi emlékhelyeit keressük fel (Csokonai és Fazekas házát, Petőfi Zoltán szülőhelyét, köztereket: 
kerteket és színházakat). A programot két kézirat megtekintése, irodalmi történetek és fényképezős épületvadászat teszi teljessé.

A belvárosi séta során a századfordulós Debrecen történetekkel megelevenített irodalmi emlékhelyeit keressük fel (Ady albérleteit, szerkesztőségeket, kávéházakat, 
„Óriás ékszerész” boltját, az Angol királynő éttermet és Móricz levelezőpartnerének házát.)
A programot fényképezős épületvadászat egészíti ki.
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DuNaújváros
fejér Megye

a „nagy Rajzolás”

fedezd fel a múltad!

a pinCétől a padlásig a múzeumban

múzeumi őszbúCsúztató

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

múzeumi őszbúCsúztató

iNterciSa MúzeuM
2400 Dunaújváros, Városháza tér 4.
www.szikm.hu

aRCheoaRt

hogyan játszottak a Római koRi
gyeRekek és felnőttek?

látogatás az inteRCisa múzeum
RaktáRaiban és műhelyeiben

múzeumok őszi éjszakája az
inteRCisa múzeumban

ókoRi kReatiVitás

panem et CiRCenses 1.
a róMai KOri GaSztrONóMia

panem et CiRCenses 2.
a GladiátOrOK

több fényt!

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 14:00–18:00

IdőpOnt: 2011. 11. 08–09. 9:00–10:00

IdőpOnt: 2011. 11. 11. 
9:00–10:00, 10:00–11:00

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 18:00–22:00

IdőpOnt: 2011. 11. 10. 11:30–12:30, 
12:30–13:30

IdőpOnt: 2011. 11. 10. 11:30–12:30, 
12:30–13:30

IdőpOnt: 2011. 11. 09. 11:30–12:30

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 14:00–18:00

KapcsOlattartó: Medvegy zsuzsanna | (70) 458 2723 | medvegy.zsuzsa@gmail.com

KapcsOlattartó: Medvegy zsuzsanna | (70) 458 2723 | medvegy.zsuzsa@gmail.com

KapcsOlattartó: Medvegy zsuzsanna | (70) 458 2723 | medvegy.zsuzsa@gmail.com

KapcsOlattartó: Medvegy zsuzsanna | (70) 458 2723 | medvegy.zsuzsa@gmail.com

KapcsOlattartó: Medvegy zsuzsanna | (70) 458 2723 | medvegy.zsuzsa@gmail.com

KapcsOlattartó: Medvegy zsuzsanna | (70) 458 2723 | medvegy.zsuzsa@gmail.com

KapcsOlattartó: Medvegy zsuzsanna | (70) 458 2723 | medvegy.zsuzsa@gmail.com

KapcsOlattartó: Medvegy zsuzsanna | (70) 458 2723 | medvegy.zsuzsa@gmail.com

Kőkép, papírkép, fémkép, fénykép. Múzeumi témájú képek készítése különböző technikákkal: festés kőre, kavicsra, fémdomborítás, mozaikkészítés, papírmárványozás, fotózás.

Buza Andrea régész vetített képes előadása az ókori eszközös és társasjátékokról. A játékok egyúttal ki is próbálhatók.

Az érdeklődők a régészek vezetésével a raktárakat, a restaurátorok segítségével a műhelyeket tekinthetik meg.

Kiállítások, szakvezetések, tematikus előadások, kreatív programok, gasztronómia.

Kreatív programok délidőben: ókori divattervezés, ókori díszítőművészet, ókori ékszerek.

Múzeumi szabadegyetem délidőben: Buza Andrea régész vetített képes előadása a római kori gasztronómiáról.

Múzeumi szabadegyetem délidőben: Keszi Tamás régész vetített képes előadása római kori gladiátorokról.

Múzeumi családi délután:
- mécsesek készítése,
- gyertyamártás,
- lampionkészítés

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: óvodások, alsó tagozatos
általános iskolások

célKözönséG: általános és középiskolások, 
felnőtt látogatók

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: általános iskolások

célKözönséG: felső tagozatos és középiskolás 
diákok, felnőttek

célKözönséG: felső tagozatos és középiskolás 
diákok, felnőttek

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: 300 ft

BelépődíJ: 300 ft

BelépődíJ: 300 ft

BelépődíJ: 300 ft

BelépődíJ: 300 ft

BelépődíJ: 300 ft

BelépődíJ: 300 ft

BelépődíJ: 300 ft

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

a pinCétől a padlásig a múzeumban

eger
Heves Megye

dObó iStváN várMúzeuM
3300 Eger, Vár 1.
www.egrivar.hu

az egRi képtáR

az egRi képtáR

fedezd fel az egRi VáRat!

kémkedő

IdőpOnt: 2011. 10. 21. 11:00–13:00

IdőpOnt: 2011. 10. 27. 10:00–18:00

IdőpOnt: 2011. 10. 17. 10:00–15:00

IdőpOnt: 2011. 10. 08. 10:00, 14:00

KapcsOlattartó: szécsényi Orsolya | (36) 312 744 / 115 m. | szecsenyio@egrivar.hu

KapcsOlattartó: szécsényi Orsolya | (36) 312 744 / 115 m. | szecsenyio@egrivar.hu

KapcsOlattartó: szécsényi Orsolya | (36) 312 744 / 115 m. | szecsenyio@egrivar.hu

KapcsOlattartó: szécsényi Orsolya | (36) 312 744 / 115 m. | szecsenyio@egrivar.hu

Az Egri Képtár a városban élt püspökök által gyűjtött különböző művészettörténeti korszakok jeles alkotásait mutatja be a látogatók számára. Ebédre az egri 
püspökök kedvenc ételeit szolgáljuk fel Lázár Attila lantművész kíséretében.

Gárdonyi Géza „Egri csillagok” című regénye az egri vár hősies múltját idézi elénk. A kötelező irodalom olvasása közben mindenki előtt megelevenednek  az egri 
vár nemes falai, melyek valódi arculatát a regény helyszíneinek bejárásával ismerhetjük meg. A sétát Gárdonyi egykori alaprajza alapján tesszük meg.

Az államalapítás korától napjainkig nagyon sokféle tényező befolyásolta a vár arculatát. A foglalkozás során az egri vár külső helyszíneit ismerhetik meg az érdeklő-
dők – önállóan feldolgozható feladatsorok segítségével. Témák: várépítészet, középkori székesegyházak, hadászat, Gótikus Püspöki Palota, a vár kútjai, egyházi 
méltóságok temetkezése, egri hősök a vár történetében, emléktáblák nyomában.

A török kori Egerben kiemelkedő szerepet kaptak a kémek. Kémkedő játékunk az egész család számára élvezetes elfoglaltságot nyújt. Az 1552-es várat Tinódi 
Lantos Sebestyén révén ismerhetik meg, majd a „kémcsaládok” egymással mérik össze tudásukat.

JelentKezés: szükséges (acsaikrisztina@egrivar.hu)

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: felnőtt látogatók, családok

célKözönséG: általános iskolások, felnőtt látogatók

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: családok, baráti társaságok

BelépődíJ: felnőtt 1400 ft | kedvezményes 700 ft

BelépődíJ: felnőtt 1400 ft | kedvezményes 700 ft

BelépődíJ: ingyenes | gyűjtőmappa ára: 500 ft/fő

BelépődíJ: felnőtt 1400 ft | kedvezményes 700 ft

a pinCétől a padlásig a múzeumban

a „nagy Rajzolás”

esztergoM
koMároM-esztergoM Megye

duNa MúzeuM
2500 Esztergom, Kölcsey Ferenc u. 2.
www.dunamuzeum.hu

nagy Rajzolás a VízRől a VízéRt

nagy Rajzolás a VízRől a VízéRt

IdőpOnt: 2011. 10. 15. 10:00–15:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01. 10:00–15:00

KapcsOlattartó: Bárd edit | (33) 500 250 | bardedit@mail.dunamuzeum.hu

KapcsOlattartó: Bárd edit | (33) 500 250 | bardedit@mail.dunamuzeum.hu

A Duna Múzeum épülete mindig is „begyűjtőhely” volt: egykor káptalani központként az egyházi birtokok termését gyűjtötték itt, most pedig a vízügytörténet 
fontos dokumentumait, tárgyi emlékeit. A program során az érdeklődők az épület történetét és átalakulását ismerhetik meg, közelről megnézhetik a múzeum 
könyv-, térkép- és tárgyi gyűjteményének különleges darabjait, és betekinthetnek a muzeológusok, restaurátorok munkájába. 
A különleges tárlatvezetéseken túl előadások, kézműves foglalkozások várják a látogatókat.

Egész napos közös alkotásra hív a Duna Múzeum a „Nagy Rajzolás” programsorozat keretében. A vízről szóló mesék helyszínei és szereplői természetes 
alapanyagok, különleges technikák segítségével elevenednek meg. Gondolatébresztőként a kiállított tárgyak, a gyűjtemény különleges darabjai és a víz világnapja 
országos vetélkedőre beküldött vizes történetek szolgálnak.

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: családok, iskolai csoportok,
alkotóköri csoportok

BelépődíJ: 300 ft | családi 600 ft/család

BelépődíJ: 300 ft | családi 600 ft/család
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Budapest

gödöllő 

vác
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feHérvárcsurgó
fejér Megye

ismeRkedjen meg a kastély minden
zegzugáVal

képek a kastélyRól – a kastélyban

különleges táRlatVezetés délidőben

IdőpOnt: 2011. 10. 01– 2011. 11. 
15. 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01., 08.,
15., 22., 29. 10:00–18:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01– 2011. 11. 15. 

KapcsOlattartó: fekete ágnes | (21) 311 0426 | kastely@karolyi.org.hu

KapcsOlattartó: fekete ágnes | (21) 311 0426 | kastely@karolyi.org.hu

KapcsOlattartó: fekete ágnes | (21) 311 0426 | kastely@karolyi.org.hu

Különleges, bővített idegenvezetés a kastély főépületének pincéjétől a padlástér-manzárdig. Négy épületszint szalonjai, termei kiállításokkal, különleges kelmékkel.

A „Nagy Rajzolás” kezdeményezéséhez csatlakozva október 1. és 31. között minden szombaton szeretettel várjuk azon kedves látogatóinkat, akik a kastélyról képet sze-
retnének készíteni tetszőleges témában, változatos eszközökkel. Javasoljuk, hogy mindenki hozza magával a választott eszközöket. (Van, amit a helyszínen is biztosítunk.)
A rendezvényhez kiállítások kapcsolódnak, amelyek ihletet adnak a rajzok elkészítéséhez. Az elkészült művekből kiállítást szervezünk a Múzeumok Őszi Fesztiválja záró-
napján, november 15-én.

Október 1. és november 15. között vendégeink számára az éttermi fogyasztást követően ingyenes tárlatvezetést biztosítunk.

a pinCétől a padlásig a múzeumban

a „nagy Rajzolás”

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: 950 ft

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: múzeumi belépő,
éttermi fogyasztás esetén nincs belépő

KárOlyi KaStély
8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi Sándor u. 2.
www.karolyi.org.hu

göDöllő
Pest Megye

múzeumi őszbúCsúztató

GödöllőI KIrályI Kastély MúzeuM
2100 Gödöllő, Grassalkovich Kastély
www.kiralyikastely.hu

gRassalkoViCh antal Vendége Voltam
őszBúcsúztató Kalandtúra és BarOKK
MulatsáG a GödöllőI KastélyBan

IdőpOnt: 2011. 11. 05. 10:30–16:00

KapcsOlattartó: Oravec-Kis éva | (28) 430 864 / 108 m. | oravec.eva@kiralyikastely.hu

Vidám őszi mulatságra hívjuk kastélyunkba a tartalmas kikapcsolódásra vágyó családokat. A barokk kor főúri világával, az öltözködési– és viselkedési szabályokkal ismerkedünk és 
elkészítjük a báli öltözékünket. A mulatság zenével, tánccal, közös játékokkal telik, és kisorsoljuk a nap nyerteseit is.

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: óvodások, általános
iskolások, családok
BelépődíJ: 625 ft

fedezd fel a múltad!

a múzeum Világa
IdőpOnt: 2011. 10. 17–11. 15. 
munkanapokon 10:00–14:00

KapcsOlattartó: Kerényi B. eszter | (28) 422 003 (20) 269 2007
gmuzeum.g@gmail.com

Hogyan gyarapodik egy múzeum gyűjteménye? Milyen tárgyak vannak egy múzeumban? Gyere el, és megtudod!
JelentKezés: szükséges

célKözönséG: óvodások, általános
iskolások, gimnazisták
BelépődíJ: felnőtt 500 ft

Gödöllő

GödöllőI várOsI MúzeuM
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
www.kiralyikastely.hu

IdőpOnt: 2011. 10. 15. 16:00

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály
BelépődíJ: ingyenes

fedezd fel a múltad!

gyűjteménygyaRapodások a 
gödöllői VáRosi múzeumban
KapcsOlattartó: Kerényi B. eszter | (28) 422 003 (20) 269 2007
gmuzeum.g@gmail.com

Válogatás a Gödöllői Városi Múzeum gyűjteményébe az elmúlt négy évben bekerült műtárgyak, dokumentumok közül.

fedezd fel a múltad!

a „nagy Rajzolás”

múzeumi őszbúCsúztató

a pinCétől a padlásig a múzeumban

gyöNgyös
Heves Megye

Mátra MúzeuM
3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 40.
www.matramuzeum.hu

állatok Világnapja a mátRa múzeumban

kedVenC állatom a múzeumban

máRton–nap

műhelytitkok

IdőpOnt: 2011. 10. 08. 14:30–17:00

IdőpOnt: 2011. 10. 19. 13:00–16:00

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 13:00–17:00

IdőpOnt: 2011. 10. 30. 14:00–16:00

KapcsOlattartó: szőke szilvia | (37) 505 530 | matramuzeum.gyongyos@gmail.com

KapcsOlattartó: szőke szilvia | (37) 505 530 | matramuzeum.gyongyos@gmail.com

KapcsOlattartó: szőke szilvia | (37) 505 530 | matramuzeum.gyongyos@gmail.com

KapcsOlattartó: szőke szilvia | (37) 505 530 | matramuzeum.gyongyos@gmail.com

Az állatok világnapja alkalmából szervezett előadássorozat az ember állatok iránt érzett felelősségére hívja fel a figyelmet.

A Mátra Múzeum főként természettudományi profilú múzeum, az épületben számtalan kitömött és élő állat fogadja a látogatót. Hogy a gyerekeket Brúnó, a 
gyapjas mamut vagy éppen a parlagi sas varázsolja-e el, majd kiderül a rajzokból. „Kedvenc állatom a múzeumban” témában 3 fős csapatok munkáit várjuk a 
város és környező települések iskoláiból.

A program keretében csuhébaba–készítés, zenés gyerekműsor, bábelőadás, őszi kézműves foglalkozás várja a látogatókat.

A családok számára szervezett program a Természettudományi Pavilon nagyközönség elől elzárt gyűjteményeibe engedi be a látogatót.

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: családok

célKözönséG: Gyöngyös és környéki általános iskolák

célKözönséG: családok

célKözönséG: családok

BelépődíJ: múzeumi belépő

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: múzeumi belépő

BelépődíJ: múzeumi belépő

fedezd fel a múltad!

győr
győr-MosoN-soProN Megye

bOrSOS MiKlóS állaNdó KiállítáS
9021 Győr, Apor Vilmos püspök tere 2.
www.artmuz.hu

a Vaskakas fiókái
IdőpOnt: 2011. 10. 15. 10:00–12:00

KapcsOlattartó: pintérné Gergics ágnes | (96) 322 695 | gergics.agnes@artmuz.hu

2011. augusztus 8. és  október  31. között a Városi Művészeti Múzeum Gyermekmúzeumában lesz látható „A VASKAKAS fiókái – játékosan a török 
korról. Minden, amit a török–magyar harcokról, a korszak kultúrájáról tudni illik” című kiállítás.
A kiállítás eredeti és korhű tárgyak, metszetek, valamint kortárs művészeti alkotások, illusztrációk segítségével a XVI. századi Győr történelmét, a reneszánsz vár 
építését és a török–magyar harcokat meséli el a gyerekeknek. Megelevenedik a híres győri legenda, a vaskakas története is.
A leghíresebb győri legendát az egykori győri vár falai között sétálva ismerjük meg, majd képeskönyvet készítünk a történet illusztrálására.
A Csikóca gyermekműhely foglalkozása családok számára.

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: családok
BelépődíJ: felnőtt 600 ft | kedvezményes 300 ft
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fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

múzeumi őszbúCsúztató

játék szinán pasa táboRában

játékok az ezeRegyéjszaka meséiből
haGyOMáNyOS töröK GyerMeKjátéKOK

szent máRton–nap

IdőpOnt: 2011. 10. 29. 10:00–12:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01. 10:00–12:00

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 17:00–22:00

KapcsOlattartó: pintérné Gergics ágnes | (96) 322 695 | gergics.agnes@artmuz.hu

KapcsOlattartó: pintérné Gergics ágnes | (96) 322 695 | gergics.agnes@artmuz.hu

KapcsOlattartó: pintérné Gergics ágnes | (96) 322 695 | gergics.agnes@artmuz.hu

2011. augusztus 8. és  október  31. között a Városi Művészeti Múzeum Gyermekmúzeumában lesz látható „A VASKAKAS fiókái – játékosan a török korról. 
Minden, amit a török–magyar harcokról, a korszak kultúrájáról tudni illik” című kiállítás. A kiállítás eredeti és korhű tárgyak, metszetek, valamint kortárs művészeti 
alkotások, illusztrációk segítségével a XVI. századi Győr történelmét, a reneszánsz vár építését és a török–magyar harcokat meséli el a gyerekeknek. Megelevenedik a 
híres győri legenda, a vaskakas története is. Közös játék során töröknek öltözünk, s a nagyvezér, Szinán pasa udvartartását jelenítjük meg.
A Csikóca gyermekműhely foglalkozása családok számára.

2011. augusztus 8. és  október  31. között a Városi Művészeti Múzeum Gyermekmúzeumában lesz látható „A VASKAKAS fiókái – játékosan a török korról. 
Minden, amit a török–magyar harcokról, a korszak kultúrájáról tudni illik” című kiállítás. A kiállítás eredeti és korhű tárgyak, metszetek, valamint kortárs művészeti 
alkotások, illusztrációk segítségével a XVI. századi Győr történelmét, a reneszánsz vár építését és a török–magyar harcokat meséli el a gyerekeknek. Megelevenedik a 
híres győri legenda, a vaskakas története is. A kiállításhoz a csoportosan érkező óvodás és iskolás gyerekeket választható múzeumpedagógiai órák, a családok számára 
pedig hétvégi múzeumi családi programok várják. Játékok az ezeregyéjszaka meséiből – hagyományos török gyermekjátékok. 
A Csikóca gyermekműhely foglalkozása családok számára.

Délelőtt:
Évszaktemető – színes játékok és alkotások sorával búcsúztatjuk az őszt! A Csikóca gyermekműhely foglalkozása. 
Délután: 
- Borkóstoló, előadás az új bor tiszteletére nagyoknak, bábszínház kicsinek.
- Márton–napi játékok családoknak (viaszöntéssel jósoljuk meg a lányok jövendőbelijét, libás játékok (gänsespiel) kicsiknek és nagyoknak, kalligrafikus játékok lúdtollal).
- Lampionos felvonulás a Király utcában
- A múzeumban maga Szent Márton várja a vendégeket (pantomim).
- Jeles napok ősszel – néprajzi előadás
- Vidám ősztemetés – zenei programok minden korosztálynak
Márton nevű vendégeinknek ingyenes a belépés!

