MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztató a 2015. március–április havi programokról
LI. évfolyam 3–4. szám
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Székesfehérvár, Országzászló tér 3.
SZÜLETÉS – A GYERMEKÁLDÁS KULTÚRÁJA
A Veszprémi Laczkó Dezső Múzeum vándorkiállítása
Kurátor: Mészáros Veronika néprajzkutató
Megtekinthető: 2015. február 20-tól április 12-ig, szerdától vasárnapig 10–18 óráig
A születésnek, egy új élet kezdetének, minden kultúrában megvannak a maga tabui, rítusai,
szokásai. A magyar néphagyomány is rendkívül gazdag szokásrendszert kapcsol a
várandóssághoz, a születéshez és az új jövevény életének első szakaszához. Bemutatja azt a
társadalmi hálót, amelyben a várandós és a szülő asszonyok éltek több generációval ezelőtt. A
kiállítás azonban kilép a magyar néphagyomány köréből, térben és időben kalandozva jut el a
máig, ahhoz, hogy mit tud a szülésről és a születésről a modern orvostudomány.
A KNER NYOMDÁSZ-CSALÁDRA EMLÉKEZÜNK
155 éve született és 80 éve hunyt el Kner Izidor
(Gyoma, 1860. február 5. – Gyoma, 1935. augusztus 19.)
125 éve született és 70 éve hunyt el Kner Imre
Gyoma, 1890. február 3. – Németország?, 1945?)
Megtekinthető: 2015. február 25-től, szerdától vasárnapig 10–18 óráig
A Kner-nyomda által az 1920–1930-as években előállított szép könyvek a mai könyvművészet, a
modern magyar könyv elődei, példaképei voltak. A Kner Izidor által 1882-ben alapított gyomai
nyomdának, a Kner család tagjainak 1944-ig tartó több mint hatvanéves munkássága széles
skáláját öleli fel a magyar nyomtatóművészet alakulásának, ízlés- és stílusváltozásainak és

fejlődésének. Az alapító fia, a nyomda tevékenységébe az 1900-as évek elején bekapcsolódó
Kner Imre így vall: „Hitünk az, hogy a modern, géppel készített tömegkönyvnek is meg lehet találni
igazi művészi megoldási módját s összekapcsolni azt a könyv legszebb korainak nemes
tradíciójával … ezenkívül meg kell találnunk a módját annak, hogy a könyv nem tisztára szemnek
való iparművészeti termék, céltalan dísztárgy legyen, hanem testére szabott köntöse a
tartalomnak”.
A látványtári vitrinekbe a múzeumi könyvtár anyagából válogattunk.
KILÁTÁS – Czene Márta (2013. évi Smohay-díjas) festőművész kiállítása
Megnyitó: 2015. április 17-én, pénteken 18 órakor
Megnyitja: Tatai Erzsébet művészettörténész
Megtekinthető: 2015. május 21-ig, szerdától vasárnapig 10–18 óráig
Czene Márta a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán diplomázott.
A festészeti és művészettörténeti tanulmányok mellett az intermédia szakot is elvégezte. Az
utóbbi évek munkáiban mindenhol visszaköszönnek az emlékezés momentumai. Az időt komoly
tényezőként vonja be munkáiba, ugyanakkor a tér, a hely, ahol élni és emlékezni lehet szintén
fontos elem Czene műveiben. Festményei gyakran vannak részekre osztva, egy felületen belül
több különálló képet tartalmaznak – mintha egy kitalált film képkockái lennének. Ezek a részletek
látszólag nem illenek össze, bár sejtetnek egy-egy különleges hangulatú történetet.
A kiállításon az utóbbi évek munkáiból és legújabb műveiből mutatunk be egy válogatást.
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.
RÉGÉSZETI PILLANATKÉPEK
Ásatásaink legújabb kincsei (2011-2014)
Megtekinthető: 2015. április 26-ig,
hétfőn 13–18 óráig, keddtől péntekig 10–18 óráig, szombaton 9–18 óráig
A Fejér megye területén az elmúlt három és fél évben végzett régészeti feltárások legszebb
leleteiből válogató kiállítás a bronzkortól a 19. századig terjedő időszakból mutat be tárgyakat, és
ismerteti meg a régész munkájával a látogatókat. A kiállítás különlegessége, hogy ilyen nagyságú
régészeti kiállítás utoljára 2000-ben volt látható a Szent István Király Múzeumban. A kiállított
leleteket fotók, videók, 3D animációk, nagyméretű rekonstrukciók, interaktív mobil applikációk
egészítik ki.
MAGYAR–FRANCIA TÖRTÉNELMI KAPCSOLATOK
ABA-NOVÁK VILMOS PANNÓJA
Megtekinthető: 2015. április 26-ig,
hétfőn 13–18 óráig, keddtől péntekig 10–18 óráig, szombaton 9–18 óráig
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Székesfehérvár, Fő u. 5.
CÉHLEVELEK A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM NÉPRAJZI
GYŰJTEMÉNYÉBŐL
Megtekinthető: 2015. március 13-tól április 19-ig, hétfő kivételével naponta 10–18 óráig
A Szent István Király Múzeum néprajzi gyűjteményének igen gazdag céhes anyagából egy
kevésbé ismert, ám történeti és néprajzi szempontból igen fontos tárgycsoportot, a céhleveleket
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mutatja be a kiállítás. A tanulólevelet vagy bizonyságlevelet az inaséveit betöltött legény kapta
tanulóéveinek igazolásaképpen. Az irat azt dokumentálta, hogy az inas kitanulta a mesterséget,
felszabadult és magatartása ellen sem merült fel kifogás. Ezt a bizonyságlevelet mutatta fel a
legényvándorlás évei során, amikor elszegődött egy-egy céhmester mellé tapasztalatszerzés
céljából. A céhlevelek eleinte kézi festésű, egyedi oklevelek voltak, később előre nyomtatott
okmányűrlapot használtak, amelyek felső részén gyakran találjuk a kiállító hely városának
metszetét. A gyűjteményünkben őrzött, a kiállításon szereplő céhlevelek a XVIII-XIX. századból
valók.