Délelőtt:
Évszaktemető – színes játékok és alkotások sorával búcsúztatjuk az őszt! A Csikóca gyermekműhely foglalkozása. 
Délután: 
- Borkóstoló, előadás az új bor tiszteletére nagyoknak, bábszínház kicsinek.
- Márton–napi játékok családoknak (viaszöntéssel jósoljuk meg a lányok jövendőbelijét, libás játékok (gänsespiel) kicsiknek és nagyoknak, kalligrafikus játékok lúdtollal).
- Lampionos felvonulás a Király utcában
- A múzeumban maga Szent Márton várja a vendégeket (pantomim).
- Jeles napok ősszel – néprajzi előadás
- Vidám ősztemetés – zenei programok minden korosztálynak
Márton nevű vendégeinknek ingyenes a belépés!

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: családok

célKözönséG: családok

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: felnőtt 600 ft | kedvezményes 300 ft

BelépődíJ: felnőtt 600 ft | kedvezményes 300 ft

BelépődíJ: felnőtt 800 ft | kedvezményes 400 ft

múzeumi őszbúCsúztató

szent máRton–nap
IdőpOnt: 2011. 11. 12. 17:00–22:00

KapcsOlattartó: pintérné Gergics ágnes | (96) 322 695 | gergics.agnes@artmuz.hu JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály
BelépődíJ: felnőtt 800 ft | kedvezményes 400 ft

Győr

eSterházy-palOta
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
www.kiralyikastely.hu

a „nagy Rajzolás”

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

fedezd fel a múltad!

Rajzfolyam – szeRepCseRe

Rendhagyó táRlatVezetés délidőben a 
RobeRt Capa: /h/aRCok Című kiállításban

Rendhagyó táRlatVezetés délidőben a 
RobeRt Capa: /h/aRCok Című kiállításban

IdőpOnt: 2011. 10. 08. 10:00–16:00

IdőpOnt: 2011. 11. 02., 09. 13:00

IdőpOnt: 2011. 11. 03. 16:00–18:00

KapcsOlattartó: pintérné Gergics ágnes | (96) 322 695 | gergics.agnes@artmuz.hu

KapcsOlattartó: pintérné Gergics ágnes | (96) 322 695 | gergics.agnes@artmuz.hu

KapcsOlattartó: schererné csécs teréz | (96) 310 588 | cseteri@gymsmuzeum.hu

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: dolgozó, aktív felnőttek  és nyugdíjas 
látogatók, akik egy hosszabbra nyúlt ebédszünet 
alatt találkozhatnak a magyar kultúra egy nevezetes, 
külföldön is elismert hirdetőjével

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: felnőtt 600 ft | kedvezményes 300 ft

BelépődíJ: felnőtt 600 ft | kedvezményes 300 ft

BelépődíJ: ingyenes

Győr

Győr

Győr

NapóleON-ház

váczy péter GyűJteMény, MaGyar IspIta

XáNtuS jáNOS MúzeuM

9021 Győr, Király utca 4.
www.artmuz.hu

9022 Győr, Nefelejcs köz 3.
www.artmuz.hu

9022 Győr, Széchenyi tér 5.
www.gymsmuzeum.hu

A Napóleon-ház patinás falai között újra legördülnek az óriási papírtekercs méterei, ismét  „jelet hagyhat” a közös felületen bármely látogató. Az idei téma, a SZE-
REPCSERE, megegyezik az  I. Nemzetközi Rajz- és Képgrafikai Biennálé központi témájával. A biennáléra érkezett és a zsűri által elfogadott művek 2011. szeptember 
24. – október 30. között kiállításon tekinthetők meg az Esterházy-palotában (9021 Győr, Király u. 17.) és a Napóleon-házban (9021 Győr, Király u. 4.). 
A rajzfolyam a kiállítás képei között születik meg, a terem padlóján körbefutva. Közreműködnek: Selényi Károly István győri képzőművész és növendékei.

A győri Városi Művészeti Múzeum a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonában lévő Robert Capa fotográfiáit tartalmazó gyűjteményből mutat be válogatást, amely felöleli 
a művész teljes életművének legjelentősebb korszakait. A kulturális ikonná vált Capa élete összefonódik a 20. század történelmével és a kultúrtörténet legjelentősebb alak-
jaival. A Budapesten született Friedmann Endre négy kontinens huszonhárom országát megjárt fotóriporter. Személyével megteremtődött a modern háborús fotóriporter 
prototípusa, a háborús riport műfajának egyik legkiemelkedőbb alakja. A kiállítás 2011. október 28. és  2012. január 15. között látogatható.

Madách Imre Az ember tragédiája című főművét 1861-ben adta nyomdába Arany János javításaival, és a kötet 1862. január közepén – 1861-es dátummal – 
került ki a nyomdából. A múzeum sok különlegességet tartalmazó gyűjteményének bemutatásán keresztül, interaktív tárlatvezetéssel és diákszínjátszók közreműködésével 
ismerhetjük meg a tragédia történetét Karinthy Frigyes szellemes feldolgozásáig, „Az emberke tragédiájáig”.
A kiállítás vezetés nélkül is megtekinthető, múzeumpedagógiai foglalkozás előzetes időpont–egyeztetéssel kérhető.

fedezd fel a múltad!

az otthon melege a fRuhmann-házban
IdőpOnt: 2011. 11. 12. 16:00–19:00

KapcsOlattartó: tanai péter | (96) 310 588 | tanaipeti@gymsmuzeum.hu JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály
BelépődíJ: felnőtt 300 ft | kedvezményes 200 ft

Győr

cSerépKályha-törtéNeti állaNdó 
KiállítáS – fruhMaNN-ház

9022 Győr, Kiss János u. 9.
www.gymsmuzeum.hu

„Az otthon melege” c. kiállításához kapcsolódóan,  több helyszínen alternatívan megvalósuló programok. Első helyszín: Mesehallgatás és játszóház az emberi hajlékok 
melegét biztosító tűz és tűzhelyek légkörében, őszi termények felhasználásával. 
Második helyszín: Irodalmi művek és megzenésített versek a begyújtott cserépkályha pattogása mellett.
Harmadik helyszín: TIOP–támogatásból megvalósított új oktatótérben projektzáró, majd kézműves foglalkozás: agyagformázás, ill. gipszmintába nyomott kályhacsem-
pe-gyártás.
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gyula
Békés Megye

HosszúHetéNy
BaraNya Megye

VáRmúzeum ebédRe 1.

„láttál e máR Valaha” múzeum-
pedagógiai foglalkozások

VáRmúzeum ebédRe 2.

VáRmúzeum ebédRe 3.

IdőpOnt: 2011. 10. 01. 11:00–15:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01., 07., 15., 22. 

IdőpOnt: 2011. 10. 08. 11:00–15:30

IdőpOnt: 2011. 10. 15. 11:00–10:30

KapcsOlattartó: Illikné Kukla Ildikó | (70) 616 9910
info@gyulaivarmuzeum.hu, info@gyulaimuzeumok.hu

KapcsOlattartó: Bakóné poór Gabriella | (20) 500 3799 | kultura.tajhaz@hosszuheteny.hu

KapcsOlattartó: Illikné Kukla Ildikó | (70) 616 9910
info@gyulaivarmuzeum.hu, info@gyulaimuzeumok.hu

KapcsOlattartó: Illikné Kukla Ildikó | (70) 616 9910
info@gyulaivarmuzeum.hu, info@gyulaimuzeumok.hu

11:00: Fiataloknak tárlatvezetés a Várban sétaszínházzal egybekötve
12:30: Lovagok élete a középkorban: Maróti Hagyományőrző Egyesület közreműködésével (fegyverbemutató, íjászat, bajvívás)
13:00: Múzeumpedagógiai foglalkozások a várban (bőrözés, gyöngyszövés, harci fegyverek készítése)
A rendezvény ideje alatt a Vár kemencéjében készülő népi ételek készítésének megismerése, majd azok elfogyasztása.

2011.10.01. 10:00 – 14.00: Kökénygyűjtés, szederszörp készítés
A nyersanyagok gyűjtése során a környező lelőhelyek hosszúhetényi táji elnevezéseit, dűlőneveit ismerhetik meg az érdeklődők. 
2011.10.07. 15:00 - 18.00: Hecsedli és kukorica csuhégyűjtés, a termések felhasználása
2011.10.14. 15:00 - 18:00: Lepénysütés, múzeumséta, szőttes- és viseletbemutató. A Daragó együttes népzenéje biztosítja a jó hangulatot.
2011.10.22. 10:00 - 17:00: A „Láttál e már valaha” programsorozat záró rendezvénye, egész napos programmal: lekvárfőzéssel, kenyérsütéssel, kézműveskedéssel, 
előadásokkal.

11:00: Séta a Vármúzeumban tárlatvezetéssel korabeli kosztümbe beöltözve, fényképezkedési lehetőséggel egybekötve
12:00: „Kincskeresés” – Interaktív játék a részt vevő fiataloknak, csapatokba szerveződve
12:30: „A Vár környezeti múltja és jelene” címmel előadás, ezt követően játékos vetélkedő ötletes ajándékokért
13:30: Múzeumpedagógiai foglalkozások (agyagedény készítés, kódex és iniciálé készítése)
A rendezvény ideje alatt frissen sült kenyérrel várjuk a vendégeket.

11:00: Mesterség bemutató a reneszánsz korból (kovács, kosárfonó, szövő, fazekas – ezen mesterségek kipróbálásának lehetősége)
12:00: Korhű divatbemutató és ételkóstoló a Vár kemencéjében sült kukoricaételekből
13:00: Interaktív tárlatvezetés középkori jelmezben

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

fedezd fel a múltad!

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: családok, minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: múzeumi belépő

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: múzeumi belépő

BelépődíJ: múzeumi belépő

várKert

hOSSzúhetéNyi tájház

5700 Gyula, Várkert
www.gyulaimuzeumok.hu

7694 Hosszúhetény, Kossuth Lajos u. 10.
www.hosszuheteny.hu

HajDúBöszörMéNy
HajDú-BiHar Megye

múzeumi őszbúCsúztató

hajdúSáGi MúzeuM
4220 Hajdúböszörmény, Kossuth utca 1.
www.hajdusagimuzeum.extra.hu

Régészkedj!
cSaládi délutáN

IdőpOnt: 2011. 10. 08. 14:00–18:00

KapcsOlattartó: Gombos-Orosz Ibolya | (52) 229 038 | hajdusagimuzeum@freemail.hu

Ismerkedjünk játékos formában a régész és a restaurátor munkájával: „miniásatás”, kerámiaedény-restaurálás, a csontleletek titkai. Hogyan élt az őskori ember? Gabonaőrlés 
„újkőkori módra”, barlangrajz, paticsfal készítése. Az állandó kiállítás régészeti egységében óránként szaktárlatvezetés.

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály
BelépődíJ: ingyenes

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

a pinCétől a padlásig a múzeumban

fedezd fel a múltad!

HosszúPályi
HajDú-BiHar Megye

kaPosvár
soMogy Megye

kalocsa
Bács-kiskuN Megye

BődI István faluMúzeuM

rippl-róNay józSef MúzeuM

viSKi KárOly MúzeuM

4274 Hosszúpályi, Nagy utca 13.
www.hosszupalyi.hu

7400 Kaposvár, Fő utca 10.
www.smmi.hu

6300 Kalocsa, Szent István király út 25.
www.viskikarolymuzeum.hu

hosszúpályi helytöRténeti esték

a legkisebb boszoRkány

hangVeRseny a zenei Világnap
alkalmából

a Régészet és az élet
a restaurátOrMűhely tItKaI

a születéshez kötődő
néphagyomány kaloCsán

IdőpOnt: 2011. 10. 14., 21.,
2011. 11. 04. 16:00–20:00

IdőpOnt: 2011. 10. 15. 16:30–18:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01. 18:00–19:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01– 2011. 11. 15. 

IdőpOnt: 2011. 10. 05–06. 

KapcsOlattartó: Bihari-horváth lászló | (20) 373 8204 | laszlohor@yahoo.com

KapcsOlattartó: stepán Katalin | (20) 597 4810 | smk1@freemail.hu

KapcsOlattartó: szalay lilla | (30) 869 6056 | smk1@freemail.hu

KapcsOlattartó: réz Ildikó | (78) 462 361
viski.karoly@freemail.hu, info@viskikarolymuzeum.hu

KapcsOlattartó: réz Ildikó | (78) 462 361
viski.karoly@freemail.hu, info@viskikarolymuzeum.hu

Múzeumpedagógiai foglalkozások, általános iskolás csoportoknak szánt múzeumi órák és felnőtteknek tartott előadások, amelyek egyszerre ismertetik meg a 
résztvevőkkel a Bődi István Falumúzeum új történeti kiállítását, valamint a település és az észak-bihari térség hagyományos népi kultúráját.

A Lázár Ervin meséjéből készült új magyar mesefilm vetítése.

A kaposvári Vikár Béla Vegyeskar ünnepi műsora.

Múzeumpedagógiai foglalkozások, általános iskolás csoportoknak szánt múzeumi órák és felnőtteknek tartott előadások, amelyek egyszerre ismertetik meg a 
résztvevőkkel a Bődi István Falumúzeum új történeti kiállítását, valamint a település és az észak-bihari térség hagyományos népi kultúráját.

A program két részből áll. Az első részben bemutatjuk a szülő nő ágyát – annak minden kellékével, valamint a pamudát hozók vendéglátásához megterített asztalt 
s a hozzájuk kötődő szokásrendszert. A második részben csörgefánkot sütünk, mely ünnepi tésztakánt került a pamudába, amit gyermekágyas asszonynak vittek.

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: diákok, felnőttek

célKözönséG: óvodások és általános iskolások

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: 10-12. évfolyamos
középiskolás tanulók

célKözönséG: 8. osztályos általános iskolás tanulók

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: 250 ft

BelépődíJ: 250 ft

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes
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fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

a pinCétől a padlásig a múzeumban

fedezd fel a múltad!

a „nagy Rajzolás”

iRodalmi est

képek és áRnyak

népi kalendáRium

Rajzolás „láthatatlan tintáVal”

Rippl-Rónai józsef élete és munkássága

nagy Rajzolás

IdőpOnt: 2011. 10. 10. 17:30–19:00

IdőpOnt: 2011. 10. 22. 10:00–12:00

IdőpOnt: 2011. 10. 15. 10:00–12:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01., 22. 10:00–13:00

IdőpOnt: 2011. 10. 07. 17:00–19:00

IdőpOnt: 2011. 10. 08. 10:00–14:00

KapcsOlattartó: szalay lilla | (30) 869 6056 | smk1@freemail.hu

KapcsOlattartó: halmos Klára | (20) 983 9685 | smk1@freemail.hu

KapcsOlattartó: stepán Katalin | (20) 597 4810 | smk1@freemail.hu

KapcsOlattartó: stepán Katalin | (20) 597 4810 | smk1@freemail.hu

KapcsOlattartó: szalay lilla | (30) 869 6056 | smk1@freemail.hu

KapcsOlattartó: halmos Klára | (20) 983 9685 | smk1@freemail.hu

Írások és visszaemlékezések Rippl-Rónai Józsefről, Csapó Virág előadásában.

Képzőművészeti foglalkozás Rippl-Rónai József képei alapján.
Maximális létszám: 15–20 fő

A Vendel naphoz kapcsolódó pásztorünnep hagyományai és a pásztorok világa.

Fényképezés fényképezőgép nélkül – fotogram és kemogram készítése. Ismerkedés a fekete-fehér képkészítés alapjaival.
Maximális létszám: 10-12 fő.

Horváth János Milán művészettörténész előadása, valamint a Rippl-Rónai József 150 éve című film vetítése.

Mappa készítése Rippl-Rónai József kukoricás korszakának díszítő módszerével. Közös munka, csoportok jelentkezésével.

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: fiatal felnőtt és felnőtt látogatók

célKözönséG: általános iskola felső
tagozatos diákjai

célKözönséG: óvodások és általános iskolások

célKözönséG: általános iskolások

célKözönséG: fiatal felnőtt és felnőtt látogatók

célKözönséG: gyermekek és fiatal felnőttek

BelépődíJ: 250 ft

BelépődíJ: 250 ft

BelépődíJ: 250 ft

BelépődíJ: 250 ft

BelépődíJ: 250 ft

BelépődíJ: 250 ft

kecskeMét
Bács-kiskuN Megye

Családi alkotónap
IdőpOnt: 2011. 10. 08. 10:00–18:00

KapcsOlattartó: loránd Klára, lángné nagy Mária | (76) 324 625, (76) 503 880 / 125 m.

bozsoal@mail.datanet.hu, langmari@efmk.hu

Kortól és kézügyességtől függetlenül sokféle rajztechnika kipróbálására, egyéni és közös alkotómunkára hívjuk a vállalkozó kedvű látogatókat: rajzolás régi rajzeszközökkel és 
modern digitális rajzpadokkal, egyszerű sokszorosító grafikai technikák bemutatása és kipróbálása, emléklap saját kezű nyomtatása, rajzolás textilre, homokba, ásványra, gipszre, 
térbeli rajz készítése (drótfonat), térbeli test formálása agyagból, egyszerű animációs technikák bemutatása és kipróbáltatása, rajzolás bekötött szemmel, egész alakos emberi 
test rajzolása. Témáink: időutazás a rajzolás világában, lakóhely, környezettudatosság, állatok és emberek.

a „nagy Rajzolás”

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály
BelépődíJ: ingyenes

BOzsó GyűJteMény és KecsKeMétI
KulturáliS KözpONt KözöS reNdezvéNye

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.
www.bozsonet.hu | www.efmk.hu

múzeumi őszbúCsúztató

múzeumi őszbúCsúztató

múzeumi őszbúCsúztató

„nosza, Rajta jó katonák” – múzeumi 
őszbúCsúztató kalandtúRa
a kuRuCok koRában 1.
MúzeuMpedaGóGiai fOGlalKOzáS

„nosza, Rajta jó katonák” – múzeumi 
őszbúCsúztató kalandtúRa
a kuRuCok koRában 2.
cSaládi Nap

„nosza, Rajta jó katonák” – múzeumi 
őszbúCsúztató kalandtúRa
a kuRuCok koRában 3.
zeNéS eSt

IdőpOnt: 2011. 10. 01–31. 
előzetes egyeztetés alapján

IdőpOnt: 2011. 10. 15. 10:00–16:00. 

IdőpOnt: 2011. 10. 22. 17:00–20:00. 

KapcsOlattartó: Merinu éva | (76) 481 350, (30) 406 5260 | kecskem4@t-online.hu

KapcsOlattartó: Bencsik Orsolya | (76) 480 776, (30) 493 4455 | cifrapalota.kecskemet@gmail.com

KapcsOlattartó: Bencsik Orsolya | (76) 480 776, (30) 493 4455 | cifrapalota.kecskemet@gmail.com

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: általános és középiskolások

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: kedvezményes 300 ft

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

KecSKeMét

cifrapalOta
6000 Kecskemét, Rákóczi út. 1.
www.muzeum.bacskiskun.hu/cifrapalota

A foglalkozást felfedezőlapos-beszélgetős tárlatvezetés vezeti be. Ezután az általános iskolás gyermekek a kuruc korban használatos tárgyakat készíthetik el: pl. fokost, 
lódingot. Az elkészült tárgyakkal felszerelkezve eljátsszuk, hogyan indultak csatába a kurucok.
A 14–18 éves korosztály „Kuruc-labanc csatában” (vetélkedőn), vagy a „Most mutasd meg Rákóczi” társasjátékban vehet részt.

Családi napunkra óvodáskorúaktól idősekig mindenkit várunk: a kisebbek fokost, címert, oklevelet vagy lódingot készíthetnek, az idősebb korosztály pedig tárlatvezeté-
sen vehet részt, majd kipróbálhatja a „Rákóczi kirakót”, vagy megfejtheti a „Kuruc rejtvényt”. Vendégeink a „Rákóczi hadnagya” című filmet is megtekinthetik.

Zenés kuruc estünkön történelmi előadások hangzanak el a Rákóczi szabadságharc érdekességeiről, amelyet tárogatózene kísér. Fegyverbemutatóval várjuk a kor 
hadtörténete iránt érdeklődőket, valamint a „Rákóczi hadnagya” című film vetítésével kedveskedünk látogatóinknak.

fedezd fel a múltad!

nomád nemzedék
JátéK és IparMűvészet, 1981

IdőpOnt: 2011. 10. 08. 11:00

KapcsOlattartó: váczi Mária | (76) 481 469 | muzeumesmuhely@szorakatenusz.hu 

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály
BelépődíJ: ingyenes

KecSKeMét

SzóraKatéNuSz játéKMúzeuM éS 
Műhely

6000 Kecskemét, Gáspár András u. 11.
www.szorakatenusz.hu

A jubileumi kiállítás válogatást nyújt azokból az iparművészeti alkotásokból, melyek hatással voltak a játéktervezésre, valamint a gyermekkultúrára, és bemutatja, hogy 
az egykor fiatal nomád nemzedék tagjai milyen alkotói pályát jártak be az elmúlt három évtizedben.
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fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

Visszatekintés: találkozás a nomád
nemzedék tagjaiVal 1.
az új fOlKlOrizMuS hatáSa a vizuáliS NeveléSre

Visszatekintés: találkozás a nomád
nemzedék tagjaiVal 2.
a NeMez útja

Visszatekintés: találkozás a nomád
nemzedék tagjaiVal 3.
táltOS SípOt cSiNáluNK!

IdőpOnt: 2011. 10. 20. 
10:00–12:00, 14:30–16:30

IdőpOnt: 2011. 11. 10. 
10:00–12:00, 14:30–16:30

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 
10:00–17:00

KapcsOlattartó: váczi Mária | (76) 481 469 | muzeumesmuhely@szorakatenusz.hu 

KapcsOlattartó: váczi Mária | (76) 481 469 | muzeumesmuhely@szorakatenusz.hu 

KapcsOlattartó: váczi Mária | (76) 481 469 | muzeumesmuhely@szorakatenusz.hu 

A nomád nemzedék tagjai felismerték, hogy az általuk újraértelmezett hagyomány önmagában is alkalmas érzéseik, gondolataik, világlátásuk kifejezésére. Ennek köszön-
hetően legtöbbjük közel került a tanításhoz, építve a kultúránkban tovább élő tradíciókra. Vendég: Kardos Mária iparművész.

Úgy véljük, vállalható gondolat, hogy a táncházmozgalom kibontakozása a nomád nemzedék tagjainak köszönhető; csak úgy, mint a nemezkészítés elterjesztése, melyben 
kiemelt szerepe volt Vidák Istvánnak és Nagy Marinak. A nemez története elevenedik meg előadásukban és a foglalkozásokon.
Vendég: Nagy Mari Gránátalma-díjas iparművész és Vidák István iparművész.

Dugár János Gránátalma-díjas fazekasmester vezetésével, aki munka közben mesél mestersége szépségeiről, fortélyairól. A tatai múzeum különleges kincse az a sámán síp, 
melyhez hasonlót készítenek a résztvevők, és egy sajátos, „füstös” technikával még azon a napon ki is égetik. Vendég: Dugár János Gránátalma-díjas fazekas.

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: szakközépiskolások, pedagógusok

célKözönséG: általános iskolások

célKözönséG: középiskolások, felnőtt látogatók

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

kesztHely
zala Megye

múzeumi őszbúCsúztató

múzeumi őszbúCsúztató

balatONi MúzeuM
8360 Keszthely, Múzeum u. 2.
www.balatonimuzeum.hu

„együtt” – képzőműVészeti kiállítás
KiállítáSMeGNyitó

faRmeR, te dRága!

IdőpOnt: 2011. 10. 16. 11:00

IdőpOnt: 2011. 11. 01–15. 
előzetes egyeztetés alapján

KapcsOlattartó: havasi Bálint, Gruberné Molnár adél | (83) 312 351
adel.gruberne@balatonimuzeum.hu

KapcsOlattartó: havasi Bálint, Gruberné Molnár adél | (83) 312 351
adel.gruberne@balatonimuzeum.hu

A Magyar Festészet Napja alkalmából 7. alkalommal megrendezésre kerülő kiállítás. Zala megyei alkotók és a megyével határos országok (Horvátország, Szlovénia, Ausztria) 
jeles képzőművészeinek közös tárlata.

A szeptember elején nyitott „Farmer, te drága” c. kiállításhoz kapcsolódó farmer–divatbemutató szervezése – kedvenc ruhadarabról. A legötletesebb bemutatót jutalmazzuk!

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: középiskolások

BelépődíJ: múzeumi belépő

BelépődíJ: ingyenes

a „nagy Rajzolás”

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

balatoni emlékek, kedVenC mesém

Cini, Cini muzsika – tánCol a kis zsuzsika!
Népi haNGSzerbeMutató éS táNcház
a rétKözi MúzeuMbaN

kinCskeReső
tárGyGyűJtés és KIállításrendezés a
MúzeuMOK őszI fesztIválJán

muRVai gyöRgy fotóműVész
kiállítása a Rétközi múzeumban

IdőpOnt: 2011. 10. 09. 10:00–15:00

IdőpOnt: 2011. 10. 04. 16:00–20:00

IdőpOnt: 2011. 10. 12. 15:00–17:00

IdőpOnt: 2011. 10. 06. 15:00–17:00

KapcsOlattartó: havasi Bálint, Gruberné Molnár adél | (83) 312 351
adel.gruberne@balatonimuzeum.hu

KapcsOlattartó: dr. vofkori Mária | (45) 405 154 | retkozi@t-online.hu, mvofkori@hotmail.com

KapcsOlattartó: dr. vofkori Mária | (45) 405 154 | retkozi@t-online.hu, mvofkori@hotmail.com

KapcsOlattartó: dr. vofkori Mária | (45) 405 154 | retkozi@t-online.hu, mvofkori@hotmail.com

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: óvodások, általános iskolások

célKözönséG: általános és középiskolások, felnőttek

célKözönséG: általános és középiskolások, felnőttek

célKözönséG: általános és középiskolások, felnőttek

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: felnőtt 200 ft | kedvezményes 100 ft

BelépődíJ: felnőtt 200 ft | kedvezményes 100 ft

BelépődíJ: felnőtt 200 ft | kedvezményes 100 ft

KeSzthely

fejér GyörGy várOSi KöNyvtár
8360 Keszthely, Zeppelin tér 3.
www.balatonimuzeum.hu

Szabadon választott technikával, szabadtéri rendezvény keretében rajzolhatnak, színezhetnek a gyerekek. Főbb témáink: a balatoni nyaralás emlékei, ill. kedves mesék, mesehősök.

Vonós, pengetős és fúvós hangszerekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők a Rétközi Múzeum októberi „táncos keddjén”, a Múzeumok Őszi Fesztiválja különleges 
programján. A kicsik mondókákon, meséken keresztül játékosan sajátíthatják el a zenélés alapvető fortélyait, és a felnőttek is belekóstolhatnak a muzsikálás nehéz mester-
ségébe. A vállalkozó szelleműek bátran kézbe vehetik és kipróbálhatják az egyszerű pikulát vagy dorombot éppúgy, mint a kobozt, citerát, nyenyerét vagy hegedűt.
...táncol a kis Zsuzsika! A hangszerekkel való ismerkedés után a muzsikálást mesteri fokon űző Bürkös zenekar húzza a talpalávalót a táncos lábú ifjaknak és véneknek, 
akiket a táncoktatók a rétközi táncok rejtelmeibe avatnak be.

Van kedved felfedezni a nagymamád padlását, kamráját? Mennyi ócskaságnak tűnő limlom, mennyi titokzatos tárgy, amelynek a nevét sem tudod! De ha leporolod őket, 
és kinyomozod a nevüket, megkérdezed, hogy mire használták, akkor kiderül, hogy csupa kincset találtál! Hozz egy ilyen tárgyat a múzeumba, ahol aztán a behozott 
kincsekből közösen kiállítást rendezünk! A legkülönlegesebb tárgyak megtalálóit ajándékkal jutalmazzuk. Hát akkor kalandra fel: irány a padlás! Reszkessetek egerek!

A romániai Máramaros megyéből származó 71 éves fotóművész 2002 óta él Miskolcon. Több mint 100 hazai és külföldi kiállításon mutatta be alkotásait a nagy-
közönségnek. Képeivel szülőföldje tájainak, az ott lakó népnek olyan arcait, pillanatait tudja megmutatni, amelyek az idegen szeme előtt rejtve maradnak. A fotókon 
megjelenő táj szépsége, az emberi arcok üzenete, a mindennapi élet apró részletei egyaránt e föld szeretetéről vallanak. Ebbe a varázslatos világba kalauzolja el a látogatót 
a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében megrendezett kiállítás.

kisvárDa
szaBolcs-szatMár-Bereg Megye

rétKözi MúzeuM
4600 Kisvárda, Csillag u. 5.
www.vardaimuzeum.hu

fedezd fel a múltad!

koNyár
HajDú-BiHar Megye

Kurucz albert faluMúzeuM
4133 Konyár, Rákóczi utca 26.
www.konyar.hu

a Rétek Világa
helytörtéNeti óráK

IdőpOnt: 2011. 10. 20., 27.,
2011. 11. 03. 16:00–20:00

KapcsOlattartó: Bihari-horváth lászló | (20) 373 8204 | laszlohor@yahoo.com

A helytörténeti óráinkon általános iskolás és felnőtt csoportoknak tartunk komplex múzeumpedagógiai foglalkozásokat és rendhagyó történelemórákat, melyek a Kurucz 
Albert Falumúzeum új, az árvízmentesítés történetét és a hagyományos (környezettudatos) paraszti gazdálkodást ismertető időszaki kiállításához kapcsolódnak.

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: minden korosztály
BelépődíJ: ingyenes
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kőszeg
vas Megye

létavértes
HajDú-BiHar Megye

Régi koRok postája
élet az e–MaIl előtt

betakaRítás 1.
KOlOMp szól a KödBől

betakaRítás 2.
sárKány ellen sárKányfű

IdőpOnt: 2011. 10. 01– 2011. 11. 15. 
minden szombat 15:00–17:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01. 14:00–17:00

IdőpOnt: 2011. 10. 15. 14:00–17:00

KapcsOlattartó: tóth Katalin anna | (94) 360 373 | tkatalin@hotelirottko.hu

KapcsOlattartó: tarczali anikó | (20) 252 9661 | vertesneprajz@gmail.com

KapcsOlattartó: tarczali anikó | (20) 252 9661 | vertesneprajz@gmail.com

Várjuk a kőszegiek postával összefüggő régi tárgyait és különleges anekdotáit egy időszaki kiállításra. A legjobbakat díjazzuk!
Szombatonként 15 órától gyermekfoglalkozás (pl. viaszpecsételés), a szülőknek ismerkedés a „Bor és Posta” tárlattal, helyi borok, borkorcsolya és zenés kíséret keretében.

A ház körüli állatok teleltetését és az őszi betakarítási munkákat mutatja be a csuhéból elkészített állatsereglet és babák segítségével Oláh Jánosné Erzsike néni. A helyi 
mezőgazdasági munkákat más szemszögből, régi időket és napjainkat összehasonlítva ismerhetik meg a résztvevők.

A tél közeledtével a gyógyító növények, főzetek, kencék alapanyagaival ismerkedünk meg. A foglalkozást különféle játékok és teák kóstolása színesíti.

fedezd fel a múltad!

múzeumi őszbúCsúztató

múzeumi őszbúCsúztató

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: múzeumi belépő

BelépődíJ: 200 ft

BelépődíJ: 200 ft

pOStaMúzeuM

rOzsnyaI István MuzeálIs GyűJteMény

9730 Kőszeg, Rajnis u. 3.
www.koszeg.hu

4283 Létavértes, Irinyi János u. 7.
www.neprajz.vertesref.hu

kuNszeNtMártoN
jász-NagykuN-szolNok Megye

múzeumi őszbúCsúztató

fedezd fel a múltad!

helytörtéNeti MúzeuM
5440 Kunszentmárton, Kerületiház u. 8.
www.kunszentimuzeum.hu

őszi nöVények betakaRítása és hasznosítása

őszi szöszmötölés a múzeumban

IdőpOnt: 2011. 10. 15. 9:00–16:30

IdőpOnt: 2011. 10. 08.,
2011. 11. 12. 9:00–16:30

KapcsOlattartó: harangozóné tóth éva | (56) 461 518 | adel.gruberne@balatonimuzeum.hu

KapcsOlattartó: harangozóné tóth éva | (56) 461 518 | adel.gruberne@balatonimuzeum.hu

A hozzánk érkezőkkel megismertetjük a kukoricafosztás, betakarítás eszközeit, a termésfeldolgozás formáit, valamint a napraforgó magjának kinyerését és hasznosítási lehetőségeit a 
háztartásokban. Milyen részei vannak a kukoricának? Hogyan és mire használhatjuk azokat? Honnan származik? Hogyan műveljük, gondozzuk a növényt? 
A kukoricafosztás nemcsak munka, de szórakozás is: így mi is játszunk...

A napjainkban is gyakorolt, de gazdag történeti-néprajzi előzményekkel is rendelkező, kismesterségeket bemutató kiállítás és a hozzá kapcsolódó programok a fonás, a szövés és 
a csomózás témák köré rendeződnek. Ezek az ősi tevékenységek a fonható vagy szőhető növényi (kender, len, gyékény, szalma, vessző), illetve állati (szőr, bőr) alapanyagok 
feldolgozására épülnek.

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: felnőtt: 300 ft | kedvezményes: 150 ft
családi: 750 ft

BelépődíJ: felnőtt: 300 ft | kedvezményes: 150 ft
családi: 750 ft

IdőpOnt: 2011. 11. 05. 14:00–17:00

IdőpOnt: 2011. 10. 19. 8:00–16:00

IdőpOnt: 2011. 10. 28. 10:00–15:00

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: óvodások, általános és  középiskolások

célKözönséG: felnőtt látogatók

BelépődíJ: 200 ft

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: 200 ft

múzeumi őszbúCsúztató

a „nagy Rajzolás”

múzeumi őszbúCsúztató

betakaRítás 3.
artOur

boR, mámoR, VéRtes

észak-bihaR szőlő- és boRkultúRája

KapcsOlattartó: tarczali anikó | (20) 252 9661 | vertesneprajz@gmail.com

KapcsOlattartó: tarczali anikó | (20) 252 9661 | vertesneprajz@gmail.com

KapcsOlattartó: Bihari horváth lászló | (52) 376 763 / 113 m.
vertesneprajz@gmail.com

A képzőművészetben megtalálható paraszti gazdálkodás őszi betakarításának ábrázolási módjait tekinthetjük végig a középkortól napjaink digitális technikájáig. 
A művészeti túrában kísérőnk: Máté József festőművész.

A Nagy Alkotáshoz kapcsolódva gyűjteményünk időszaki borkiállítása („Boros edények a  Rozsnyai gyűjteményben”) jegyében kerül sor az idei a „Nagy Rajzolásra”. 
A foglalkozás keretében boroscímkéket készítünk a helyi szőlősgazdák új borához. Közös alkotás zárja a napot: egy 3 m x 1,8 méteres óriás címkét alkotunk közösen. 
Minden résztvevő hozzájárulhat tollvonásával az elkészülő műhöz, továbbgondolva az addig rajzolt mintát a címkén.

A Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének doktoranduszai és hallgatói több mint két éve kezdték el az észak-bihari települések történetének, szokásának, gazdál-
kodásának, társadalmának kutatását. Ennek a munkafolyamatnak köszönhetően több kötet jelent már meg. A sorozat bemutatóját és a témához kapcsolódó kutatók 
előadásait hallgathatják meg az érdeklődők.

fedezd fel a múltad!

múzeumi őszbúCsúztató

múzeumi őszbúCsúztató

MezőkövesD
BorsoD-aBaúj-zeMPléN Megye

Matyó MúzeuM
3400 Mezőkövesd, Szent László tér 8.
www.hermuz.hu/matyo.htm

a Római biRodalom hatáRa az alföldön?
MeSéK éS valóSáG cSörSz Királyfiról éS a SzarMatáKról

ki játszik ilyet? játékhagyomány
és játékdiVat
az eGri dObó iStváN várMúzeuM veNdéGKiállítáSa éS a 
100 éve Született lajOS árpád eMléKKiállítáS MeGNyitója

szent máRton–napi sokadalom
cSaládi délutáN a Matyó MúzeuMbaN

IdőpOnt: 2011. 11. 10. 15:00–16:30

IdőpOnt: 2011. 10. 26. 15:00–16:00

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 14:00–19:00

KapcsOlattartó: agócsné halász andrea | (49) 311 824 | matyomuzeum@gmail.com

KapcsOlattartó: agócsné halász andrea | (49) 311 824 | matyomuzeum@gmail.com

KapcsOlattartó: agócsné halász andrea | (49) 311 824 | matyomuzeum@gmail.com

A Magyar Tudomány Napja alkalmából vendégünk dr. Kulcsár Valéria régész, a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékének docense: előadásában az 
Alföld legnagyobb védelmi rendszerével, az ún. Csörsz(Ördög)-árokkal összefüggő kérdésekkel foglalkozik: 
Kik és mikor hozták létre? Hogyan kapcsolódnak össze Nagy Konstantin császár, Csörsz királyfi és a szarmaták harcias népe?

A Matyó Múzeum időszaki kiállítással emlékezik a 100 éve született Lajos Árpádra. Bemutatjuk azt a népi gyermekjátékokból álló tárgyi kollekciót, amelyet 
Lajos Árpád gyűjtött Borsod megye területén. Az időszaki kiállítást megnyitja: Tóth Arnold etnográfus, a Herman Ottó Múzeum igazgatóhelyettese.

„Szószátyár”: Beszélgetés a régi időkről, elfeledett népi kifejezések felelevenítésével.
„Öko-porta”: Kézműves foglalkozás a környezetvédelem és az újrahasznosítás szellemében.
„Múzeumi Műhely” program: Fehér Béla geológus előadása „Ásványok a múzeumban” címmel.
„Múzeumi Kultúr Mozgó”: Gyertyák Hámorban – Herman Ottó emlékezete. Szabados Tamás filmjének vetítése, múzeumi táncház az Esztenás együttessel.