HERBÁRIUMOK – FÜVESKÖNYVEK
Kiállítás a patikamúzeum fennállásának 40. évfordulója tiszteletére
Megnyitó: 2015. április 24-én, pénteken 15 órakor
Megnyitja: Dr. Galambos István botanikus, a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum
munkatársa
A megnyitót követően elhangzó előadás: Mit rejtenek a kötetek? – Füveskönyvek gyógynövényei
régen és ma. Előadó: Dr. Papp Nóra biológus, a PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék munkatársa
Megtekinthető: 2015. április 24-től június 21-ig hétfő kivételével naponta 10–18 óráig
A füveskönyvek valaha a patikák fontos felszerelései közé tartoztak. Ezekből tanulták meg a
patikustanoncok a gyógynövények és egyéb alapanyagok felismerését, használatát. A
füveskönyvek elterjedésének fontos mérföldköve volt a könyvnyomtatás feltalálása. A botanika és
a herbáriumok virágkora a XVI. század volt, ekkor jelentek meg többek között Konrad Gessner és
Adam Lonitzer gyönyörűen illusztrált művei is. A Szent István Király Múzeum Könyvtárában is van
egy Adam Lonitzer féle, szépen színezett metszeteket tartalmazó Kreuterbuch 1574-ből, valamint
egy két kötetes mű Jacobus Theodorus Tabernaemontanustól, 1591-ből. Ezekkel együtt mintegy
húsz, különböző helyről és szerzőktől származó füveskönyvet mutatunk be. Többek között az első
magyar Herbáriumot, amelyet Méliusz Juhász Péter 1578-ban adott ki. Bemutatjuk még C.
Clusius, P. A. Matthioli, Leonhard Fuchs, Konrad Gessner és J. Bauhinus műveit. A legszebb
ábrázolásokat kinagyítva jelenítjük meg, és tudományos, botanikai, gyógyszerészettörténeti
leírások ismertetik a növények varázslatos világát. Néhány gyönyörű, gyógynövények képeivel
díszített gyógyszeres edény is helyet kap a kiállításban.
Kiállításunkkal és a hozzá kapcsolódó „Patika-szerdák” programsorozatával kívánjuk méltóképpen
megünnepelni a Fekete Sas Patikamúzeum 40. születésnapját.
RENDEZVÉNYEK
2015. március 5., csütörtök, 18 óra
Költőnk és Korea – Karafiáth Orsolya estje
Élménybeszámoló Észak-Koreáról, fotókkal és zenével.
„Karafiáth Orsolya két hetet töltött a világ legfegyelmezettebb és egyik legborzasztóbb
országában, Észak-Koreában, azaz a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban. Nem csupán a
kirakatnak használt fővárost, hanem a borzalmas északi ipartelepeket is sikerült megtekintenie, és
eljutott két szigorúan őrzött pártüdülőbe is. Épülő stadionok és monumentális emlékművek,
történelemhamisítás és szeretett vezér. 1984 – a gyakorlatban.”
Belépő: 350 Ft
Helyszín: Új Magyar Képtár (Székesfehérvár, Megyeház u. 17.)
2015. március 8., vasárnap 15 óra
Tárlatbemutató vezetés a Születés – A gyermekáldás kultúrája című kiállításban
Nőnap alkalmából ajándék tárlatvezetéssel várjuk látogatóinat. Hölgy látogatóink pedig
kedvezményes belépőjegy váltásával nézhetik meg a kiállítást.
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
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2015. március 18., szerda 16.30 óra
MÚZEUMI MOZAIK sorozat
Csutka madám és Mici néni. A hazai szülészet története és egyéni sorsok
Előadó: Rácz Piroska antropológus
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2015. március 21., szombat 10.30–11 óra
Ringató foglalkozás családoknak a Születés – A gyermekáldás kultúrája című kiállításhoz
kapcsolódóan
Horváth Irma foglalkozására ezúttal az anyukák mellé az édesapákat is várjuk! Részvételi
szándékukat kérjük, jelezzék az alábbi elérhetőségeken: Paréj Gabriella +36 70 338 61 69 vagy
parej.gabriella@szikm.hu.
Részvétel díja: 1000 Ft/család
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2015. március 26., csütörtök, 19 óra
Suit Up! Írók öltönyben – könyvbemutató
Vendégünk lesz az egyik szerkesztő, Hevesi Judit, a fotós, Bach Máté és többen a könyv szerzői
közül.
Szegő János írja: Emlékezés és felejtés, lázadás és megfelelés, beolvadás és kitűnés,
szegénység és gazdagság – néhány motívum, ami a különböző művekben felbukkan az öltöny
nyitott takarásában. A kortárs szövegek nem csupán azért kortársak, mert ma játszódnak, így mai
nyelven íródnak és jelen világunk társadalmát és mentalitását térképezik fel és ábrázolják, hanem
mert egy időben, a delejes mostban írják és olvassák őket, akkor is, ha a történet a messzi jövőbe
vagy a régmúltba van ágyazva; a jelenlét összeköti őket. Ugyanígy lesz egymás mellett nem
sokaság, hanem lélek a több nemzedék is, a generációk tarka sokasága a debütálóktól a
középpályáig. Líraemlékezetünkben a nyakkendő a körúti hajnalban lila dalra kél, vagy
félrecsúszik és ebben az elvétett mozdulatban benne van az összes volt szerelem örökjelenléte,
kínzó távolságának a közelsége.
Belépő: 350 Ft
Helyszín: Új Magyar Képtár (Székesfehérvár, Megyeház u. 17.)
2015. április 1., szerda 16.30 óra
MÚZEUMI MOZAIK sorozat
De ki volt az az unguentarius?
Előadó: Szima Viktória
Helyszín: Fekete Sas Patikamúzeum (Székesfehérvár, Fő u. 5.)
2015. április 2., csütörtök, 20 óra
Pion István, Színész Bob és a Gourmand zenekar estje
Slam poetry, versek és jazz. Új zenés irodalmi sorozat indul a múzeum Díszudvarán.
„Pion István bemutatkozásával lett teljes az első költői generáció, amelyiknek már a gyerekkora is
a rendszerváltozás utánra esett. Valamelyest társtalan, mindenképpen kései induló, aki jól kiérlelt
lendülettel jelöli ki a játékteret – a pályakezdők körében elég ritkának mondható társadalom–múlt–
család-háromszögben. Költői világa viszont nem szűkül erre a játéktérre, hanem csak innen
bontakozik – néha elég váratlanul. Szép, okos, felelős költészet ígéretét kapjuk. Megkockáztatom:
az elmúlt évek leggazdagabb költői indulása.” (Szálinger Balázs)
Belépő: 350 Ft
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Fő utca 6.)