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: diákok, felnőttek, a közéletben 
aktívan részt vevő idősebbek

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes
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Miskolc
BorsoD-aBaúj-zeMPléN Megye

alkotónap a nagy Rajzolás jegyében 1.

múzeumi hétfők a miskolCi heRman 
ottó múzeumban 1.
váMOsI KatalIn Művészettörténész: BálInt József 
festőMűvész MunKássáGa

múzeumi hétfők a miskolCi heRman 
ottó múzeumban 2.
dr. sárKány MIhály etnOGráfus:
etNOGráfiai KörutazáS Kelet-afriKábaN

múzeumi hétfők a miskolCi heRman 
ottó múzeumban 3.
dr. KOós JudIt réGész: MIsKOlc és
KörnyéKéneK KOraI és Középső BrOnzKOra

múzeumi hétfők a miskolCi heRman
ottó múzeumban 4.
pIrInt andrea Művészettörténész: Mesélő szelencéK (eGy 
tárGytípus fényKOra és MűvelődéstörténetI aspeKtusaI)

IdőpOnt: 2011. 10. 15. 10:00–16:00

IdőpOnt: 2011. 10. 03. 17:00–18:30

IdőpOnt: 2011. 10. 17. 17:00–18:30

IdőpOnt: 2011. 10. 24. 17:00–18:30

IdőpOnt: 2011. 11. 07. 17:00–18:30

KapcsOlattartó: némedi varga zoltán | (46) 555 397, (20) 928 3741 | nvz@hermuz.hu

KapcsOlattartó: némedi varga zoltán | (46) 555 397, (20) 928 3741 | nvz@hermuz.hu

KapcsOlattartó: némedi varga zoltán | (46) 555 397, (20) 928 3741 | nvz@hermuz.hu

KapcsOlattartó: némedi varga zoltán | (46) 555 397, (20) 928 3741 | nvz@hermuz.hu

KapcsOlattartó: némedi varga zoltán | (46) 555 397, (20) 928 3741 | nvz@hermuz.hu

Az alkotónap előzetes tudást, felkészülést nem igényel!
- Szász Endre motívumvilágának felfedezése
- Kreatív képkeretek készítése
- Újrahasznosítva – kreatív alkotások a környezettudatosság jegyében
- Lufihajtogatás és –festés a kicsiknek
- Henna- és arcfestés a Manó Manufaktúrában

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében a Herman Ottó Múzeum ismeretterjesztő előadás–sorozatot szervez. A négy alkalom során a Herman Ottó Múzeum kiállítási 
épületében megrendezésre kerülő esemény a helyi közösség tagjait szólítja meg. Az előadások témáin keresztül az érdeklődők jobban megismerhetik a múzeumi gyűjteményeit 
és kiállításait, ezzel erősítve kötődésüket a helyi hagyományokhoz, a természeti és kulturális örökséghez.

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében a Herman Ottó Múzeum ismeretterjesztő előadás–sorozatot szervez. A négy alkalom során a Herman Ottó Múzeum kiállítási 
épületében megrendezésre kerülő esemény a helyi közösség tagjait szólítja meg. Az előadások témáin keresztül az érdeklődők jobban megismerhetik a múzeumi gyűjteményeit 
és kiállításait, ezzel erősítve kötődésüket a helyi hagyományokhoz, a természeti és kulturális örökséghez.

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében a Herman Ottó Múzeum ismeretterjesztő előadás–sorozatot szervez. A négy alkalom során a Herman Ottó Múzeum kiállítási 
épületében megrendezésre kerülő esemény a helyi közösség tagjait szólítja meg. Az előadások témáin keresztül az érdeklődők jobban megismerhetik a múzeumi gyűjteményeit 
és kiállításait, ezzel erősítve kötődésüket a helyi hagyományokhoz, a természeti és kulturális örökséghez.

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében a Herman Ottó Múzeum ismeretterjesztő előadás–sorozatot szervez. A négy alkalom során a Herman Ottó Múzeum kiállítási 
épületében megrendezésre kerülő esemény a helyi közösség tagjait szólítja meg. Az előadások témáin keresztül az érdeklődők jobban megismerhetik a múzeumi gyűjteményeit 
és kiállításait, ezzel erősítve kötődésüket a helyi hagyományokhoz, a természeti és kulturális örökséghez.

a „nagy Rajzolás”

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: középiskolások és felnőttek

célKözönséG: középiskolások és felnőttek

célKözönséG: középiskolások és felnőttek

célKözönséG: középiskolások és felnőttek

BelépődíJ: felnőtt 600 ft | kedvezményes 300 ft

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

herMaN Ottó MúzeuM KiállítáSi épülete
3530 Miskolc, Papszer 1.
www.hermuz.hu

IdőpOnt: 2011. 10. 15. 10:00–16:00

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály
BelépődíJ: felnőtt 600 ft | kedvezményes 300 ft

a „nagy Rajzolás”

alkotónap a nagy Rajzolás jegyében 2.
KapcsOlattartó: némedi varga zoltán | (46) 555 397, (20) 928 3741 | nvz@hermuz.hu

Az alkotónap előzetes tudást, felkészülést nem igényel.
- Műremekek újrafogalmazva 
- Miként látod te Munkácsy Mihályt, Paál Lászlót, Csontváry Kosztka Tivadart? Mit és miként látnának e neves művészek korunkban? Mondd el képekben!
- Kisméretű képek alkotása a Képtár szelencéinek motiválásában.

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

a „nagy Rajzolás”

szakmai RendezVény

kéRdezzen bátRan – mi Válaszolunk! 1.

piXel–koR
KrétarajzOK MiSKOlc utcaKöveiN

digitális menetRend – 3. oRszágos 
múzeumpedagógiai konfeRenCia

IdőpOnt: 2011. 10. 06., 20., 2011. 11. 03. 

IdőpOnt: 2011. 10. 08. 10:00–16:00

IdőpOnt: 2011. 11. 02. 11:00–18:00,
11. 03. 9:00–14:00

KapcsOlattartó: éliás István | (30) 414 8122 | nagykunszt@gmail.com

KapcsOlattartó: éliás István | (30) 414 8122 | nagykunszt@gmail.com

KapcsOlattartó: éliás István | (30) 414 8122 | nagykunszt@gmail.com

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: felnőtt látogatók

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: pedagógusok, múzeumpedagógusok

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: részvételi díj a kiírás szerint

MiSKOlc

MiSKOlci Galéria várOSi
MűvészetI MúzeuM

3530 Miskolc, Széchenyi út
www.miskolcigaleria.hu

A Miskolci Galéria szeretettel meghívja szomszédait, azaz a Miskolc belvárosában működő hivatalok munkatársait egy kötetlen hangulatú napközbeni vizitre!
Intézményünk megmutatja az érdeklődő munkahelyi kollektíváknak, hogy milyen érdekességeket, városi büszkeségeket rejtenek házaink, miért fontosak számunkra, s 
hogyan dolgozunk azokkal. A maximum egyórás programon a legérdekesebb témák kerülnek szóba.

A rendezvényre egyénileg és csoportosan jelentkezők a Miskolc Galéria előtti sétálóutca kockaköveire tervezett és kivitelezett pixelrajzot készíthetnek. Minden utcakő 
egy-egy pixel, amelyeket aszfaltkrétával különböző színűre satírozva készíthetőek el a pixelmintákra épülő képek.
A burkolókövek mintavázlata előzetesen letölthető a Galéria honlapjáról, vagy kinyomtatva átvehető a helyszínen.

A konferencia célja azoknak az interpretálási lehetőségeknek a feltárása és bemutatása, amelyek segítik a múzeumok felzárkózását napjaink kommunikációs szokásrendsze-
réhez, amelyek megmutatják a múzeumpedagógiai módszertan frissítésének lehetséges útjait az Internet és a digitális technika általános elemeinek a felhasználásával.

Program
November 2. szerda 11.00–18.00
Konferencia megnyitója, előadások, moderált beszélgetés, vita. 
Késő délutáni alternatív program: Így készül a Pannon-tenger című kiállítás

November 3. csütörtök 9.00–14.00
Előadások, majd workshopok (gyakorlati bemutatók és közös elemzések) több helyszínen. 
Nagy Kunszt Kortárs Képzőművészeti Tanulmányi Múzeum, Színháztörténeti és Színészmúzeum, Herman Ottó Múzeum (Régészeti kiállítótér)

KonferenciahelyszíneK:
November 2.
MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága székház díszterme. 
3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.
Herman Ottó Múzeum 
3529 Miskolc, Görgey Artúr u. 28.

November 3. 
Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum
Rákóczi-ház, Kondor-terem: 3530 Miskolc, Rákóczi u. 2.
Nagy Kunszt Kortárs Képzőművészeti Tanulmányi Múzeum
Rákóczi-ház, 3530 Miskolc, Rákóczi u. 2.

Színháztörténeti és Színészmúzeum 
3525 Miskolc, Déryné utca 3.
Herman Ottó Múzeum Papszer utcai épülete
3530 Miskolc, Papszer utca 1.
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15 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Miskolci Galéria Színháztörténeti és Színészmúzeuma, amelynek tavaly megújult állandó kiállításán a Miskolci Nemzeti Színház 
művészei (színészek, zenészek, koreográfusok) kalauzolják végig a látogatókat. Szubjektív tárlatvezetésükön sosem hallott anekdoták, személyes vallomások révén lesz 
árnyaltabb a tárlat által bemutatott színházi múlt...

Egy adag ínyencség, némi komolyság, ízlés szerint zene és csevej, mindez „szövegkörettel” és jókedvvel tálalva a Színészmúzeumban. A régi Magyarország ízei, színei, 
dallamai – Krúdy Gyula írásai és népszerű dallamok révén. A beszélgetést az adott témához illő ételek, italok kóstolásával zárjuk le.

A Miskolci Galéria szeretettel meghívja szomszédait, azaz a Miskolc belvárosában működő hivatalok munkatársait egy kötetlen hangulatú napközbeni vizitre!
Intézményünk megmutatja az érdeklődő munkahelyi kollektíváknak, hogy milyen érdekességeket, városi büszkeségeket rejtenek házaink, miért fontosak számunkra, s 
hogyan dolgozunk azokkal. A maximum egyórás programon a legérdekesebb témák kerülnek szóba.

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

hol Vagytok, ti Régi játszótáRsak?
a MIsKOlcI neMzetI színház MűvészeIneK
reNdhaGyó tárlatvezetéSei

múzeumi menüett
tárSaSáGi KalaNdtúra Krúdy NyOMáN a
GasztrOnóMIa és a MűvészeteK vIláGáBa

kéRdezzen bátRan – mi Válaszolunk! 2.

IdőpOnt: 2011. 10. 03–25. 

IdőpOnt: 2011. 09. 29. 17:00

IdőpOnt: 2011. 10. 05., 19., 
2011. 11. 02. 

KapcsOlattartó: vass nóra | (30) 660 9299 | szineszmuzeum.miskolc@gmail.com

KapcsOlattartó: vass nóra | (30) 660 9299 | szineszmuzeum.miskolc@gmail.com

KapcsOlattartó: éliás István | (30) 414 8122 | nagykunszt@gmail.com

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: diákok, felnőtt látogatók

célKözönséG: felnőtt látogatók

célKözönséG: felnőtt látogatók

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

MiSKOlc

SzíNháztörtéNeti éS SzíNéSzMúzeuM
3530 Miskolc, Déryné u. 3.
www.mnsz.eu/_muzeum.html

MosoNMagyaróvár
győr-MosoN-soProN Megye

a „nagy Rajzolás”

haNSáGi MúzeuM – cSelley-ház
9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 19.
www.hansagimuzeum.hu

nagy Rajzolás Rippl-Rónai józsef szellemében
IdőpOnt: 2011. 10. 04–10. 

KapcsOlattartó: Bencsikné Kardos anett | (96) 212 094 | kardos.anett@hansagi.hu

Három részes foglalkozás:
1. Előadás Rippl-Rónai József munkásságáról
2. Művésztanár irányításával 2,5 x 1,5 m-es OSB lapra felrajzolják a diákok a kiválasztott festmény kontúrját, A/3 lapok színezése mozaikelv alapján
3. Az előző órán elkészített mozaiklapokat Rippl-Rónai munkássága nyomán, „kukorica”-elv alapján feldolgozzák az OSB lapra.

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: általános iskola felső
tagozatos diákjai
BelépődíJ: ingyenes

NyÍrBátor
szaBolcs-szatMár-Bereg Megye

középpontban a stallum
IdőpOnt: 2011. 10. 13. 10:00–14:00

KapcsOlattartó: szabó sarolta dr. | (42) 281 760
bathorimuzeum@gmail.com, sarolta.szabo@gmail.com

Fedezd fel a múltad! Középpontban a stallum programunk célja, hogy a magyarországi reneszánsz kiemelkedő – idén 500 éves – műtárgyát megismertesse a látogatókkal, 
ezáltal közelebb hozza Nyírbátor középkori történelmét a ma emberéhez.

fedezd fel a múltad!

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: általános és középiskolások, 
felnőtt érdeklődők
BelépődíJ: ingyenes

báthOri iStváN MúzeuM
4300 Nyírbátor, Károlyi u. 21.
www.bathorimuzeum.hu

IdőpOnt: 2011. 10. 16. 13:00–14:30

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 14:00–20:00

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: felnőtt látogatók

célKözönséG: családok

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: 200 ft

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

múzeumi őszbúCsúztató

múzeumi desszeRt a’ la báthoRi

múzeumi máRton–nap

KapcsOlattartó: szabó sarolta dr. | (42) 281 760
bathorimuzeum@gmail.com, sarolta.szabo@gmail.com

KapcsOlattartó: szabó sarolta dr. | (42) 281 760
bathorimuzeum@gmail.com, sarolta.szabo@gmail.com

A nyírbátori Városi Bíróság dolgozóit hívjuk a múzeumba szokatlan időpontban, ebéd utáni desszertnek a múzeumot ajánlva. Megmutatjuk a múzeumi munka sokszí-
nűségét, a múzeumunknak azt az arcát is, amivel a nagyközönség sohasem találkozhat.

14:00 – Múzeumi invitáló – a mezőcsávási rézfúvósok előadásában
14:20 – Mezőségi táncok. Bemutatja a mezőcsávási néptáncegyüttes a Múzeumkertben
14:45 – Játsszunk a szabadban! Mozgásos népi játékok a Múzeumkertben
14:45 – Megnyílik a lekvárium. Szilvalekvár–kóstoló a múzeum emeleti részén
15:00 – Vászoncseléd, fehérnép c. időszaki kiállítás megnyitása, majd a Hímzés mintakincs felhasználása mai tárgyakon pályázat eredményhirdetése
15:30 – Mesemorzsoló I. Mese kicsiknek a mesesarokban. Közben és utána mesefigurák készítése természetes anyagokból a könyvtárteremben
16:00 – Rendhagyó tárlatvezetés az időszaki és az állandó kiállításban
16:45 – Házi lekvárral ízesített sütemények versenyének eredményhirdetése 
17:00 – Mesemorzsoló II. Mese kicsiknek a mesesarokban. Közben és utána mesefigurák készítése természetes anyagokból
18:00 – Ludas Matyi. A Lenszirom Színtársulat előadása
18:30 – Újborkóstoló
20:00 – Mezőségi táncok és táncház a mezőcsávási néptáncegyüttes előadásában
14:00–20:00 – Kézműves foglalkozások: fonás, szövés, hímzés az emeleti időszaki kiállító teremben; mesefigurák készítése, libás társasjátékok, kukoricamorzsolás a könyvtárteremben

fedezd fel a múltad!

múzeumi őszbúCsúztató

a „nagy Rajzolás”

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

NyÍregyHáza
szaBolcs-szatMár-Bereg Megye

jóSa aNdráS MúzeuM
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.
www.jam.nyirbone.hu

a fészek oltalma, aVagy hozz egy 
„kinCset” magaddal!

égig éRő fa

félméRföldes mesekönyV

jósa & jósa – múzeum & kóRház

IdőpOnt: 2011. 10. 04– 2011. 11. 11. 
kedd-péntek 9:00–17:00

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 10:00–16:00

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 10:00–16:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01– 2011. 11. 15. 
12:00–13:00

KapcsOlattartó: román zoltánné | (30) 565 0793 | romanagi@citromail.hu

KapcsOlattartó: román zoltánné | (30) 565 0793 | romanagi@citromail.hu

KapcsOlattartó: román zoltánné | (30) 565 0793 | romanagi@citromail.hu

KapcsOlattartó: román zoltánné | (30) 565 0793 | romanagi@citromail.hu

A néprajzi kiállításunkhoz kapcsolódva családi programra várjuk a látogatókat, hogy az ősök „kincsein” keresztül ismerjék meg szűkebb hazájuk, megyéjük történel-
mét, életét, szokásait. Az előadás után – az Alkotókuckónkban – mindenki megszőheti családi emlékkönyvének színes könyvjelzőjét.

Bábszínházi előadás után közösen leveleket és terméseket gyűjtünk, ezekből festéssel és ragasztással „Égig érő fát” készítünk. A néprajzi kiállításunkhoz kapcsolódva kukoricát 
fosztunk és morzsolunk, majd a szorgos munkánk eredményét felhasználva termésképeket, valamint csuhéfigurákat alkotunk. A fát a múzeum aulájában készítjük el.

A „Múzeumi őszbúcsúztató” rendezvény keretén belül, a Benczúr Gyula emlékkiállításunk inspirálta „Félmérföldes mesekönyv” festésére várjuk a gyermekeket. Közben 
megbeszéljük, miért fontos az erdők védelme, és mit tehetünk mi emberek, gyermekek, hogy ez tettekben is megnyilvánuljon.
A kiállítások folyosóit óriási rajzlapokkal terítjük le, amelynek lapjait mindenki maga tervezi, megelevenítve rajta a kerekerdő lakóit – állatait és növényeit.

Délidőben várjuk a testvérintézmény dolgozóit a „Nyíri Pajkos” áldásos tevékenységét bemutató film megtekintésére, amely kiváló útmutatás a jelenkor embere számára is. 
A filmet követően gyógyteák főzete és a hozzávaló teasüti mellett beszélgetünk névadónk már-már mesébe illő életéről. A film a múzeumi munkatársak szereposztásában 
készült.

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: diákcsoportok, családok

célKözönséG: családok

célKözönséG: családok

célKözönséG: a Jósa andrás Kórház dolgozói

BelépődíJ: felnőtt 800 ft | kedvezményes 400 ft

BelépődíJ: 400 ft

BelépődíJ: 400 ft

BelépődíJ: ingyenes
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NyÍregyHáza-sóstógyógyfürDő
szaBolcs-szatMár-Bereg Megye

Paks
városi MúzeuM Megye

máRton–napi Vigasságok

a dunai élet jelentősége paks töRténetében
hárOMréSzeS MúzeuMpedaGóGiai prOGraM

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 10:00–17:00

IdőpOnt: 2011. 10. 03–06., 2011. 10. 
17–20., 2011. 11. 07–10. 9:00–15:30

KapcsOlattartó: nagyné Bősze Katalin | (20) 9576 800 | boszekati@freemail.hu

KapcsOlattartó: trosztné Konkoly lilla | (20) 883 0373 | varosimuzeum@gmail.com

E nap régen az újbor és a libákból készült ételek kóstolásával telt. A magyarországi szabadtéri múzeumok közös programja keretében nálunk is számos libás ételt kóstolhatnak, meg-
ízlelhetik különféle borvidékek jeles borfajtáit, kipróbálhatják a bodnárok mesterfogásait, kézműves portékákat vehetnek a népművészeti vásáron, és próbára tehetik ügyességüket.

A múzeumpedagógiai program keretében „A dunai élet szerepe a 19. századi Paks történetében” témát dolgozzuk fel az 5–12 év közötti gyerekcsoportokkal. A három 
héten keresztül tartó program során három altémát vizsgálunk meg részletesen, 60 perces foglalkozások keretében.

1. „Őrölj, malom, őrölj!” – hajómalmok
2011. október 3–6. (09:00-15:30)
2. „Hej halászok, halászok” – halászat a Duna mentén
2011. október 17–20. (09:00-15:30)
3. „Kemencébe rakja” – a gabona útja a kenyérig
2011. november 7–10. (09:00-15:30)
A csoportokat a gyerekek bevonásával történő játékos ismertető mellett kézműveskedés is várja.

múzeumi őszbúCsúztató

fedezd fel a múltad!

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: családok

célKözönséG: óvodások, általános iskolások
és speciális nevelési igényű diákok

BelépődíJ: felnőtt 800 ft | kedvezményes 600 ft

BelépődíJ: ingyenes

SóStói MúzeuMfalu

várOSi MúzeuM

4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Tölgyes út 1.
www.muzeumfalu.hu

7030 Paks, Deák Ferenc u 2.
www.varosimuzeum.hu

óPusztaszer
csoNgráD Megye

múzeumi őszbúCsúztató

múzeumi őszbúCsúztató

ópuSztaSzeri NeMzeti törtéNeti eMléKparK
6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.
www.opusztaszer.hu

boRfujtó szent máRton

papRikanap

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 9. 30–18. 00

IdőpOnt: 2011. 10. 08. 9. 30–18. 00

KapcsOlattartó: nyulassy ágnes | (62) 275 133 | info@opusztaszer.hu

KapcsOlattartó: nyulassy ágnes | (62) 275 133 | info@opusztaszer.hu

A hagyományos Márton–napi rendezvényen a libáé és a boré a főszerep. A közönség muzsikaszóval vonul az olvasókörhöz, ahol az újbor értékelése után a szertartásos 
dugózás, a „borfujtás” következik. Vállalkozó szellemű vendégek bevonásával libafogóversenyt rendezünk, és mindenki kóstolhat libatepertőt, újbort.

Az egykori paprikatermesztők, paprikakofák világa elevenedik meg ezen a napon. Kipróbálható a paprikafűzés, a paprikatörés, és beindul a lábbal működtetett mozsár, a 
„külü” is. A dolgos látogatók maguk készítette paprikafüzérrel és tört paprikával térhetnek haza, de vásárolni is lehet a különleges minőségű szegedi édesnemes porból.

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: 896 ft

BelépődíJ: felnőtt 2200 ft | kedvezményes 1100 ft

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

a pinCétől a padlásig a múzeumban

múzeumi őszbúCsúztató

múzeumi őszbúCsúztató

PaNNoNHalMa
győr-MosoN-soProN Megye
MaGyar beNcéS KONGreGáció
pannOnhalMI főapátsáG

9090 Pannonhalma, Vár 1.
www.bences.hu

apátsági a’ la CaRte

építkez(t)ünk

szent máRton köszöntése 1.
rendezvény felnőtteK

szent máRton köszöntése 2.
cSaládi reNdezvéNy

IdőpOnt: 2011. 10. 14–16. 14:00–16:30

IdőpOnt: 2011. 10. 21–22. 14:00–16:30

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 
11:00–13:30, 14:00–16:30

IdőpOnt: 2011. 10. 29–30.,
2011. 11. 02–05. 11:30–13:30

KapcsOlattartó: Kocsis-Maár Kinga | (96) 570 191 | info@osb.hu

KapcsOlattartó: Kocsis-Maár Kinga | (96) 570 191 | info@osb.hu

KapcsOlattartó: Kocsis-Maár Kinga | (96) 570 191 | info@osb.hu

KapcsOlattartó: Kocsis-Maár Kinga | (96) 570 191 | info@osb.hu

A Kortárs építészet Pannonhalmán c. időszaki kiállításban megismerkedünk az elmúlt 15 évben emelt apátsági épületekkel, majd bemegyünk a kiállított épületek-
be: a Pincészetben egy pohár bort kóstolunk, a Gyógynövényházban gyógyteát, a Viator Étteremben pedig egy kis édességet.
Találkozási pont: Turistafogadó épület. Mivel bel- és kültérben is zajlik a program, az időjárásnak megfelelő öltözetben kérjük megjelenésüket!

A „pincében”, a „Kortárs építészet Pannonhalmán” c. időszaki kiállításban ismerkedünk régi és új korok építészetének egy-egy elemével, majd magunk is építéshez látunk.
A foglalkozás zárásaként vendégektől elzárt területet látogatunk meg: a maketten felépített Zarándokkápolnát a valóságban is megtekintjük.
Találkozási pont: Turistafogadó épület. Mivel bel- és kültérben is zajlik a program, az időjárásnak megfelelő öltözetben kérjük megjelenésüket!

A rendhagyó tárlatvezetés középpontjában Szent Márton áll, a róla készült ábrázolásokon keresztül mutatjuk be életét, majd lúdtollal, tintával Márton-napi 
köszöntőt írunk. Utána a vendégek az apátság pincészetébe látogatnak el, ahol aszakvezetést követően a Márton-napra kiforrott újborból kóstolhatnak. Találkozási 
pont: Turistafogadó épület.

A program egy rajzfilmmel kezdődik, majd a rendhagyó tárlatvezetés középpontjában Szent Márton áll, a róla készült ábrázolásokon keresztül mutatjuk be életét. 
Ezt követően lúdtollal, tintával Márton napi köszöntőt írunk és iniciálét festünk. Találkozási pont: Turistafogadó épület.

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: felnőtt látogatók

célKözönséG: általános iskolások, családok

célKözönséG: felnőtt látogatók

célKözönséG: családok

BelépődíJ: 2500 ft

BelépődíJ: felnőtt 1000 ft | kedvezményes 550 ft

BelépődíJ: 2500 ft

BelépődíJ: családi 3900 ft

a „nagy Rajzolás”

a nagy mintázás
IdőpOnt: 2011. 10. 15. 18:00–24:00

KapcsOlattartó: Méri edina | (89) 324 390, (20) 338 5969 | kekfesto@klugemuzeum.hu
JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály
BelépődíJ: felnőtt 600 ft | kedvezményes 400 ft

Mintázás és rajzolás. Válogatás a magyarországi kékfestés mintakincséből, mintakendő készítése.

PáPa
veszPréM Megye

KéKfestő MúzeuM
8500 Pápa, Március 15. tér 12.
www.kekfestomuzeum.hu
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Pécs
BaraNya Megye

a kémCsőbe foRRasztott múlt nyomában
IdőpOnt: 2011. 11. 12. 10:00–18:00

KapcsOlattartó: Kálóczi lola | (20) 371 3871 | kaloczi.lola@zsn.hu

Pécs városának 1600 éves temetője üzen a sírkamrák mélyéről. Kalandos felfedezőútra csábítunk a pécsi világörökségi helyszínre, ahol titokzatos időkapszulák után kutatva 
ismerheted meg a régmúlt idők történeteit. Rakjuk össze múltunk töredékeit, hogy a közös munka eredményeként első alkalommal táruljon elénk az egykori város temetőjének 
képe. A nap programkínálatát színesíti a Janus Egyetemi Színház „Ókeresztény temetkezési rítusok” című élő kiállítása, melynek nyomán életre kel az ókori temető, és 
megelevenednek a halottkultusz elfeledett hagyományai.

fedezd fel a múltad!

JelentKezés: szükséges | (72) 224 755

célKözönséG: minden korosztály
BelépődíJ: 1000 ft

cella SeptichOra látOGatóKözpONt
7621 Pécs, Széchenyi tér
www.zsokkft.hu

Kézműves foglalkozás – mécseskészítés
„Szent Márton a bornak bírája” – borkóstoló, borvásár, újbor bemutatása, gasztronómia
„Szent Márton érkezése” – mécseses, fáklyás, jelmezes felvonulás 
PISZT (Pécsi Ifjúsági Színjátszó Társulat) Márton-napi előadása
Rege Együttes koncertje
Időjóslás a Márton-napi liba mellcsontjából

A 30 perces földalatti túra egy különleges pincerendszert mutat be, amely a középkori kanonoki épületek alatt húzódik; részben raktárként, részben menekülési útvo-
nalként szolgált, s része egy középkori vízvezetékrendszer is. A résztvevők mindeképpen hozzanak magukkal zseblámpát!

A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának állandó kiállítása, a pécsi Modern Magyar Képtár 2011 őszén nyitja meg újra kapuit. Az újragondolt kiállítást 
kívánjuk népszerűsíteni a Múzeumi Őszbúcsúztató program múzeumpedagógiai rendezvényeivel. „A Nagy Szökés” című programsorozat során tizenhárom, állandó 
kiállításunkban kiállító kortárs művész egy-egy alkotása (és repróik)  „szöknek ki” a részt vevő iskolák termeibe, központi tereibe. A művekhez kapcsolódó különböző 
irányított feladatok, alkotótevékenységek megelőzik magának a kiállításnak a megtekintését, egyben felkészítenek az élményre.

múzeumi őszbúCsúztató

a pinCétől a padlásig a múzeumban

múzeumi őszbúCsúztató

szent máRton napjához fűződő
Vallási- és Világi hagyományok

kalandtúRa a káptalan utCa alatti 
pinCeRendszeRben

a nagy szökés

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 16:00–22:00

IdőpOnt: 2011. 10. 07., 2011. 11. 11. 
16:00–16:30, 16:30–17:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01– 2011. 11. 11. 

KapcsOlattartó: Burján István | (72) 315 629 | burjan.istvan@jpm.hu

KapcsOlattartó: tillai Gábor | (72) 310 165 | tillai.gabor@jpm.hu

KapcsOlattartó: Kárpáti Kata | (72) 891 328 | karpati.kata@jpm.hu

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges | (72) 514 040 / 102 m.

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: 12–16 éves iskolás csoportok

BelépődíJ: felnőtt 600 ft | kedvezményes 400 ft

BelépődíJ: 500 ft

BelépődíJ: ingyenes

pécS

pécS

pécS

jaNuS paNNONiuS MúzeuM Néprajzi OSztály

MartyN MúzeuM udvara

MOderN MaGyar Képtár

7621 Pécs, Rákóczi u. 15.
www.jpm.hu

7621 Pécs, Káptalan u. 4.
www.jpm.hu

7621 Pécs, Papnövelde u. 5.
www.jpm.hu

a „nagy Rajzolás”

fessünk együtt kiállításhátteRet!
IdőpOnt: 2011. 10. 03– 2011. 11. 12. 

KapcsOlattartó: török Ildikó | (72) 213 419 | torok.ildiko@jpm.hu

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: elsősorban diákok, 12–18 év 
között
BelépődíJ: ingyenes

pécS

SzeNt Mór alapfOKú 
MűvészetOKtatásI IntézMény

7621 Pécs, Hunyadi u. 9.
www.jpm.hu

A Természettudományi Múzeum Duna és Dráva élővilágát bemutató kiállítási egysége hátterének megfestésére várjuk a vállalkozó diákokat. A nagy rajzolás helyszíne 
és szakmai koordinátora a Szent Mór Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Diákok is tehetnek a kultúráért – egy múzeumért –, és az alkotás öröme mellett hosszú 
távon „jelet hagyhatnak” egy intézmény falain (egyúttal pedig valószínűleg saját személyiségükben is.)

múzeumi őszbúCsúztató

múzeumi őszbúCsúztató

múzeumi őszbúCsúztató

áfonyakutatás
túra a jaKabheGyre

béka–búCsúztató

máRton–napi őszbúCsúztató éjszaka

IdőpOnt: 2011. 10. 01. 8:30–15:00

IdőpOnt: 2011. 10. 04–06., 11–13. 
10:00–15:00

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 16:00–22:00

KapcsOlattartó: dénes andrea | (72) 213 419 | denes.andrea@jpm.hu

KapcsOlattartó: dénes andrea | (72) 213 419 | denes.andrea@jpm.hu

KapcsOlattartó: Kisbenedek tibor | (72) 213 419 | kisbenedek.tibor@jpm.hu

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: családok, felnőttek

célKözönséG: óvodások, kisiskolások

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: 350 ft és egy őszi vers vagy mese

BelépődíJ: felnőtt 600 ft | kedvezményes 400 ft

pécS

terMéSzettudOMáNyi MúzeuM
7623 Pécs, Szabadság u. 2.
www.jpm.hu

Pécs természeti értékeinek megismerését ősszel is folytatjuk. Október 1-jén túránk célja a közeli Mecsek különleges, „mészkerülő” növényzetű, ősszel gombákban gaz-
dag területe, a Jakabhegy. Ismerkedünk a savanyú talajt kedvelő ritka növényfajokkal, és az éppen most termő bogyós termésű növényekkel. Megpróbáljuk felkutatni 
Pécs egyik első védett területét, a vörös áfonyást is.

Vajon hová tűnnek ősszel a békák és a városban visítozó sarlós fecskék? Miért hullik le a fák levele, és vajon mit csinál a medve és a medvehagyma ősszel?  A természet 
őszi változásainak, eseményeinek játékos megismerésére várjuk az óvodás és kisiskolás csoportokat.

A hagyományosan megrendezett őszbúcsúztató Márton–napi éjszakán idén Ukk-Mukk-Fukk, a kis manó a legkisebbeket az őszi erdő állataival és gombáival ismerteti 
meg. A nagyobbakat lámpáskészítésre, őszi természetmesékre várjuk, de nem maradhat el a Szent Márton–legenda, a tábortűz és a libazsíros kenyér sem. Kiállításunk 
és gyűjteményünk is nyitva este 10–ig.
Részletes program:
  16:30-18:00 – Saját készítésű töklámpások bemutatója, versenye
  16:30 – „A gomba alatt” – foglalkozás 1–7 éveseknek. A legkisebbeknek hirdetett programban, az őszi erdőben, az őszi esőkben egyre növekedő gomba
  alatt gyülekeznek az ázó-fázó állatok - ahogy Szutyejev híres meséjében is. A foglalkozást Béres Erika vezeti.
  16:30-18:00 – „Libaterelgető” – ismerkedés a libákkal, gyerekeknek.
  18:15 – Szent Márton érkezése. Jelmezes fáklyás lovas felvonulás. A sokadalom a Néprajzi Múzeumból megérkezik a Természettudományi Múzeum kertjébe. 
   Majd a Szent Márton–legenda bemutatása. Tábortűz.  
  19:00 – „Fakó lovon léptet” – Mesék, versek az őszi természetről. 
  19:00-20:00 – Ami a kiállításban nem látható... Gyűjtemények látogatása vezetéssel.
  20:00 – A vadludak vonulása - előadás
Közben: libazsíros kenyér kóstolgatása
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Ismerős művek elfeledett alkotója. Horvay János (Pécs, 1874 – Budapest, 1944) emlékkötete egy pécsi iparoscsalád szobrászművésszé vált fiáról. Az aranyozó 
mester legidősebb fia, aki a Pécsi Ipartestület segítségével indult el pályáján, s aki viszonzásképpen elkészítette Zsolnay Vilmos, a legendás gyáralapító fazekas és Kossuth 
Lajos s mások szobrát. A kötetet bemutatják a kötet szerkesztői: dr. Kriston Vízi József és Millisits Máté.

Esti műemléki séta a zsolnay kerámiától a Tímár-házig (Várostörténeti Múzeum) irodalmi idézetekkel a Pécshez kötődő személyektől (pl. Zsolnay nővérek, Evlia 
Cselebi, Bertók László, Weöres Sándor, Kocsis László stb.).
Útvonal: Zsolnay Múzeum – Széchenyi tér – Király utca – Felsőmalom utca.

A játszóház keretében az érdeklődők 18. századi pécsi polgárrá válnak; a foglalkozás során megismerik a török hódoltság utáni barokk város fejlődését; céhek, cégérek, 
kézműves foglalkozások (Tímár-ház), nemzetiségi és vallási viszonyok, korabeli beszédes földrajzi nevek; szőlő– és borkultúra, makettek.

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

ismeRős műVek elfeledett alkotója
KöNyvbeMutató

péCsi szellemek nyomában
MűeMléKI séta

tüke polgáR lettem!

IdőpOnt: 2011. 10. 13. 16:00–17:30

IdőpOnt: 2011. 10. 07.,
2011. 11. 11. 19:00–20:10

IdőpOnt: 2011. 10. 13. 16:00–17:30

KapcsOlattartó: tillai Gábor | (72) 310 165 | tillai.gabor@jpm.hu

KapcsOlattartó: tillai Gábor | (72) 310 165 | tillai.gabor@jpm.hu

KapcsOlattartó: tillai Gábor | (72) 310 165 | tillai.gabor@jpm.hu

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges | (72) 310 165

célKözönséG: felnőtt látogatók

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: általános iskolai osztályok 9-13 
éves kor között, iskolai helytörténeti szakkörök

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: 6000 ft/alkalom

pécS

pécS

várOStörtéNeti MúzeuM

zSOlNay MúzeuM

7624 Pécs, Felsőmalom u. 9.
www.jpm.hu

7621 Pécs, Káptalan u. 2.
www.jpm.hu

PutNok
csoNgráD Megye

a pinCétől a padlásig a múzeumban

a „nagy Rajzolás”

GöMöri MúzeuM
3630 Putnok, Serényi László tér 10.
www.hermuz.hu

egy Régi telefonközpont igaz töRténete

legendák gömöRben

IdőpOnt: 2011. 10. 20. 10:00–16:00

IdőpOnt: 2011. 10. 15. 10:00–13:00

KapcsOlattartó: novák Ilona | (48) 430 292 | gomorimuz@gmail.com

KapcsOlattartó: novák Ilona | (48) 430 292 | gomorimuz@gmail.com

A múzeumi raktárból életre keltettünk egy régi, ám még mindig működőképes telefonközpontot, amely a raktárból a kiállítási térbe kerül, majd bemutatjuk a látogatóknak. 
Egy igazi különleges tárgy ez a szekrény méretű telefonközpont, melyet ki is próbálhatnak a gyerekek, és egyik helyiségből telefonálhatnak a másikba, ahol egy régi, tekerős 
telefonkészülék segítségével válaszolhatnak a hívásra. Megismerhetik a központ igazi történetét, hogy kik és hogyan használták annak idején. A készüléket bemutatja Molnár 
György muzeológus (Miskolc, TELETÁR), aki beüzemelte. A látogatók tanulmányozhatják annak szerkezetét, működését.

A múzeum épületén belül az egyes gömöri legendákat dolgozzuk fel és rajzoljuk le. A gyerekek és a felnőttek együtt rajzolhatnak. A jelentkezők akár be is öltözhetnek a 
legendák, történetek szereplőinek, majd fotózkodhatnak. Az elkészült alkotásokból kiállítás készül a múzeum kisgalériájában.