2015. április 8., szerda 16.30 óra
MÚZEUMI MOZAIK sorozat
Termékenységkultusz az őskorban
Előadó: Savanyú Bálint régész
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
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2015. április 22., szerda 16.30 óra
MÚZEUMI MOZAIK sorozat
Tudós pásztorok
Előadó: Paréj Gabriella néprajzkutató
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2015. április 29., szerda 16.30 óra
PATIKA-SZERDA
A botanika kultúrtörténete, avagy a szeretetre méltó tudomány a füveskönyvek tükrében
Előadó: Molnár V. Attila PhD, Dr. Habil. egyetemi docens, botanikus, Debreceni Egyetem
Helyszín: Fekete Sas Patikamúzeum (Székesfehérvár, Fő u. 5.)
SZOMBATI MATINÉ A MÚZEUMBAN szombatonként 14–16.30 óráig
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
Részvétel díja: 600 Ft/fő, 6 év alatt 300 Ft/fő. Ajánlott korosztály: 5–10 éves korig
Információ: parejgabriella@gmail.com címen vagy a +36 70 338 61 69-es telefonszámon!
Március 7.
Fonallal gombolyítva-tekerítve babákat, szövést és mindenféle szépet készíthetnek a kicsik és
nagyok Varga Mária Magdolna segítségével.
Március 14.
A ’48-as forradalom és szabadságharc nyomait kutatjuk a magyar néphagyományban, Paréj
Gabival.
Március 21.
Egy frászt! Frász, frászkarika, nyavalya… mintha nem is magyarul lenne? De mit is jelentenek
ezek a szavak? Óvás-rontás, szemmelverés és egyéb boszorkánykodás Paréj Gabival.
Március 28.
Nyúl, bárány, csibe, kacsa: húsvéti állatsereglet vonul fel az Országzászló téren. Húsvétra
készülünk Bodzsár Nórival.
Április 4.
Húsvéti tojások, hagyományosan és modern kivitelben. Amit csak a húsvéti tojásról tudni lehet. A
családokat Bodzsár Nóri és Paréj Gabi várja.
Április 11.
Régi gyerekjátékok világába kalauzol Varga Mária Magdolna, ezúttal is egy régi hagyományos
mesterség segítségével: az érdeklődők csuhébabákat és egyéb játékokat készíthetnek.
Április 18.
Tavaszi virágkarnevál a múzeumban Bodzsár Nórival. Virágok többféle technikával, méretben,
kivitelben.
Április 25.
Szent György nap alkalmából kis pásztorok jelentkezését várjuk, akik szeretnék magukat próbára
tenni, hogy mit is tudnak bőrből készíteni. A foglalkozást Varga Mária Magdolna tartja.
PATIKUSINAS SZAKKÖR
A Fekete Sas Patikamúzeum szakkört indít azok számára, akiket érdekel a natúrkozmetikumok
készítése. A szakkör keretében megtanulható, hogy hogyan kell természetes, káros
adalékanyagoktól mentes alapanyagokból a bőrünknek és az ízlésünknek megfelelő krémeket,
kozmetikumokat készíteni. Szerényebb tanfolyami díjért cserébe annyi készterméket vihet haza a
résztvevő, aminek ára össze sem hasonlítható a boltival.
A szakkört vezeti: Gyalus Boglárka kertészmérnök, gyógynövény szakértő
Az egyes alkalmak részvételi díja: 12.700 Ft/fő, amit a helyszínen kérünk befizetni.
A részvételhez előzetes regisztráció feltétlenül szükséges!
Regisztráció és további információ:
Krizsány Anna, 22/315-583, 70/338-6173 krizsanypannus@gmail.com,
Gyalus Boglárka, tunderkonder.tanf@gmail.com
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Helyszín: A szakköri alkalmak csütörtöki és vasárnapi napokra esnek és a Szent István Király
Múzeum kistermében zajlanak. (Székesfehérvár, Fő u. 6.)
Március–április hónapban a következő időpontokra és témákra várjuk a jelentkezőket:
1. március 12. csütörtök, 9.00 – 15.00 óráig ARCÁPOLÁS KENCÉI
2. március 22. vasárnap, 9.00 – 15.00 óráig ARCÁPOLÁS KENCÉI
3. március 26. csütörtök, 9.00 – 15.00 óráig TESTÁPOLÁS KENCÉI
4. március 29. vasárnap, 9.00 – 15.00 óráig TESTÁPOLÁS KENCÉI
5. április 12. vasárnap, 9.00 – 15.00 óráig Igény szerinti témakörben
6. április 19. vasárnap, 9.00 – 15.00 óráig Igény szerinti témakörben
További választható témakörök:
1. Szappankészítés kezdő
2. Szappankészítő haladó
3. Haladó szappankészítő: szappanajándék készítés
4. Arcápolás kencéi
5. Természetes sminkszerek készítése (dekorkozmetikumok)
6. Tinik kencéi
7. Testápolás kencéi 1.
8. Testápolás kencéi 2.
9. Hajápolás kencéi
10. Baba – mama kencék
11. Férfiak kencéi
12. Napozás kencéi és izzadás gátló szerek
FEJÉR MEGYEI MÚZEUMEGYESÜLET
Tagság
Kérjük a Múzeumegyesület és a Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület
Székesfehérvári Tagcsoportja tagjait, hogy újítsák meg tagságukat a 2015. évre.
Tagdíjak: Múzeumegyesület – dolgozó: 2000 Ft; nyugdíjas, diák: 1500 Ft;
TKM Egyesület – dolgozó: 3000 Ft; nyugdíjas: 2000 Ft; 18 éves korig és 70 év felett: 1000 Ft.
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik túlfizetéseikkel támogatják az egyesületek munkáját.
Tanulmányi kirándulás
ERDÉLY – Nagyváradtól Gyimesbükkig 2015. június 23–28.