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: általános és középiskolás korú 
fiatalok, családok

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: felnőtt 400 ft | kedvezményes 200 ft

fedezd fel a múltad!

egy magángyűjtő Világa
IdőpOnt: 2011. 10. 28. 15:00

KapcsOlattartó: novák Ilona | (48) 430 292 | gomorimuz@gmail.com
JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály
BelépődíJ: felnőtt 400 ft | kedvezményes 200 ft

putNOK

hOlló láSzló Galéria
3630 Putnok, Rákóczi utca 14.
www.hermuz.hu

Dr. Imolay Lenkey István magángyűjtő adományaiból válogatva egy kiállítást rendezünk a Holló László Galériában. A térségben élőket szólítjuk meg azáltal, hogy megismerhetik egy 
lokálpatrióta adományozó, műgyűjtő világát, és magát az adományozót is. Bepillantást nyerhetnek a múzeumi gyűjtemények létrejöttébe. Beszélünk arról is, hogy a gyűjtött tárgyakon, 
alkotásokon keresztül hogyan kötődünk természeti és kulturális értékeinkhez.

a pinCétől a padlásig a múzeumban

a pinCétől a padlásig a múzeumban

múzeumi őszbúCsúztató

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

doRogi máRton nyomában
a Bőr napJa

doRogi máRton nyomában
MúzeuMpedaGóGiai óra éS fOGlalKOzáS

máRton–nap a kaRaCs feRenC
múzeumban

kaRaCs feRenC, a mesteR

IdőpOnt: 2011. 10. 15. 14:00–16:00

IdőpOnt: 2011. 10. 15. 14:00–16:00

IdőpOnt: 2011. 11. 11. 17:00–22:30

IdőpOnt: 2011. 10. 04– 2011. 11. 08. 
10:00–16:00

KapcsOlattartó: ferenczyné csáki annamária | (54) 451 295, (20) 916 3001
kfmuzeum@enternet.hu

KapcsOlattartó: ferenczyné csáki annamária | (54) 451 295, (20) 916 3001
kfmuzeum@enternet.hu

KapcsOlattartó: ferenczyné csáki annamária | (54) 451 295, (20) 916 3001
kfmuzeum@enternet.hu

KapcsOlattartó: ferenczyné csáki annamária | (54) 451 295, (20) 916 3001
kfmuzeum@enternet.hu

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: helyi és kistérségi hivatalok,
speciális intézmények

BelépődíJ: 100 ft

BelépődíJ: 100 ft

BelépődíJ: 300 ft

BelépődíJ: belépő 200 ft
tárlatvezetés 1000 ft / csoport

A neves sárréti néprajzos kutatási területeit (bőr- és faművesség, szűrrátét, hímzés) kísérjük végig szakemberek vezetésével. A családi napunkon ostort is készíthetnek 
a látogatóink.

A neves sárréti néprajzos kutatási területeit (bőr- és faművesség, szűrrátét, hímzés) kísérjük végig szakemberek vezetésével. A múzeumi órákon és foglalkozásokon 
bepillantást engedünk a raktárakba is.

Egy különleges alkalomra hívjuk ismét látogatóinkat! A többórás programban szervesen kapcsolódnak egymáshoz a különböző témájú, színes, érdekes előadások, a 
kézműves foglalkozások, a libazsíros kenyér fogyasztása, a táncház és a sok-sok játék, tűzgyújtás, valamint kalandos éjszakai tárlatvezetés.

Menü: Karacs Ferenc élete és munkássága, igény szerint monotípia–készítés
Külön étlapon: a helytörténeti gyűjtemény különleges darabjai
Itallap: sárréti bodzatea a’ la Karacs Ferenc Múzeum udvara
Desszert: ismerkedés a múzeum műtárgymásolataival

PüsPöklaDáNy
HajDú-BiHar Megye

KaracS fereNc MúzeuM
4150 Püspökladány, Kossuth Lajos utca 28.
www.kfmuzeum.hu
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fedezd fel a múltad!

a „nagy Rajzolás”

múzeumi szeRda

népműVészet és képzőműVészet

IdőpOnt: 2011. 10. 05., 12., 19., 26. 
17:00–18:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01., 08. 
10:00–12:00

KapcsOlattartó: ferenczyné csáki annamária | (54) 451 295, (20) 916 3001
kfmuzeum@enternet.hu

KapcsOlattartó: ferenczyné csáki annamária | (54) 451 295, (20) 916 3001
kfmuzeum@enternet.hu

2011-es évünk Dorogi Márton tanító, néprajzkutató munkásságának, a népi kismesterségeknek (fa-, bőrművesség, szűrrátét stb.) megismerését megőrzését, ápolását 
is szolgálja. Négy interaktív előadás, illetve helyi gyűjtők féltve őrzött tárgyai segítségével mutatjuk be ezeket az érdeklődőknek.

Idén két alkalommal várjuk az alkotni vágyókat! Elsőként a Dorogi Márton által gyűjtött népművészeti motívumok feldolgozását tűztük ki célul. Második alkalommal az 
időszaki képzőművészeti kiállításunk alkotójával a múzeumudvart, mint palettát, használhatják a résztvevők nagyméretű művek létrehozásához.

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: 200 ft

BelépődíJ: ingyenes

sátoraljaújHely-széPHaloM
BorsoD-aBaúj-zeMPléN Megye

fedezd fel a múltad!

a MaGyar Nyelv MúzeuMa
3980 Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy uta 275.
www.nyelvmuzeum.hu

kazinCzy lajos és Családja emlékezete
cSaládi Nap

IdőpOnt: 2011. 10. 15. 09:00–17:00

KapcsOlattartó: nyiri péter | (47) 521 236 | info@nyelvmuzeum.hu

Rendezvényünkön Kazinczy Lajos és családja életét mutatjuk be az érdeklődőknek.
Rendhagyó tárlatvezetés-előadás keretében szólunk Kazinczy Lajos életéről, bemutatjuk a hozzá kapcsolódó tárgyi emlékeket. A szórakoztató jellegű programok célja a 
közösségépítés, a családi élményszerzés. A madárijesztő-versenyre a résztvevők otthonról hozott hasznavehetetlen ruhákból, kiegészítőkből életnagyságú bábut készítenek, 
hozzá bemutatkozó versikét fabrikálnak. A legjobban sikerült bábukat 2012 tavaszán – téltemetés okán – elégetjük. A süteménysütő versenyen kukoricából vagy búza-
darából készült, helyi jellegzetességnek számító sütemények készítését kérjük. Népi játszóházunkban a gyerekek családi emléktárgyakat készítenek.

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály
BelépődíJ: 300 ft

soProN
győr-MosoN-soProN Megye

múzeumpedagógiai pRogRam

RaktáRi séták

IdőpOnt: 2011. 10. 17– 2011. 11. 04. 

IdőpOnt: 2011. 10. 17– 2011. 11. 04. 

KapcsOlattartó: Kuslics Katalin | (99) 311 317 | kuslics.katalin@gymsmuzeum.hu

KapcsOlattartó: Kuslics Katalin | (99) 311 317 | kuslics.katalin@gymsmuzeum.hu

Museion – múzsák kertje? Régiségek gyűjtőhelye? Komoly kutatómunka helyszíne? A kikapcsolódás és a tanulás színtere? Vagy ez mind egyben?
Kutatások és felfedezések zajlanak a zárt ajtók mögött. A „Pincétől a padlásig a múzeumban” témakör keretén belül szeretnénk megismertetni azt az összetett tevékenységet, 
amely a kiállítótermek mögött zajlik.

Museion – múzsák kertje? Régiségek gyűjtőhelye? Komoly kutatómunka helyszíne? A kikapcsolódás és a tanulás színtere? Vagy ez mind egyben?
Kutatások és felfedezések zajlanak a zárt ajtók mögött. A „Pincétől a padlásig a múzeumban” témakör keretén belül szeretnénk megismertetni azt az összetett tevékenységet, 
amely a kiállítótermek mögött zajlik.

a pinCétől a padlásig a múzeumban

a pinCétől a padlásig a múzeumban

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: általános és
középiskolás korosztály

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

SOprONi MúzeuM StOrNO-ház
9400 Sopron, Fő tér 8.
www.muzeum.sopron.hu

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

múzeumi őszbúCsúztató

százHaloMBatta
Pest Megye
„MatrIca” MúzeuM

2440 Százhalombatta, Gesztenyés út 1–3.
www.matricamuzeum.hu

kik nyeRnek ma? – játék és
lakoma 110 peRCben
SzázhalOMbattai NyuGdíjaS KlubOK
helytörténetI vetélKedőJe a „15 éves
a réGészetI parK” téMaKörBen

ha nem ügyelsz Reggel, este
dió koppan a fejedRe
SzezONzáró cSaládi Nap a réGéSzeti parKbaN

IdőpOnt: 2011. 10. 13. 11:00–13:00

IdőpOnt: 2011. 10. 15. 10:00–16:00

KapcsOlattartó: tóth zsuzsanna | (23) 354 591 / 14 m. | tothzsuzsa@matricamuzeum.hu

KapcsOlattartó: erős réka | (23) 354 591 / 14 m. | info@matricamuzeum.hu

A „Matrica” Múzeum minden évben megrendezi a városi nyugdíjas klubok helytörténeti vetélkedőjét a múzeum alapítójának emlékére. Az idei vetélkedő témája 
a Régészeti Park 15 éves születésnapja. 
A vetélkedő végén a Múzeum megvendégeli a résztvevőket ízletes őskori egytálétellel, igazodva a program időpontjához, a „délidőhöz”.

A százhalombattai Régészeti Park minden évben október 31–ig tart nyitva. Utolsó nagy rendezvénye, családi napja ezért szezonzáró, szezonbúcsúztató is. Ezen 
a programon a Park rekonstruált őskori növényzete kerül feldolgozásra, figyelembe véve az évszak sajátosságait is.

JelentKezés: a részt vevő csapatoknak szükséges

JelentKezés: iskolai osztályoknak szükséges

célKözönséG: százhalombattai nyugdíjas
klubok tagjai

célKözönséG: családok és általános
iskolás osztályok

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: családi 5625 ft (max. 5 fő)

SzázhalOMbatta

„MatrIca” MúzeuM és réGészetI parK
2440 Százhalombatta, Poroszlai Ildikó u. 1.
www.matricamuzeum.hu

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

élet a kastélyban a pulszkyak idején 1.

élet a kastélyban a pulszkyak idején 2.

IdőpOnt: 2011. 10. 08. 10:00–16:00

IdőpOnt: 2011. 10. 12. 10. 00–16. 00

KapcsOlattartó: Gusztiné dr. toronyi Judit | (32) 370 143 | toronyi.judit@gmail.com

KapcsOlattartó: Gusztiné dr. toronyi Judit | (32) 370 143 | toronyi.judit@gmail.com

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: diákok, családok

BelépődíJ: felnőtt 800 ft | kedvezményes 400 ft

BelépődíJ: felnőtt 800 ft | kedvezményes 400 ft

A rendezvény az „Erzsébet királynő és a divat” c. időszaki kiállításon keresztül idézi fel a dualizmus kori Szécsényt és a kastélybéli életet – a Pulszky család idejéből. 
Garamvölgyi Andrea színjátszósai korrajzzal, „etikettórával” és a Pulszky családhoz köthető anekdotákkal segítik a múlt megismerését, melyhez Galcsik Zsolt helytör-
ténész ismeretterjesztő előadása is hozzájárul.

A rendezvény az „Erzsébet királynő és a divat” c. időszaki kiállításon keresztül idézi fel a dualizmus kori Szécsényt és a kastélybéli életet – a Pulszky család idejéből. 
A látogatók Szenográdiné Végh Erzsébet művésztanár segítségével különböző képzőművészeti technikák segítségével eleveníthetik fel a dualizmus korának ruhaviseletét. 
Garamvölgyi Andrea színjátszósai korrajzzal, „etikettórával” és a Pulszky családhoz köthető anekdotákkal színesítik a múltidézést.

szécséNy
NógráD Megye

KubiNyi fereNc MúzeuM
3170 Szécsény, Ady Endre út 7.
www.nogradi-muzeumok.hu
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szegeD
csoNgráD Megye

hoVá lett a tájház kulCsa?
InteraKtív tárlatvezetés a pIncétől a padlásIG

Régen Volt, hogy is Volt?
KépeS törtéNeti Kalauz alSóvárOS réGMúltjáról

IdőpOnt: 2011. 10. 15. 
15:00–16:00, 17:00–18:00

IdőpOnt: 2011. 10. 15. 19:00–20:30

KapcsOlattartó: Kulik Melinda | (30) 501 2822 | szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com

KapcsOlattartó: Kulik Melinda | (30) 501 2822 | szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com

A program során a látogatók betekintést nyerhetnek a tájház mindennapi életébe. Különböző feladatokat megoldva a legrátermettebb látgató elnyerheti a tájház jelképes kulcsát.

Korabeli képeslapok, fényképek, visszaemlékezések, anekdoták segítségével tekintünk vissza Szeged–Alsóváros múltjára.

a pinCétől a padlásig a múzeumban

fedezd fel a múltad!

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: 150 ft | családi 300 ft/család

BelépődíJ: 150 ft | családi 300 ft/család

NapSuGaraS ház – alSóvárOSi tájház
6725 Szeged, Nyíl utca 43.
www.szeged.hu

székesfeHérvár
fejér Megye

múzeumi őszbúCsúztató

a „nagy Rajzolás”

várOsI Képtár – deáK GyűJteMény
8000 Székesfehérvár, Oskola utca 10.
www.deakgyujtemeny.hu

foRmabontó tájak - tájbontó foRmák, 
aVagy múzeumi óRa az elVont táj (magyaR 
tájképfestészet az 1940-estől az 1960-as 
éVekig) Című időszaki kiállításunkban

tájkép–ReVolúCió, aVagy „nagy Rajzolás” 
az elVont táj (magyaR tájképfestészet az 
1940-estől az 1960-as éVekig) Című időszaki 
kiállításunkban

IdőpOnt: 2011. 10. 14– 2011. 11. 15. 

IdőpOnt: 2011. 10. 15. 15:00–18:00

KapcsOlattartó: szitmai nóra | (22) 329 431, (20) 395 4580 | nora.szirmai@gmail.com

KapcsOlattartó: szitmai nóra | (22) 329 431, (20) 395 4580 | nora.szirmai@gmail.com

A Városi Képtár – Deák Gyűjtemény „Elvont Táj” című kiállításán a gyerekek múzeumi óra segítségével ismerkedhetnek a tájképek világával. Olyan interaktív foglalkozást 
biztosítunk, mely kreatív, szemléltető módon hívja elő a táj megfigyelésének egyéni látásmódját, alakít ki önálló ábrázolási formákat.

A Városi Képtár – Deák Gyűjteményben A „Nagy Rajzolás” napján tájképek (r)evolúcióját újraértelmező alkotások készíthetők – változatos felületeken és technikákkal. 
A résztvevők az Elvont táj (Magyar tájképfestészet az 1940-estől az 1960-as évekig) című időszaki kiállításunkból meríthetnek ihletet.

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: nagycsoportos óvodások, 
általános iskolások

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: 400 ft + 300 ft (foglalkozás)

BelépődíJ: felnőtt 600 ft | kedvezményes 400 ft

a „nagy Rajzolás”

szekszárD
tolNa Megye

babitS Mihály eMléKház
7100 Szekszárd, Babits Mihály u. 13.
www.wmmm.hu

múzeumi élményeim
IdőpOnt: 2011. 10. 21. 11:00–13:00

KapcsOlattartó: andrásné Marton zsuzsa | (74) 316 222, (20) 391 2412
anzsu@wmmm.hu

A fesztivál zárásaként  a „Big Draw”, azaz a „Nagy Rajzolás” tematikához kapcsolódva – „Múzeumi élményeim” címmel – egész napos múzeumpedagógiai 
programot hirdetünk a megyei múzeum központi épületében, a Babits Mihály Emlékházban és az Irodalom Háza – Mészöly Miklós Múzeumban, melyre kortól, 
kézügyességtől és alkotóstílustól függetlenül invitáljuk a látogatókat.

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: felnőtt látogatók, családok
BelépődíJ: ingyenes

a „nagy Rajzolás”

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

a pinCétől a padlásig a múzeumban

múzeumi élményeim

démoni a Ragály – a pestis
IdőszaKI KIállítás MeGteKIntése

előadás peRCzel móRRól

kalandtúRa a múzeumban

IdőpOnt: 2011. 10. 26. 10:00–16:00

IdőpOnt: 2011. 10. 18. 12:00

IdőpOnt: 2011. 11. 11. 12:00

IdőpOnt: 2011. 10. 04. 10:00–16:00

KapcsOlattartó: andrásné Marton zsuzsa | (74) 316 222, (20) 391 2412
anzsu@wmmm.hu

KapcsOlattartó: andrásné Marton zsuzsa | (74) 316 222, (20) 391 2412
anzsu@wmmm.hu

KapcsOlattartó: andrásné Marton zsuzsa | (74) 316 222, (20) 391 2412
anzsu@wmmm.hu

KapcsOlattartó: andrásné Marton zsuzsa | (74) 316 222, (20) 391 2412
anzsu@wmmm.hu

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: felnőttek, különös tekintettel 
köztisztviselők, közalkalmazottak

célKözönséG: főiskolai hallgatók, felnőttek

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

SzeKSzárd

SzeKSzárd

irOdalOM háza

wOSiNSKy Mór MeGyei MúzeuM

7100 Szekszárd, Babits Mihály u. 15.
www.wmmm.hu

7100 Szekszárd, Szent István tér 26.
www.wmmm.hu

A fesztivál zárásaként  a „Big Draw”, azaz a „Nagy Rajzolás” tematikához kapcsolódva – „Múzeumi élményeim” címmel – egész napos múzeumpedagógiai programot 
hirdetünk a megyei múzeum központi épületében, a Babits Mihály Emlékházban és az Irodalom Háza – Mészöly Miklós Múzeumban, melyre kortól, kézügyességtől 
és alkotóstílustól függetlenül invitáljuk a látogatókat.

Rendhagyó időpontban hívjuk múzeumlátogatásra az érdeklődő felnőtteket, különös tekintettel a fenntartó és társintézmények köztisztviselőit, közalkalmazottait. Az 
időszaki kiállításban különleges, rendkívüli, nem mindennapi tárgyak, történetek, események, tevékenységek szokatlan időben szervezett tartalmas múzeumi programok 
várják az érdeklődőket, könnyed stílusban – ebéd helyett, előtt és után – a múzeumban.

Előadás Perczel Mór honvédtábornok születésének 200. évfordulója alkalmából. Az előadó: dr. Hermann Róbert hadtörténész (Hadtörténeti Múzeum, Budapest).

Minden egész órában indítjuk a „Pincétől a padlásig – Kalandtúra a múzeumban” c. múzeumpedagógiai tematikus vezetést, melynek során a kalandvágyó „múzeumbúvá-
rok” megismerkedhetnek a múzeum látogatók elől elzárt területeivel, a padlással, a régészeti előkészítővel, a kutatóval, az installációs és kiadványraktárral, a restaurátorok 
műhelyével, ill. a múzeum szakkönyvtárával. Aki jól figyel, felfedezheti a rejtett zugokban a hely szellemét!
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fedezd fel a múltad!

a „nagy Rajzolás”

múltbéli séták tolnában

múzeumi élményeim

IdőpOnt: 2011. 10. 06. 10:00–16:00

IdőpOnt: 2011. 10. 26. 10:00–16:00

KapcsOlattartó: andrásné Marton zsuzsa | (74) 316 222, (20) 391 2412 | anzsu@wmmm.hu

KapcsOlattartó: andrásné Marton zsuzsa | (74) 316 222, (20) 391 2412 | anzsu@wmmm.hu

A múzeum és kiállítóhelyei egy-egy tárlatának felfedezését, alaposabb megismerésének lehetőségét biztosítjuk a látogatók számára az „élethosszig” tartó ismeretszerzés 
jegyében. Minden egész órában egy-egy kiállítást mutatunk be előadás, tematikus tárlatvezetés, valamint filmvetítés formában, igény szerint foglalkoztató füzetet is 
biztosítunk az érdeklődőknek. Az alábbi tárlatokat mutatjuk be: „A tolnai táj évezredei az őskortól a honfoglalásig”, „Örökségünk. Tolna megye évszázadai”, „Meg-
elevenedett képek. Egy kisváros a századfordulón” című állandó és a „Démoni ragály: a pestis” című időszaki kiállítást.

A fesztivál zárásaként  a „Big Draw”, azaz a „Nagy Rajzolás” tematikához kapcsolódva – „Múzeumi élményeim” címmel – egész napos múzeumpedagógiai programot 
hirdetünk a megyei múzeum központi épületében, a Babits Mihály Emlékházban és az Irodalom Háza – Mészöly Miklós Múzeumban, melyre kortól, kézügyességtől 
és alkotóstílustól függetlenül invitáljuk a látogatókat.

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: főiskolai hallgatók, felnőttek

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

szeNNa
soMogy Megye

múzeumi őszbúCsúztató

szaBadtérI népraJzI GyűJteMény
7477 Szenna, Rákóczi u. 2.
www.smmi.hu

máRton–napi Vígasság
IdőpOnt: 2011. 11. 12. 10:00–20:00

KapcsOlattartó: Imrő Judit | (30) 869 6048 | smk1@freemail.hu

Immár hagyományosan a szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjteményben zárul a Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozata. 
Márton–Napi Vígasságra, egész napos családi programra várjuk az érdeklődőket 2011. november 12-én 10.00 órától. Újra lesz gyalogtúra, kézműves foglalkozások 
kicsiknek és nagyoknak, népzene és néptánc – egyszóval minden, ami az ősz búcsúztatásához kell.

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály
BelépődíJ: 250 ft

szeNteNDre
Pest Megye

honfoglaló őseink

nagy Rajzolás szentendRén, a festők 
VáRosában a magyaR festészet napja 
alkalmából

IdőpOnt: 2011. 10. 16. 14:00–24:00

IdőpOnt: 2011. 10. 16. 14:00–18:00

KapcsOlattartó: Kassai hajnal, Krizbainé szabó éva | (30) 465 5245, (30) 409 1932
kassai.hajnal@pmmi.hu, kszeva@pmmi.hu

KapcsOlattartó: Kassai hajnal, Krizbainé szabó éva | (30) 465 5245, (30) 409 1932
kassai.hajnal@pmmi.hu, kszeva@pmmi.hu

14:00 – Hagyományőrző bemutatók Szentendre Fő terén felállított jurta mellett, honfoglalás kori műtárgymásolatok árusítása, „ősmagyar” ételek kóstolója
15:00 – Honfoglalás kori játszóház – tarsolylemez, hajkorong, veretmotívumok készítése sárgaréz lemezből
17:00 – Tudományos ismeretterjesztő előadások a korról és a 2011 szeptemberében folytatódó ásatás eredményeiről – dokumentumfilmekkel
22:00-24:00 – A „Magyar vándor” című film vetítése a Szentendrei Képtárban

A „Nagy Rajzolás” két tematika köré szerveződik: 
1. A város képzőművészeti hagyományai – örökítsd meg a megújult Fő teret, a szentendrei festészet egyik „őstémáját”!
2. „Apor vezér nyomában” – motívumvadászat és motívumtervezés a Szentendrei Képtár „A honfoglalás kor Pest megyében” című kiállítása kapcsán

fedezd fel a múltad!

a „nagy Rajzolás”

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: gyermek- és ifjúsági
korosztály, szülőkkel

BelépődíJ: felnőtt 600 ft | kedvezményes 300 ft 
(belépő) + 300 ft (foglalkozás)

BelépődíJ: ingyenes

fereNczy MúzeuM
2000 Szentendre, Fő tér 2-5.
www.pmmi.hu

múzeumi őszbúCsúztató

fedezd fel a múltad!

szent máRton újboRfesztiVál és libatoR

ismeRd meg a főVáRosi közlekedés
töRténetét!

IdőpOnt: 2011. 11. 12–13. 9:00–16:00

IdőpOnt: 2011. 10. 04–27. 10:00–17:00

KapcsOlattartó: Maucha Katalin | (26) 502 516 | katam@sznm.hu

KapcsOlattartó: vidák Judit | (1) 461 6500 / 11271 m. | vidak.judit@bkv.hu

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: általános és középiskolai tanulók

BelépődíJ: felnőtt 1600 ft | kedvezményes 800 ft

BelépődíJ: felnőtt 320 ft | kedvezményes 260 ft

SzeNteNdre

SzeNteNdre

Szabadtéri Néprajzi MúzeuM

várOSi töMeGKözleKedéSi MúzeuM

2000 Szentendre, Sztaravodai út
www.skanzen.hu

2000 Szentendre, Dózsa György út 3.
www.bkv.hu

Szent Márton napján kiemelt programkínálatunk a családi borászatok kézműves borai, újborai. A készítőkkel, vagyis a borászokkal beszélgetve kóstolhatók fűtött 
sátorban az ízletes újborok. Márton–napra tekintettel a Jászárokszállási fogadó mindehhez ízletes őszi csemegéket kínál. Nem maradhat le az étlapról a libacomb párolt 
káposztával. A múzeumi konyhákban pedig különleges környezetben főzünk hagyományos és új receptek alapján készült őszi fogásokat.

A program keretében a budapesti közlekedés történetével ismerkedhetnek meg látogatóink. A program résztvevőit tárlatvezetéssel, feladatlapokkal, korosztálynak 
megfelelően játékos foglalkozásokkal várjuk.

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

szolNok
jász-NagykuN-szolNok Megye

daMjaNich jáNOS MúzeuM
5000 Szolnok, Kossuth tér 4.
www.djm.hu

a pénz nem boldogít...? 1.
péNz, érMe, péNzérMe

a pénz nem boldogít...? 2.
a Kauri KaGylótól az ezüStdeNáriG

a pénz nem boldogít...? 3.
a váltópénztől a nyOMtatOtt BanKóIG

a pénz nem boldogít...? 4.
hárOM MárjáS háNy hatOS?

IdőpOnt: 2011. 10. 11. 14:00–14:15

IdőpOnt: 2011. 10. 11. 14:00–14:15

IdőpOnt: 2011. 10. 12. 14:00–15:00

IdőpOnt: 2011. 10. 13. 14:00–15:00

KapcsOlattartó: Bodolai Mária | (56) 421 602 | bodmara@djm.hu

KapcsOlattartó: Bodolai Mária | (56) 421 602 | bodmara@djm.hu

KapcsOlattartó: Bodolai Mária | (56) 421 602 | bodmara@djm.hu

KapcsOlattartó: Bodolai Mária | (56) 421 602 | bodmara@djm.hu

A Damjanich Múzeum történeti osztálya szép pénz- és éremgyűjteménnyel büszkélkedik. Ebből válogatunk egy pénztörténeti kamarakiállítást, melyet az Őszi 
Fesztivál idején bárki megtekinthet. Akiállítást válogatja és rendezi: Berta Ferenc és Gulyás Katalin.

A Damjanich Múzeum régészei szerencsések, hiszen elég sok szép pénzlelettel gazdagíthatták a régészeti gyűjteményt és a kiálllítást. Polgár Zoltán régész igen 
nagy szakértelemmel bír a történelmi pénzek ismeretében, ezt a tudását kívánja megosztani a közönséggel.

A Damjanich Múzeum történésze, Bagi Gábor megpróbálja körüljárni a magyarországi pénznyomtatás történetét, valamint a kézzel írott váltók és az állandósuló, 
állami, nyomtatott papírpénzek történetét mutatja be.

A Damjanich Múzeum néprajzkutatója, Benedek Csaba előadásában a paraszti kultúra és a pénz kapcsolatát vázolja fel. Izgalmas kérdés, hogyan épült be a 
termény- és árucsere piaca után a pénz a hagyományos népi kultúrába fizetőeszközként.

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes
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múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

a pénz nem boldogít...? 5.
pénz a MűvészetBen – Művészet a pénzeKen

a pénz nem boldogít...? 6.
iGaz vaGy haMiS? – cSaládi Nap

a pénz nem boldogít...? 7.
IGaz vaGy haMIs? – KOnferencIa, előadásOK

eRRe CsöRög a dió...
cSaládi délutáN

IdőpOnt: 2011. 10. 14. 14:00–15:00

IdőpOnt: 2011. 10. 15. 9:00–15:00

IdőpOnt: 2011. 10. 15. 10:30–12:00

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 16:00–22:00

KapcsOlattartó: Bodolai Mária | (56) 421 602 | bodmara@djm.hu

KapcsOlattartó: Bodolai Mária | (56) 421 602 | bodmara@djm.hu

KapcsOlattartó: Bodolai Mária | (56) 421 602 | bodmara@djm.hu

KapcsOlattartó: Bodolai Mária | (56) 421 602 | bodmara@djm.hu

Kevesen gondolnak arra, hogy a pénz nemcsak fizetőeszköz, hanem képzőművészeti tárgy is. Zsolnay László művészettörténész mesél arról, hogy mi köze a pénznek 
a művészethez, és hogy hogyan kapcsolódik a művészet a pénzhez. Komoly tervezési, grafikai, éremtervezési munka előzi meg egy-egy pénzfajta megjelenését; a világ 
változása pénzeink változásában is megmutatkozik...

Kézműves foglalkozások keretében ismerkedhetnek meg a családok a pénzkészítés „fortélyaival”, a pénz használatának titkaival, a gazdálkodás világával pedig társasjá-
tékok keretében bővíthetik ismereteiket.

A pénzhamisítás a pénz megjelenésével csaknem egyidős „mesterség” – már az ókorban is megpróbálták „kispórolni” az értékes fémet az érmékből, és hasonló súlyú más 
fémmel helyettesítették. Napjainkban a nyomtatott pénzek mindenféle módon történő hamisítása tartja izgalomban a kereskedőket és a bűnüldöző szerveket...

Hagyománya van a múzeumban a különböző termények köré szőtt őszbúcsúztatónak. Ebben az évben a dió a főszereplője e napnak: kézműveskedés, bábelőadás, 
népdaltanulás, mesejáték keretében „járjuk körül” a dió fáját, levelét és gyümölcsét egyaránt...

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

szoMBatHely
vas Megye

a műtáRgyak Vonzásában
60 esztendő

éVezRedek lenyomata 1.
MűvészKépző sztranyáK zsófIval

éVezRedek lenyomata 2.

IdőpOnt: 2011. 10. 01. 18:00

IdőpOnt: 2011. 10. 08. 09:00–12:00

IdőpOnt: 2011. 10. 22. 10:00

KapcsOlattartó: forgácsné Mészáros Irén | (20) 433 6340 | postmaster@smidtmuzeum.t-online.hu

KapcsOlattartó: forgácsné Mészáros Irén | (20) 433 6340 | postmaster@smidtmuzeum.t-online.hu

KapcsOlattartó: forgácsné Mészáros Irén | (20) 433 6340 | postmaster@smidtmuzeum.t-online.hu

Az 1971. október 1-én megnyílt Smidt Múzeum 40. születésnapját kamarakiállítással ünnepeljük meg a múzeum történetét illusztráló dokumentumokból válogatva. Előadással és 
filmvetítéssel emlékezünk a gyűjteményét a köznek ajándékozó Smidt Lajos doktorra. Az alapító legkedvesebb kincseit, a múzeum relikviáit tematikus tárlatvezetésen mutatjuk be.

A Művészképzőben Sztranyák Zsófi grafikus vezetésével a kreatív látogatók a múzeum műtárgyai által ihletett műalkotásokat készíthetnek – különböző, sokszorosító grafikai 
eljárásokkal.

Kiállításon mutatjuk be a Sztranyák Zsófi Művészképzőjében született remekműveket, amelyek a múzeum kincsei, az alkotók képzelete és ügyes keze által adják az évezredek 
lenyomatát.

fedezd fel a múltad!

a „nagy Rajzolás”

a „nagy Rajzolás”

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: családok, diákok

célKözönséG: családok, diákok

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: felnőtt 700 ft | kedvezményes 350 ft

BelépődíJ: felnőtt 700 ft | kedvezményes 350 ft

SMidt MúzeuM
9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 2.
www.smidt-muzeum.hu

IdőpOnt: 2011. 11. 05. 15:00

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály
BelépődíJ: felnőtt 700 ft | kedvezményes 350 ft

fedezd fel a múltad!

színház szombathelyen
KapcsOlattartó: forgácsné Mészáros Irén | (20) 433 6340
postmaster@smidtmuzeum.t-online.hu

Ez év januárjában nyitotta meg kapuit a szombathelyi Weöres Sándor Színház, 130 évvel a város első kőszínházának felavatása után. A mintegy 150 év történéseit 
a Smidt Múzeum anyagának színházi vonatkozású anyagából összeállított kamaratárlattal és előadásokkal illusztráljuk.

fedezd fel a múltad!

a „nagy Rajzolás”

táPiószele
Pest Megye

blaSKOvich MúzeuM
2766 Tápiószele, Múzeum út 13.
www.blaskovichmuzeum.hu

pendelytől a főkötőig
IsMeretterJesztő előadás a tápIóMentI öltözetről

Rajzoljuk tele a filagóRiát!

IdőpOnt: 2011. 11. 11. 17:00–19:00

IdőpOnt: 2011. 10. 09. 11:00–16:00

KapcsOlattartó: németh Katalin | (53) 380 061 | blaskovichmuzeum@pmmi.hu

KapcsOlattartó: németh Katalin | (53) 380 061 | blaskovichmuzeum@pmmi.hu

„A hagyomány dicsérete – paraszti öltözetek a Tápió vidékén” című időszaki kiállítás termében a bemutatott viseleti darabok funkcióját, anyagát, szerepét ismerte-
ti a téma és a térség szakavatott etnográfusa: dr. Baksa Brigitta. A pendelytől a főkötőig, a csizmától a kalapig a női és férfi viselet teljes palettáját megismerhetjük. 
Az előadást a kiállított öltözetek mellett archív fotókból álló prezentáció színesíti.

A Blaskovich Múzeum kerti pavilonja fog helyet adni a Nagy Rajzolás kampányának, vagyis magát a filagóriát (pontosabban az itt elhelyezett nagy táblákat) 
fogjuk „telerajzolni”. Tetszés szerint 3 falfelület közül lehet választani. Az egyik a szabad fal lesz, ahol kortól függetlenül bárki azt rajzol, amit akar, ennek a 
lényege az önkifejezés, a kreativitás és képzelet fejlesztése, korlátok nélkül. (Elképzelhetjük, milyen lesz a jövő, lerajzolhatjuk kedvenc állatainkat) Itt egy nagy, 
rajzos-kollázsos közös mű lesz az eredmény, melyen bárki jelet hagyhat. A másik falon a kúria alaprajza lesz látható. Ki-ki kedve szerint, a neki legjobban tetsző 
festményről, bútorról, tárgyról, készíthet egy-egy rajzot, melyeket a „helyükre teszünk”, azaz a művet az alaprajznak megfelelően fogjuk elhelyezni a falon. Ezeket 
az alkotásokat díjazni is fogjuk. A harmadik falnál szintén közös munkára nyílik lehetőség: a kúria épületét fogjuk a megrajzolni.
Mindenki örömét lelheti az alkotásban, hiszen a rajzolás képessége mindannyiunkban ott rejtőzik. Technikai tanácsokban egy művész vendég is segítséget nyújt.

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: felnőtt látogatók,
múzeumi egyesület tagjai

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

múzeumi őszbúCsúztató

mesteR és tanítVányai
zenés pIllanatKépeK lIszt ferencről
éS KOrtárSairól

IdőpOnt: 2011. 10. 08. 15:00–17:00

KapcsOlattartó: Gócsáné Móró csilla | (53) 581 052 | blaskovichmuzeum@pmmi.hu

A zenei műsort Belényi Zsuzsanna hegedűművész, a Magyar Állami Operaház zenekari művésze és Ács Ferenc csellóművész, a MÁV Szimfonikus Zenekarának tagja ne-
vével fémjelzett vonósnégyes tolmácsolásában hallhatja a zeneszerető közönség. A zeneszámok között hangzanak el a múzeumbaráti kör által kiírt pályázatra beérkezett írások 
ismertetése. Ezáltal nem száraz életrajzi ismertetővel, hanem személyes gondolatok révén elevenedik meg Liszt Ferenc emlékezete, amit az általa írt muzsika hangjai kísérnek.

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: felnőtt zeneszeretők és
zeneiskolai tanulók
BelépődíJ: ingyenes

tápióSzele

vIczIán-vIlla, naGy JánOs KépGyűJteMénye
2766 Tápiószele, Vörösmarty út 19.
www.blaskovichmuzeum.hu

fedezd fel a múltad!

tataBáNya
koMároM-esztergoM Megye
tatabáNyai MúzeuM –
báNyáSzati éS ipari SKaNzeN

2800 Tatabánya, Vágóhíd u. 1.
www.tbmuzeum.hu

„embeRek és táRgyak”
IdőpOnt: 2011. 10. 01., 08., 15. 
11:00–16:00

KapcsOlattartó: p. tóth enikő | (34) 310 495 | ptotheniko@freemail.hu

Arra kérjük látogatóinkat, hogy hozzanak magukkal egy számukra fontos tárgyat a múzeumba. Fényképész műtermünkben az embert és a tárgyat együtt ábrázoló 
fotót készítünk. A fényképeket egy október 15-én nyíló kiállításon mutatjuk be, a tárgyak tulajdonosai pedig ajándékba kapnak egy-egy képet. A muzeális 
környezetben, múzeumi fotós, muzeológus és múzeumlátogató közös, egymást feltételező tevékenysége révén létrejött, embereket és a számukra fontos tárgyakat 
együtt ábrázoló fotókból nyíló kiállítás október 30–ig, múzeumunk őszi zárásáig tekinthető meg.

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: minden korosztály
BelépődíJ: ingyenes
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túrkeve
jász-NagykuN-szolNok Megye

a finta testVéRek

helytöRténeti Vetélkedő

műhelytitkok

nagykunsági motíVumok

IdőpOnt: 2011. 10. 19. 14:00–16:00

IdőpOnt: 2011. 10. 26. 14:00–16:00

IdőpOnt: 2011. 10. 07. 14:00–16:00

IdőpOnt: 2011. 10. 15. 9:00–12:00

KapcsOlattartó: Kapás János zsolt | (30) 445 6837 | fintamuzeum@gmail.com

KapcsOlattartó: Kapás János zsolt | (30) 445 6837 | fintamuzeum@gmail.com

KapcsOlattartó: Kapás János zsolt | (30) 445 6837 | fintamuzeum@gmail.com

KapcsOlattartó: Kapás János zsolt | (30) 445 6837 | fintamuzeum@gmail.com

Tárlatvezetés diákok számára a Finta testvérek emlékére rendezett időszaki kiállításban.

Helytörténeti vetélkedő iskolásoknak, az állandó kiállítás megtekintését követően.

A program révén fiatal, általános és középiskolás látogatók nyerhetnek betekintést a gyűjteményi munkába.

Helyi fiatalok hagyományos, Túrkevére és a Nagykunságra jellemző motívumok segítségével készítenek alkotásokat.

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

a pinCétől a padlásig a múzeumban

a „nagy Rajzolás”

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: általános iskolások

célKözönséG: általános iskolások

célKözönséG: általános és középiskolások

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

fiNta MúzeuM
5420 Túrkeve, Attila utca 1.
www.fintamuzeum.hu

vác
Pest Megye

„CsillagtúRa” a duna–paRton

a földanya ékességei

élj úgy, mint az eRdő, és az eRdő is élni fog...
a KörNyezet-eGéSzSéGüGyi iNfOrMációS
pONt (Keip) MeGteKiNtéSe

IdőpOnt: 2011. 10. 08. 16:00–22:00

IdőpOnt: 2011. 10. 08. 16:00–22:00

IdőpOnt: 2011. 10. 08. 16:00–22:00

KapcsOlattartó: Genzor Mariann | (27) 512 030, (20) 772 7984 | kmcs@goncol.hu

KapcsOlattartó: Genzor Mariann | (27) 512 030, (20) 772 7984 | kmcs@goncol.hu

KapcsOlattartó: Genzor Mariann | (27) 512 030, (20) 772 7984 | kmcs@goncol.hu

Csillagászati távcsöves bemutató.