Utunk során érintjük Kalotaszeg, Székelyföld, Sóvidék, Hargita, Csíki-havasok, Erdővidék
területét; utazunk a Kőrös, Maros, Küküllő folyók mentén; sétálunk a szovátai sós tavak és a
Szent Anna-tó körül; városnézés, múzeum és templomlátogatások során velünk utazó
idegenvezetőnk kalauzolásával ismerkedünk múltunk történeti, művészettörténeti irodalmi és
néprajzi emlékeivel.
Útvonal: Nagyvárad, Király-hágó, Kalotaszentkirály, Kolozsvár, Marosvásárhely, Erdőszentgyörgy,
Farkaslaka, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Csíksomlyó, Fügés-tető, Gyimesbükk, Tolvajos-tető,
Homoródfürdő, Tusnádfürdő, Szent Anna-tó, Kisbacon, Vargyas, Parajd, Szováta, Segesvár,
Gyulafehérvár, Marosillye, Arad.
Szállás: Kolozsváron (1 éjszaka 2 ágyas szállodai szobákban), Farkaslakán (4 éjszaka
vendégházak 2 ágyas szobáiban)
Ellátás: félpanzió
Részvételi díj: 60000 Ft
A részvételi díj tartalmazza: autóbusz költség, szállás félpanzióval, idegenvezetés, belépők.
Indulás: reggel 6 órakor a Skála áruház parkolójából
Jelentkezés és információ Braila Máriánál (Szent István Király Múzeum, Országzászló tér 3.,
telefon: 06-22-315 583).
A jelentkezőknek részletes programot küldünk.
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MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK
Szervezett iskolai csoportoknak szóló múzeumpedagógiai foglalkozásaink részletes adatbázisa:
www.szikm.hu/muzeumpedagogia
Személyes kapcsolat és bejelentkezés:
Régészeti kiállítások, időszaki kiállítások:
Fiedler Zsuzsanna múzeumpedagógus, muzped.szikm@gmail.com ;+36/22 315-583; +36/209
667 901
Új Magyar Képtár, képzőművészeti kiállítások, időszaki kiállítások:
Hári Krisztina múzeumpedagógus, harikriszta@gmail.com ; +36/22 315-583; +36/203 709 052
Fekete Sas Patikamúzeum, időszaki kiállítások:
Krizsány Anna népművelő, krizsany.anna@szikm.hu ; +36/22 315-583; +36/703 386 169
Néprajzi kiállítások, Palotavárosi Skanzen, időszaki kiállítások:
Paréj Gabriella művelődésszervező, parej.gabriella@szikm.hu ; +36/22 315-583; +36/703 386 169
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.
Régészeti pillanatképek. Ásatásaink legújabb kincsei 2011–2014
A kiállítás megtekinthető: 2015. április 26-ig.
Múzeumi órák (60 perc) alsó és felső tagozatosoknak és középiskolásoknak
 MESTERSÉGEM CÍMERE: R…SZ – alsó tagozatosoknak
Lábunk alatt temérdek kincs lapul, melyek csak felfedezésre várnak! E kincseket nem akárki,
hanem a régész ássa elő és mutatja be nekünk. Hogyan találja meg azokat a tárgyakat, amelyek
több ezer éve a földben lapulnak? Honnan tudják, hogy hol kell keresni? Mesés játékunkkal
hívunk, hogy fedezd fel ezt az izgalmas tudományt Te is!
 ÜZENET A SÍRBÓL – felső tagozatosoknak
Éjszaka. Telihold. Bagolyhuhogás. Síri csend… Ezek a képek élnek a fejünkben, ha a sírrablásra
gondolunk. Valóban ilyen volt? Nyomozzatok velünk, hogy több ezer éves bűntetteket tudjunk
felgöngyölíteni a modern technika segítségével. Nincsenek tanúk vagy ujjlenyomatok, csak a sírok
maradtak. Zárjuk le a nyomozást!
 ÍGY TEMETTEK TI… – középiskolásoknak
A temetkezési szokások koronként változnak. Hogyan temetjük el ma a halottainkat? Hogyan
képzelték el a lélek túlvilági utazását más népek más korokban? Hova jut a lélek, és milyen
szükségletei lehetnek ott? Miként akadályozták meg, hogy visszatérjen, vagy éppen hogyan hívták
segítségül az eltávozott lelket? Mi segítette a gyász feldolgozását? Ilyen és ehhez hasonló
izgalmas kérdésekre keressük a választ a kiállításban. Gyenge idegzetűek kíméljenek!
Bejelentkezés: a látogatást megelőzően 5 nappal kérjük, egyeztessen időpontot Fiedler
Zsuzsanna múzeumpedagógussal a +36 20 9 667 903 telefonszámon vagy a
muzped.szikm@gmail.com e-mail címen.
PALOTAVÁROSI SKANZEN
Székesfehérvár, Rác u.11.
Múzeumi óra (60 perc)
 Tiszteletem! – alsó és felső tagozatosoknak, középiskolásoknak 7–18 éves
korig
Bejelentkezés: Paréj Gabriella 06-22-315 583;+ 36 70 338 61 69; parej.gabriella@szikm.hu
A foglalkozások díja, amely magában foglalja a belépő díjat is: 600 Ft/fő
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SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Székesfehérvár, Országzászló tér 3.
Születés – A Gyermekáldás kultúrája című időszakos kiállításhoz kapcsolódó
foglalkozások
Bejelentkezés és információ: Paréj Gabriella +36 70 338 61 69 vagy parej.gabriella@szikm.hu
A foglalkozások díja, amely magában foglalja a belépő díjat is: 3000 Ft/csoport
GÓLYA HOZZA…?
Korosztály: óvodásoknak és alsó tagozatosoknak (4–11 éveseknek). Csoport létszáma: 20–25 fő
A foglalkozás időtartama: 40–60 perc
KÜSZÖB
Korosztály: felső tagozatosoknak és középiskolásoknak (12–18 éveseknek). Csoport létszáma:
20–25 fő
A foglalkozás időtartama: 60 perc
Tárgyalkotó hagyomány – állandó néprajzi kiállítás
Múzeumi órák, kézműves foglalkozások, tárlatvezetések
Bejelentkezés és információ: Paréj Gabriella +36 70 338 61 69 vagy parej.gabriella@szikm.hu
A foglalkozások díja, amely magában foglalja a belépő díjat is:
Múzeumi órák: 600 Ft/fő/alkalom
Kézműves foglalkozások: 500 Ft/fő/alkalom
Tárlatvezetések: 300 Ft/fő/alkalom
AZ ANGYALBÁRÁNYOK
Korosztály: óvodásoknak, alsó tagozatosoknak (5–7 éveseknek). Csoport létszáma: 20–25 fő
A foglalkozás időtartama: 60 perc. A foglalkozás díja: 600 forint/fő/alkalom
Ajánlás:
Milyen is a mi legelőnk? Kiket legeltetünk? Miből főzünk vacsorát? Hol alszunk? Mitől félünk?
Mindenre választ kapunk Az Angyalbárányok múzeumi mesefoglalkozáson.
A kiállításban a gyerekek a hagyományos magyar pásztorélet tárgyait és tennivalóit mesébe
szőve, játékos feladványokkal fedezik fel, miközben követik a fordulatos történetet és
alkalmanként szerepbe lépve fontos kérdésekről döntenek.
MINDENNAPOK, ÜNNEPNAPOK – múzeumpedagógiai foglalkozások jeles napjainkon (adventi
ünnepkör, farsang, húsvér, pünkösd)
Korosztály: óvodásoknak, alsó tagozatosoknak (5–10 éveseknek). Csoport létszáma: 20–25 fő
A foglalkozás időtartama: 60 perc. A foglalkozás díja: 600 forint/fő/alkalom
Ajánlás:
Játékos formában megismerkedünk ünnepeink hagyományaival. Megtudjuk, hogy 100 évvel
ezelőtt hogyan ünnepeltek, miben hittek, sőt, alkalomadtán még mágikus praktikákat is tanulunk,
melyekkel a rontást tudjuk elhárítani, vagy épp a bőséges terményt segítjük elő.
VÁNDORLÓ LEGÉNYEK, CÉHES MESTEREK
Korosztály: alsó tagozatosoknak (7–12 éveseknek). Csoport létszáma: 20–25 fő
A foglalkozás időtartama: 90 perc. A foglalkozás díja: 600 forint/fő/alkalom
Ajánlás:
Foglalkozásunk keretében nemhogy megismerkedünk a céhek világával, de magunk is céhet
alapítva mesteremberekké válunk! Nem csak a kézművesség oldaláról, de a szórakozás, a
közösségi élet egy sajátos formájával is megismerkedünk.
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„ÉN ELMENTEM A VÁSÁRBA…”
Korosztály: alsó tagozatosoknak (7–12 éveseknek). Csoport létszáma: 20–25 fő
A foglalkozás időtartama: 60 perc. A foglalkozás díja: 600 forint/fő/alkalom
Ajánlás:
Miben különböztek a régi vásárlási szokások a maiaktól? Miért nem egyszerűen csak az adásvételről szóltak az egykori vásárok? Kellett-e reklámozni az árukat? Milyen írott és íratlan
szabályok irányították a vásárok szereplőit? Ezekre és más hasonló kérdésekre keressük a
választ játékos formában.
„MÁS-KÉPp”
Korosztály: felső tagozatosoknak és középiskolásoknak (12–18 éveseknek)
Csoport létszáma: 20–25 fő
A foglalkozás időtartama: 90 perc. A foglalkozás díja: 600 forint/fő/alkalom
Ajánlás:
Milyenek vagyunk mi és milyenek a „mások”? Miért nézzük a dolgokat másképp? Tudjuk-e
egyformán is nézni a világot? Különböző kultúrák, népek, vallások, identitások világában
barangolva beszélgetünk magunkról és másokról, a megismerésről, a megértésről, az
elfogadásról és a toleranciáról.
NÉP=MŰVÉSZ?
Korosztály: felső tagozatosoknak és középiskolásoknak (12–18 éveseknek)
Csoport létszáma: 20–25 fő
A foglalkozás időtartama: 60 perc. A foglalkozás díja: 600 forint/fő/alkalom
Ajánlás:
Mi a népművészet? Hol és miképpen jelenik meg? Ki, vagy kik hozzák létre? Beszélhetünk-e ma
is népművészetről? Köze van-e a graffitinek a pásztorbot faragásokhoz? Ezekre, és ezekhez
hasonló izgalmas kérdésekre együtt keressük a választ.
AKKOR TE MOST NÉPEKET RAJZOLSZ? – interaktív bevezetés a néprajz tudományába
Korosztály: felső tagozatosoknak és középiskolásoknak (12–18 éveseknek)
Csoport létszáma: 20–25 fő
A foglalkozás időtartama: 60 perc. A foglalkozás díja: 600 forint/fő/alkalom
Ajánlás:
Kell-e a néprajzosnak jól rajzolni? A folklór egy népi tisztítószer? Ha a kérdésekre nem tudnál
magabiztosan válaszolni, de érdekelnek a különböző kultúrák, vagy épp a saját emberi
környezeted foglalkoztat, akkor ezen a foglalkozáson a helyed! Figyelem: gondolkodni és saját
véleményt alkotni kötelező!
SZERET-NEM SZERET…
Korosztály: középiskolás diákoknak (14–18 éveseknek). Csoport létszáma: 20–25 fő
A foglalkozás időtartama: 60 perc. A foglalkozás díja: 600 forint/fő/alkalom
Ajánlás:
Milyen lehetett szerelmesnek lenni 150 évvel ezelőtt? Milyen illemszabályokat kellett betartaniuk a
fiúknak és a lányoknak társaságban? Mik voltak az íratlan szabályai a párválasztásnak? Hogyan
változott a szerelem és a párválasztás társadalmi megítélése? Te hogyan választasz?
TÁRGYI TUDÁS – interaktív tárlatvezetések diákoknak
Korosztály: alsó és felső tagozatosoknak és középiskolásoknak (7–18 éveseknek)
Csoport létszáma: 20–25 fő
A foglalkozás időtartama: 30–40 perc. A foglalkozás díja: 300 forint/fő/alkalom
Ajánlás:
Szakavatott munkatársaink tárlatvezetésre invitálják meg az érdeklődőket! Egy-egy résztémára
összpontosítva ismerkedhetünk meg életünk, múltunk és jelenünk egy darabkájával.