A geológiai múzeum 600 kiállított ásvány, kőzet és ősmaradvány, valamint egy 100 darabos gyakorlógyűjtemény segítségével vezeti be a látogatót a Föld csodálatos világába.

A KEIP a környezetért felelős ember és egyben a fogyasztó szemszögéből mutatja be a mindennapi teendőket önmagunk, hozzátartozóink és a környezetünk egészségéért. 
Változatos témákban tényeket, ötleteket, lehetőségeket mutat be, melyek segítségével a látogatók egy környezettudatos életmód kialakítását alapozhatják meg.

múzeumi őszbúCsúztató

múzeumi őszbúCsúztató

múzeumi őszbúCsúztató

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

GöNcöl ház
2600 Vác, Ilona utca 3.
www.goncol.hu

a pinCétől a padlásig a múzeumban

a „nagy Rajzolás”

a pinCétől a padlásig a múzeumban

múzeumi műhelytitkok

egész napos Családi, múzeum-
pedagógiai foglalkozás

előadások, táRlatVezetések

IdőpOnt: 2011. 10. 11–12. 9:00–14. 00

IdőpOnt: 2011. 10. 08. 10:00–17:00

IdőpOnt: 2011. 10. 07. 10:00–18:00

KapcsOlattartó: Kis Bernadett | (27) 500 750, (27) 500 758 | kis.bernadett@pmmi.hu

KapcsOlattartó: szarvas Krisztina | (30) 385 0177 | info@ertektar.vac.hu

KapcsOlattartó: szarvas Krisztina | (30) 385 0177 | info@ertektar.vac.hu

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: általános és középiskolások

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: iskolás csoportok, felnőtt látogatók

BelépődíJ: 300 ft

BelépődíJ: felnőtt 500 ft | kedvezményes 400 ft
családi 1000 ft

BelépődíJ: felnőtt 500 ft | kedvezményes 400 ft
családi 1000 ft | csoportos 6500 ft / csoport

vác

vác

traGOr iGNác MúzeuM

vácI értéKtár KözérdeKű
MuzeálIs GyűJteMény

2600 Vác, Zrínyi utca 41/a.
www.pmmi.hu

2600 Vác, Köztársaság út 19.
www.ertektar.vac.hu

Kik azok a muzeológusok? Hogyan dolgoznak a régészek? Mit csinál egy restaurátor? Hogyan készül egy kiállítás? 
Szeretnél ezekre a kérdésekre választ kapni? Érdekel, mi is az a múzeum? Amennyiben igen, akkor gyere, és tekints be a kulisszák mögé!

A rendezvény a „Bóbitától a Bibliáig – Hincz Gyula könyvillusztrációi” című kiállításhoz kapcsolódik, a programot mesemondók és bábszínház teszi színesebbé. 
A Bóbita múzeumpedagógiai foglalkoztatóban: mesék alapján saját mesekönyv készítése hatalmas papírral borított falakra falfestés, festőállványok. A kicsiknek kifestők 
és rengeteg színes ceruza és kréta.

A Váci Értéktár a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében múzeumi sétákkal és előadásokkal várja az érdeklődőket. Az iskolák számára délelőtt, egyéb érdeklődőknek 
pedig délutánonként kínált programokon a látogatók megismerkedhetnek az intézménynek otthont adó épület történetével és az itt folyó szakmai munkával, valamint a 
múzeum gyűjteményének legérdekesebb darabjaival.

a „nagy Rajzolás”

fedezd fel a múltad!

veszPréM
veszPréM Megye

laczKó dezső MúzeuM
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
www.vmmuzeum.hu

készítsünk együtt mozaikot!

legyél te is Régész!
avar Sír feltáráSa

IdőpOnt: 2011. 10. 08. 14:00–16:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01., 
2011. 11. 11. 14:00–17:00

KapcsOlattartó: vidi nándorné | (88) 426 081 | info@vmmuzeum.hu

KapcsOlattartó: Király andrás | (88) 426 081 | muzped@vmmuzeum.hu

Egy 10 m2-es kiterített vonalrajz alapján, színes papír mozaikkockák felhasználásával a Villa Romana Baláca fácános mozaikpadlójának másolatát rakjuk ki közösen.

A résztvevők feladata a korhűen berendezett avar sír szakszerű kibontása, teljes dokumentálása régész muzeológus vezetésével.
A háromórás program keretében avar kori ékszerek készítése.

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: 300 ft

BelépődíJ: 800 ft



MúzeuMok őszi fesztiválja | 2011

www.muzeumokmindenkinek.hu74 www.muzeumokmindenkinek.hu

október | November

75

múzeumi a’ la CaRte – múzeumok délidőben

teRítéken a múzeum
IdőpOnt: 2011. 10. 05., 19., 
2011. 11. 09. 12:00–13:00

KapcsOlattartó: Király andrás | (88) 426 081 | muzped@vmmuzeum.hu

Ebédeljen a múzeumban! Főmenü az ebéd, desszert a tárlatvezetés. 
Étlap a múzeum honlapján: www.vmmuzeum.hu JelentKezés: a tárlatvezetést megelőző nap 

12 óráig az info@vmmuzeum.hu címen
(az e-mailben kérjük írják meg a
résztvevők nevét és elérhetőségét!)

célKözönséG: felnőtt látogatók
BelépődíJ: 1450 ft, amely tartalmazza az
ebédet, a kiállításbelépőt és a tárlatvezetést is

zalaegerszeg
zala Megye

libaVaRázs mesemondó VeRseny

máRton-napi Vigasságok

IdőpOnt: 2011. 10. 25. 9:00–14:00

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 10:00–16:00

KapcsOlattartó: Molnárné raposa Irén | (92) 314 537 | irina@zmmi.hu

KapcsOlattartó: Molnárné raposa Irén | (92) 314 537 | irina@zmmi.hu

Meghívásos program, iskoláknak. A díjkiosztóra a Márton-napi vigasságok rendezvény keretében kerül sor.

Kézműves kirakodóvásár. Zalaegerszeg kistérség termelőinek vására – libaételekkel, újborral, pálinkával, sült almával és gesztenyével. Kézműves játszóházba várjuk a vendé-
geket: lesz gyertyamártás, csuhéfonás és csutkababa–készítés. A programot kosárfonás és kovácsmesterség bemutatója, valamint ügyességi játékok egészítik ki.
Tollfosztás és kukoricahántás hagyományának felelevenítése az Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület tagjaival. Az őszi munkálatokhoz, szüretekhez kapcsolódó dalcsokrok, 
borszentelés hagyományának bemutatása, népdaltanulás és táncház – a Vajda József Népdalkör (Gellénháza) segítségével.
A Kis-Hétrét együttes gyermekműsora. Megzenésített verseket, illetve saját szerzeményeket ad elő az együttes a gyerekek aktív bevonásával.

múzeumi őszbúCsúztató

múzeumi őszbúCsúztató

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: általános iskolások

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: felnőtt 700 ft | kedvezményes 350 ft
családi 1600 ft

GöcSeji faluMúzeuM
8900 Zalaegerszeg, Batthyány u 2.
www.zmmi.hu

zirc
veszPréM Megye

eleink eszközei

múzeumi tanösVény 5.
apátsáGI teMplOM, aGrárMűszaKI eMléKeK GyűJteMénye

IdőpOnt: 2011. 10. 12., 26. 10:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01., 08.,  
2011. 11. 05. 13:00–17:00

KapcsOlattartó: rábai József | (88) 595 000, (20) 9463 274 | iskola@rszi-zirc.hu

KapcsOlattartó: rábai József | (88) 595 000, (20) 9463 274 | iskola@rszi-zirc.hu

A muzeális értékű mezőgazdasági gépekből, használati eszközökből álló gyűjtemény bemutatása.

A kisváros kulturális örökségének, értékeinek – az Apátsági templom, ill. az Agrárműszaki Emlékek Gyűjteménye – bemutatása szakvezetéssel.

a pinCétől a padlásig a múzeumban

fedezd fel a múltad!

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: felnőtt 200 ft | kedvezményes 100 ft

aGrárMűszaKI eMléKeK GyűJteMénye
8420 Zirc, Szabadság u.
www.rszi-zirc.hu/hu/nav/museum.html

Természetismereti vetélkedő általános iskolásoknak.

fedezd fel a múltad!

a bakonyeRdő kinCsei
IdőpOnt: 2011. 11. 11. 15:00

KapcsOlattartó: Kasper ágota | (88) 575 300, (88) 575 301, (20) 285 8005
btmz@bakonymuseum.koznet.hu

JelentKezés: szükséges

célKözönséG: általános iskolások, pedagógusok
BelépődíJ: ingyenes

zirc

baKONyi terMéSzettudOMáNyi MúzeuM
8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.
www.bakonymuseum.koznet.hu

IdőpOnt: 2011. 11. 13. 10:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01., 08., 15., 22. 10:00

IdőpOnt: 2011. 10. 04., 2011. 11. 09. 14:00

IdőpOnt: 2011. 10. 29. 10:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01., 08.,
2011. 11. 05. 13:00–17:00

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 18:00–24:00

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: felnőtt 500 ft | kedvezményes 250 ft

BelépődíJ: ingyenes

a „nagy Rajzolás”

a pinCétől a padlásig a múzeumban

a pinCétől a padlásig a múzeumban

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

múzeumi őszbúCsúztató

a teRmészet más szemmel 1.

ez is a múzeum

így készült...
a jéGKOrSzaKi KiállítáS titKai

laCzkó dezső emlékezete

múzeumi tanösVény 1.
baKONyi terMéSzettudOMáNyi MúzeuM

múzeumok őszi éjszakája ziRCen

KapcsOlattartó: Kasper ágota | (88) 575 300, (88) 575 301, (20) 285 8005
btmz@bakonymuseum.koznet.hu

KapcsOlattartó: Kasper ágota | (88) 575 300, (88) 575 301, (20) 285 8005
btmz@bakonymuseum.koznet.hu

KapcsOlattartó: Kasper ágota | (88) 575 300, (88) 575 301, (20) 285 8005
btmz@bakonymuseum.koznet.hu

KapcsOlattartó: Kasper ágota | (88) 575 300, (88) 575 301, (20) 285 8005
btmz@bakonymuseum.koznet.hu

KapcsOlattartó: Kasper ágota | (88) 575 300, (88) 575 301, (20) 285 8005
btmz@bakonymuseum.koznet.hu

KapcsOlattartó: Kasper ágota | (88) 575 300, (88) 575 301, (20) 285 8005
btmz@bakonymuseum.koznet.hu

A vállalkozó szellemű és kedvű látogatók a könyvtári és múzeumi látogatás nyomán jeleníthetik meg a bakonyi élővilágot.

Az intézmény muzeológusainak vezetésével ismerkedés a Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállításaival és gyűjteményeivel.

A „Jégkorszaki óriások a Bakony-hegységben” című kiállítás szakmai hátterének bemutatása.

A Laczkó Dezső piarista tudós, múzeumalapító életét, tudományos tevékenységét bemutató vándorkiállítás megnyitása.

A kisváros kulturális örökségének, értékeinek – a Bakonyi Természettudományi Múzeum – bemutatása szakvezetéssel.

A program két helyszínen zajlik.
rákóczi tér 1.:
17:30 – Időszaki kiállítás megnyitója a Sarok Galériában. Szakmuzeológusok tárlatvezetése igény szerint az állandó kiállításokban; múzeumi bolt
rákóczi tér 3–5.:
Ének, zene, irodalom Fekete István, Márton–napja és a libák, valamint az újbor jegyében
18:00–23:00, az Égigérő Fa hagyományőrző csoport fellépése, kézműves foglalkozás természetes anyagok felhasználásával

fedezd fel a múltad!

a zene Világnapján...
IdőpOnt: 2011. 10. 01. 18:00

KapcsOlattartó: Benczikné tóth Magdolna | (88) 598 810 | kultur@vmkh-zirc.koznet.hu
JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály
BelépődíJ: ingyenes

zirc

béKefi aNtal várOSi KöNyvtár, 
MűvelődésI ház és tOurInfOrM zIrc

8420 Zirc, József A. u. 1.
www.vkmh-zirc.koznet.hu

Emlékezés Liszt Ferencre születésének 200. évfordulójára a Zene Világnapján.
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az ősz hangjai...

tűVel festett Világ

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 18:00

IdőpOnt: 2011. 10. 08. 16:00

KapcsOlattartó: Benczikné tóth Magdolna | (88) 593 810 | kultur@vmkh-zirc.koznet.hu

KapcsOlattartó: Benczikné tóth Magdolna | (88) 593 810 | kultur@vmkh-zirc.koznet.hu

Komolyzenei koncert.

Dr. Hevesi Gusztávné gobelinkiállításának megnyitója.

múzeumi őszbúCsúztató

fedezd fel a múltad!

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

A kisváros kulturális örökségének, értékeinek – Apátsági templom – Basilica minor – bemutatása szakvezetéssel.

A műemlékkönyvtár építészeti és könyvészeti értékeinek bemutatása.

A kisváros kulturális örökségének, értékeinek – az Apátsági templom, ill. az Agrárműszaki Emlékek Gyűjteménye – bemutatása szakvezetéssel.

20:00-20:30 - Igény szerint szakvezetés a restaurált barokk templomban
20:30-21:00 - Kapitány Dénes orgonakoncertje

Szakvezetés a restaurált barokk templomban.

fedezd fel a múltad!

a pinCétől a padlásig a múzeumban

fedezd fel a múltad!

múzeumi őszbúCsúztató

a pinCétől a padlásig a múzeumban

múzeumi tanösVény 3.
apátSáGi teMplOM – baSilica MiNOr

a könyVtáRépítészet Csodái –
baRangolás a polCok között

múzeumi tanösVény 5.
apátsáGI teMplOM, aGrárMűszaKI eMléKeK GyűJteMénye

múzeumok őszi éjszakája ziRCen

ősi falak között...

IdőpOnt: 2011. 10. 01., 08.,  
2011. 11. 05. 13:00–17:00

IdőpOnt: 2011. 10. 11. 10:00, 
2011. 11. 05. 13:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01., 08., 
2011. 11. 05. 13:00–17:00

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 20:00–21:00

IdőpOnt: 2011. 10. 15. 13:00–17:00

KapcsOlattartó: Grónai G. damján | (88) 593 653, (30) 338 3056 | hivatal@ocist.hu

KapcsOlattartó: németh Gábor | (88) 593 800 | info.reguly@oszk.hu

KapcsOlattartó: rábai József | (88) 595 000, (20) 9463 274 | iskola@rszi-zirc.hu

KapcsOlattartó: Grónai G. damján | (88) 593 653, (30) 338 3056 | hivatal@ocist.hu

KapcsOlattartó: Grónai G. damján | (88) 593 653, (30) 338 3056 | hivatal@ocist.hu

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: felnőtt 400 ft | kedvezményes 200 ft

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: felnőtt 200 ft | kedvezményes 100 ft

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

zirc

zirc

ciSzterci reNd zirci apátSáGa – baSilica MiNOr

reGuly antal MűeMléKKönyvtár

8420 Zirc, Rákóczi tér 1.
www.ocist.hu

8420 Zirc, Rákóczi tér 1.
reguly-antal-muemlekkonyvtar.infobomba.hu

IdőpOnt: 2011. 11. 13. 10:00

IdőpOnt: 2011. 10. 11. 13:00,
2011. 10. 25. 10:00

IdőpOnt: 2011. 10. 01., 08.,
2011. 11. 05., 13:00–17:00

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 18:00–24:00

IdőpOnt: 2011. 11. 12. 18:00–24:00

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

célKözönséG: minden korosztály

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: felnőtt 500 ft | kedvezményes 250 ft

BelépődíJ: ingyenes

BelépődíJ: ingyenes

a „nagy Rajzolás”

fedezd fel a múltad!

fedezd fel a múltad!

múzeumi őszbúCsúztató

múzeumi őszbúCsúztató

a teRmészet más szemmel 2.

hogyan készült Régen a könyV?

múzeumi tanösVény 2.
OszK reGuly antal MűeMléKKönyvtár

múzeumok őszi éjszakája ziRCen

múzeumok őszi éjszakája ziRCen

KapcsOlattartó: németh Gábor | (88) 593 800 | info.reguly@oszk.hu

KapcsOlattartó: németh Gábor | (88) 593 800 | info.reguly@oszk.hu

KapcsOlattartó: németh Gábor | (88) 593 800 | info.reguly@oszk.hu

KapcsOlattartó: Kasper ágota | (88) 575 300, (88) 575 301, (20) 285 8005
btmz@bakonymuseum.koznet.hu

KapcsOlattartó: németh Gábor | (88) 593 800 | info.reguly@oszk.hu

A vállalkozó szellemű és kedvű látogatók a könyvtári és múzeumi látogatás nyomán jeleníthetik meg a bakonyi élővilágot.

A program a könyvkészítés folyamatát mutatja be vetített képes előadás, valamint régi könyvek segítségével.

A kisváros kulturális örökségének, értékeinek – az OSzK Reguly Antal Műemlékkönyvtár – bemutatása szakvezetéssel.

A program két helyszínen zajlik.
rákóczi tér 1.:
17:30 – Időszaki kiállítás megnyitója a Sarok Galériában. Szakmuzeológusok tárlatvezetése igény szerint az állandó kiállításokban; múzeumi bolt
rákóczi tér 3–5.:
Ének, zene, irodalom Fekete István, Márton–napja és a libák, valamint az újbor jegyében
18:00-23:00, az Égigérő Fa Hagyományőrző Csoport fellépése, kézműves-foglalkozás természetes anyagok felhasználásával

18:00–24:00 – A könyvtár nyomtatott és építészeti értékeinek bemutatása.
19:00 – Borkóstoló a barokk teremben.

fedezd fel a múltad!

múzeumi tanösVény 4.
zirci arbOrétuM

IdőpOnt: 2011. 10. 01., 08.,
2011. 11. 05. 13:00–17:00

KapcsOlattartó: Müller István | (88) 414 569, (30) 491 0069
mulleristvan@vipmail.hu

JelentKezés: nem szükséges

célKözönséG: minden korosztály
BelépődíJ: felnőtt 550 ft | kedvezményes 450 ft
gyermek (4–14 év) 250 ft

zirc

zirci arbOrétuM –
balatON-felvidéKi NeMzeti parK

8420 Zirc, Damjanich u.
www.bfnp.hu

A kisváros kulturális örökségének, értékeinek – a Zirci Arborétum – bemutatása szakvezetéssel.
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Képzéseink tematikái, jegyzetei, oktatási segédanyagai, és a Múzeumi iránytű 
című sorozat kötetei, regisztráció után ingyenesen letölthetők a

www.mokk.muzeumokmindenkinek.hu oldalról

A kötetek a „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének 
erősítése – Központi módszertani fejlesztés TÁMOP-3.2.8/A-08-2008-0002 projekt keretében, 
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ gondozásában készültek 

Szentendrén, 2009 és 2011 között.

KAR ÉS VENTILLÁTOR, 1937
Zselatinos ezüst nagyítás 
az 1940-50-es évekből
Collection of Eric Cepotis and David Williams
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A Z  É V  F O T Ó K I Á L L Í T Á S A !

M A G Y A R  N E M Z E T I  M Ú Z E U M
2 0 1 1 .  S Z E P T E M B E R  3 0 .  –  D E C E M B E R  3 1 .

A Magyar Nemzeti Múzeum fenntartója:
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