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REMEK-MUNKA – manuális bevezetés a mesterségek világába (kézműves foglalkozások)
Korosztály: alsó és felső tagozatossoknak (7–12 éveseknek). Csoport létszáma: 15–20 fő
A foglalkozás időtartama: 50 perc. A foglalkozás díja: 500 forint/fő/alkalom
Ajánlás:
Technika- és anyagismerettel egybekötött foglalkozások az alábbi hagyományos kismesterségek
köréből: szálasanyagok feldolgozása, nemezelés, bútorfestés, kékfestés, mézeskalácsosság,
takácsmesterség, gyertyamártás, bőrözés, üvegkészítés.
Tananyag kiegészítésére ajánljuk, ahol olyan alapanyagokkal és technikákkal ismerkedhetnek
meg a gyerekek, amelyeket az iskolában nincs mód vagy lehetőség kipróbálni.
Marosi Arnold Múzeumi Könyv és Régiség Látványtár
Múzeumi óra (90 perc)
 Látvány, tárulj! Bepillantás a múzeum kulisszatitkaiba – felső tagozatosoknak és
középiskolásoknak 11–18 éves korig
Bejelentkezés: Fiedler Zsuzsanna +36 20 966 7903; muzped.szikm@gmail.com
A foglalkozások díja, amely magában foglalja a belépő díjat is: 600 Ft/fő
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Székesfehérvár, Fő u. 6.
Évezredek kincsei – állandó régészeti kiállítás
Múzeumi óra (60 perc)
Ókor témakörben
 Lennél te is Caesar légósa? – alsó tagozatosoknak 7–10 éves korig
 Rómaiak müzlis tálja – alsó tagozatosoknak 7–10 éves korig
 Lennél te is diák a római korban? – alsó tagozatosoknak 7–10 éves korig
 A római császárok hódításainak a titka – felső tagozatosoknak 11–14 éves korig
 Amit a pannoniai divatról megtudhatunk a múzeumban – felső tagozatosoknak 11–14 éves
korig
 Mi kapható egy római piacon? – felső tagozatosoknak 11–14 éves korig
 Te Venus vagy Mercurius kegyeit keresed inkább? – középiskolásoknak 14–18 éves korig
 Milyen volt a római „házibuli”? – középiskolásoknak 14–18 éves korig
Népvándorlás témakörben
 Népek keringője. Hunok, germánok, avarok a Kárpát-medencében – felső tagozatosoknak
és középiskolásoknak 11–18 éves korig
Szakkörök (5X120 perc)
Ókor témakörben
 Rómaiak üzenete – felső tagozatosoknak 11–14 éves korig
 Egy pannoniai település: Gorsium – felső tagozatosoknak 11–14 éves korig
 A rómaiak – középiskolásoknak 14–18 éves korig
 Élet a birodalom védőbástyáján, Pannoniában – középiskolásoknak 14–18 éves korig
 Kik azok a rómaiak? – alsó tagozatosoknak 7–10 éves korig
 Sasok és légiók – alsó tagozatosoknak 7–10 éves korig
Foglalkozás-sorozat óvodásoknak (3x60 perc)
Ókor témakörben
 Utazz velünk a rómaiak világába! – óvodásoknak 5–6 éves korban
 Romok meséi – óvodásoknak 5–6 éves korban
Bejelentkezés: Fiedler Zsuzsanna +36 20 966 7903; muzped.szikm@gmail.com
A foglalkozások díja, amely magában foglalja a belépő díjat is: 600 Ft/fő/alkalom
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ÚJ MAGYAR KÉPTÁR
Székesfehérvár, Megyeház u. 17.
Múzeumi óra (60 perc)
 Kerülj képbe! – alsó tagozatosoknak 7–11 éves korig
 Nyitva tartás – felső tagozatosoknak 11–14 éves korig
 Nyiss rá! – középiskolásoknak 14–18 éves korig
Szakkörök (6 X 60 perc)
 Hát ez meg mi?! – felső tagozatosoknak 11–14 éves korig
 „Ilyet én is tudok festeni!” – középiskolásoknak 14–18 éves korig
Bejelentkezés: Hári Krisztina +36 20 370 9052, muzped.szikm@gmail.com
A foglalkozások díja, amely magában foglalja a belépő díjat is: 600 Ft/fő/alkalom
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Székesfehérvár, Fő u. 5.
Múzeumi óra (60 perc)
 FŰBEN-FÁBAN ORVOSSÁG – alsó és felső tagozatosoknak 7–14 éves korig
Hallottatok már a repülősóról? Mire jó a pemetefű? Hogyan kerül a habcsók a patikába? A
Fekete Sas Patika történetéhez kapcsolódva megismerkedünk az egykori gyógyszerészet
érdekességeivel. A bevezető jellegű óra jó alapot nyújthat a későbbi, speciálisabb
foglalkozásokhoz.
 FEKETE SAS TITKAI – felső tagozatosoknak 11–14 éves korig
Miért éppen Fekete Sas lett a neve? Mi mindent árultak hajdan a patikában? Milyen színű a
kamilla olaja, és mire használták a cukrot a gyógyszerészek? Efféle kérdésekre keressük a
válaszokat, miközben a megismerkedünk a patikusmesterség régi módszereivel,
mozsarazunk, régi szerekbe szagolunk, kóstolunk bele.
 A PATIKA CSODÁI – középiskolásoknak 14–18 éves korig
Hogyan alakult ki a gyógyszerész szakma? Milyen tudományokból gyökeredzik? Hogyan függ
össze az orvostudománnyal? Mi mindenhez értettek a hajdani patikusok? A foglalkozás során
megvitatjuk a fenti kérdéseket, miközben megismerkedünk a legfontosabb gyógynövényekkel,
megszagoljuk az alapanyagokat.
Múzeumi órasorozat (6X60 perc)
 FEKETE SAS PATIKUSKÉPZŐ – alsó tagozatosoknak 7–10 éves korig
A város patikájának történetétől a gyógyteák kóstolásáig, majd az egykori árukészlettől a
gyógyszerészeti jelképekig számos érdekességgel ismerkedünk meg. Megnézünk,
megszagolunk, megkóstolunk jó néhány alapanyagot, laborban dolgozunk patikusinasként.
 CSODAPATIKA – felső tagozatosoknak és középiskolásoknak 12–16 éves korig
Ez a patika más, mint a többi. Titkokat rejt. De miért éppen Fekete Sas lett a neve? Az órák
során különféle tantárgyakhoz kapcsolódva bontjuk ki az orvoslás és gyógyszerészet
történetének izgalmas fejezeteit.
Múzeumi nap, Témanap (4x45 perc)
 CSODAPATIKA – felső tagozatosoknak és középiskolásoknak, 12–16 éves korig
A Múzeumi nap 3–4 foglalkozást tartalmaz tetszés szerint választható tantárgyakhoz
kapcsolódóan, a Csodapatika órasorozatot alapul véve, manuális alkotó tevékenységgel
kombinálva.
 KÍGYÓNAK LÁBSÓ – nagycsoportos óvódásoknak
A Témanap programjában szerepel növények keresése, patikaszer kóstolás és szimatolás,
mozsarazás, adagolás, csomagolás, verstanulás, végül csíkos lábsót készítünk a kicsikkel.
Bejelentkezés: Krizsány Anna 06-22-315 583, 06-70-338 6173; krizsany.anna@szikm.hu
A foglalkozások díja, amely magában foglalja a belépő díjat is: 600 Ft/fő/alkalom
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VÁROSHÁZA
Székesfehérvár, Városház tér 1. Tanácsterem
Városházi történelemórák
 Szent István és kora – interaktív foglalkozás múzeumpedagógusok vezetésével 12–18 éves
korig
 Szent László és kora – interaktív foglalkozás múzeumpedagógusok vezetésével 12–18
éves korig
Bejelentkezés: Fiedler Zsuzsanna +36 209 667 903, muzped.szikm@gmail.com
A foglalkozások ingyenesen vehetők igénybe.
HÍREK
Dr. Demeter Zsófia múzeumigazgató 2015. január 31-től nyugdíjba vonult. Február
1-től az igazgatói teendőket megbízott vezetőként Kulcsár Mihály igazgatóhelyettes
látja el.
A 2014. november 20–22-én a Szent István Király Múzeum által megrendezett Fiatal Középkoros
Régészek 6. Konferenciáján régész kollégáink az alábbi előadásokkal vettek részt:
Pokrovenszki Krisztián: Seregélyes–Réti-földek, Árpád-kori településrészlet
Reich Szabina: Székesfehérvár–Palotaváros Központi Park (Sziget utca és Tobak utca által
határolt terület) területén végzett, 1978–86. évi ásatások középkori leletanyaga
Szőllősy Csilla: Településhálózati kutatások Dél-Borsodban
Szücsi Frigyes: Székesfehérvár belvárosának északi védművei. Új adatok a Fő utca és környéke
rehabilitációjának régészeti feltárásaiból.
2015. január 22-én a Magyar Kultúra Napjának tiszteletére dr. Reisinger János irodalomtörténész
Himnuszaink himnusza és a „Vanitatum vanitatis”. Kölcsey két verse tágabb összefüggésben
címmel tartott előadást a Csók István Képtárban.
2015. január 24-én a Szent István Király Múzeum és a 32-es Gyalogos Kompánia
Hagyományőrző Egyesület szervezésében ólomkatona és hadijáték bemutatóra került sor a Csók
István Képtárban. Az öt különböző történelmi korszak hadviselését felidéző terepasztalos
bemutatóval párhuzamosan a hagyományőrzők bemutatták az egyes korszakok egyenruháit, és
meséltek a korok hadviselési szokásairól is.
A Seuso-kedd sorozatban 2015. január 27-én Nádorfi Gabriella régész a szabadbattyáni ásatást
mutatta be a múzeum előadótermében.
Dr. Varró Ágnes néprajzkutató 2015. február 28-án, az országos hímes tojás készítő pályázat és
találkozó alkalmából Tavaszi népszokások címmel tartott előadást a VOKE Vörösmarty Mihály
Művelődési Házban.
RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ
A vízkereszti néphagyományról beszélt dr. Lukács László néprajzkutató 2015. január 6-án a
Fehérvár Televízió Híradójában.
CIKK, TANULMÁNY
Lukács László: Szent István király a néphagyományban
Magyar Ház. Független Hírmondó. A svájci Magyarház Alapítvány Lapja. – 5. évf.4. sz. (2014.
(augusztus-szeptember), p. 5.
Lukács László: Szent Vendel tiszteletéről Somogyban
A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum közleményei 3. Kaposvár, 2014. p. 235–246.
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SAJTÓFIGYELŐ
Kiss László, B.: Teltházas bemutató: nyolc szerzője van a Sárkeresztes című kötetnek
Fejér Megyei Hírlap. – 59. évf. 297. sz. (2014. dec. 22.), p. 2. ill.
December 21-én tartották a Sárkeresztes című könyv bemutatóját.
Hanthy Kinga: Nyomkereső: négykaréjos templom: ásatások Székesfehérvár szívében
Magyar Nemzet. – 77. évf. 343. sz. (2014. dec. 27.), p. 17., 27. ill.
A székesegyház előtt zajló ásatásról.
Látrányi Viktória Gorsium, a kikapcsolódás antik szigete
FehérVár. – (2014. dec. 29.), p. 6. ill.
Közel 800 milliós beruházás révén újul meg a Tác közelében fekvő Gorsiumi Régészeti Park.
Székesfehérvár önkormányzata is támogatja a projektet.
Siklósi Gyula Volt-e Fehérváron borhordó út? Fehérvár középkori szőlészete, borászata
Vár. – 10. évf. 4-5. sz. (2014.), p. 148–153. ill.
Kovács András Magyarország visszaszerezné elvesztett kincseit
Prágai Tükör. – 22. évf. 5. sz. (2014.), p. 32–34. ill.
Lázár János megnyitó beszédének ismertetése a Seuso-kincs székesfehérvári kiállításán.
Tihanyi Tamás: Megszentelt fokhagyma, fejfájás ellen: vízkereszttel zárult a karácsonyi
ünnepkör: érdekes és furcsa népszokásokat idézünk fel a múltból
Vasárnapi Fejér Megyei Hírlap. – 16. évf. 2. sz. (2015. jan. 11.), p. 4. ill.
Lukács László néprajzkutató vízkereszthez kapcsolódó Fejér megyei népszokásokat ismertet.
Tihanyi Tamás: Véget ér a Seuso-tárlat
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 9. sz. (2015. jan. 12.), p. 5. (Röviden)
Január 13-án tartják a Szent István Király Múzeum Seuso-kedd című sorozatának utolsó
rendezvényét Székesfehérváron. A Csók István Képtárban kerekasztalbeszélgetéssel zárul a
Seuso-kiállítás.
Tihanyi Tamás: Seuso: két héttel hosszabb
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 11. sz. (2015. jan. 14.), p. 1.
László-Takács Krisztina: Mi került a tálra Seusóék lakomáján? (fotó Simon Erika)
FehérVár. – (2015. jan. 12.), p. 5. ill.
Szabó Imre vadászattörténész tartott előadást a rómaiak étkezési kultúrájáról a Seuso Kedd
sorozat keretében.
-: Február elsejéig látható a Seuso-kincs
Magyar Hírlap. – 48. évf. 12. sz. (2015. jan. 15.), p. 13.
Meghosszabbították a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállítását a nagy érdeklődés
miatt.
Tihanyi Tamás: Több, mint kiállítás: misszió (fotó Molnár Artúr)
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 14. sz. (2015. jan. 17.), p. 10. ill. (Hétvége)
Kerekasztal-beszélgetéssel folytatódott a Szent István Király Múzeum Seuso Kedd program
sorozata. A Csók István Képtár rendezvényén a New York-i Seuso-per két tanúja is részt vett a
beszélgetésben.
Gréczi Emőke: Jó koncepció, jó szándék, jó szakember és sok pénz: a kortárs művészet gyűjtése
és bemutatása a hazai közgyűjteményekben (fotó Somfai István, Villányi Csaba
Múzeumcafé. – 8. évf. 6. sz. (2014.), p. 48–62. ill.
Többek között a székesfehérvári múzeum gyűjteményének kialakulásáról, helyzetéről, a Szent
István Király Múzeum Új Magyar Képtárában készült kétoldalas fotóval.
Mráv Zsolt, Dági Marianna: A Seuso-kincs mostantól a tudomány fókuszában
Múzeumcafé. – 42. évf. 4. sz. (2014.), p. 37–42. ill.
Tribolt Lajos: Lemondott az igazgató
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 17. sz. (2015. jan. 21.), p. 1.
Demeter Zsófia január 31-ig marad Szent István Király Múzeum igazgatója, az intézmény
irányítását Kulcsár Mihály veszi át.
-: Rendezvény: Székesfehérvár
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 18. sz. (2015. jan. 22.), p. 8. (Program tipp)
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Január 24-én a Csók István Képtárban ólomkatona és hadijáték bemutatót rendez a Szent István
Király Múzeum és a 32-es Gyalogos Kompánia Hagyományőrző Egyesület.
Házi Péter: Háború, miniben: tankok, gallok, tábornokok: hat terepasztalon folyt a csata (fotó
Molnár Artúr)
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 21. sz. (2015. jan. 26.), p. 1., 5. ill.
Január 24-én wargame rajongók találkozóját rendezték meg a székesfehérvári Csók István
Képtárban. A szervezők a figurák díszítésére is tanították a gyerekeket.
Szabó Zoltán: Egymilliárdot kapnak
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 21. sz. (2015. jan. 26.), p. 7.
A vidéki múzeumi hálózat állami támogatásáról, Fejér megyei települések felsorolásával.
Házi Péter: Az ólomkatona festve az igazi (fotó Molnár Artúr)
Vasárnapi Fejér Megyei Hírlap. – 16. évf. 4. sz. (2015. jan. 25.), p. 1. ill.
A Csók István Képtárban stratégiai játékos ismerkedési napot szerveztek január 24-én.
Szabó Zoltán: Császárkori halottkultusz
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 22. sz. (2015. jan. 27.), p. 7. (Kulturmix)
Halottkultusz a késői császárkorban című kiállítást rendeznek január 27-től március 8-ig a Fekete
Sas Patikamúzeumban.
Tihanyi Tamás: Seuso: ingyenes látogatás: ingyenes látogatási lehetőség
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 25. sz. (2015. jan. 30.), p. 1., 3.
Kéthetes meghosszabbított nyitva tartás után február 1-jén bezár a székesfehérvári Seusokiállítás. A január 31-i záróünnepség után mindenki ingyen nézheti meg a kincseket.
Varga József, V.: Göcsörtös, ágas-bogas életfa (fotó V. Varga József)
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 25. sz. (2015. jan. 30.), p. 4. ill. (Lakóhelyünk - Polgárdi és
környéke)
Szabadbattyán értékei között a Kula torony és a Seuso-palota.
-: A rejtélyes ezüst, amihez vér tapad (Kiss László)
FehérVár. – (2015. jan. 26.), p. 5. ill.
A Seuso-kincs történetének rövid összefoglalása. Január 27-én a szabadbattyáni Seuso-palota
feltárásáról tart előadást Nádorfi Gabriella.
Tihanyi Tamás: Négy hónap alatt 33 ezer látogató: még vasárnap [febr. 1] délután is kígyózott a
sor a Fő utcán (fotó Simon Erika)
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 27. sz. (2015. febr. 2.), p. 3. ill.
Véget ért a székesfehérvári Seuso kiállítás a Szent István Király Múzeumban. Január 31-én
záróünnepséget tartottak, melyen L. Simon László államtitkár és a polgármester mondott
beszédet. Polgármesteri elismerő oklevelet kapott Nádorfi Gabriella, elbúcsúztak Demeter Zsófia
eddigi múzeumigazgatótól.
Töttő Rita, S.: Natúrkencékről
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 27. sz. (2015. febr. 2.), p. 12. (Életmódi)
Február 8-án Gyalus Boglárka agrármérnök, gyógynövényszakértő házilag készíthető
kozmetikumokról és tisztítószerekről tart előadást és gyakorlati foglalkozást a székesfehérvári
Fekete Sas Patikamúzeumban.
-: Csók István kiállítás a Várkert Bazárban
Népszava. – 142. évf. 28. sz. (2015. febr. 3.), p. 5. ill.
A festő születésének 150. évfordulója alkalmából nyílik kiállítás.
Makrai: Az idén Csók Istvánra emlékezünk
Magyar Nemzet. – 78. évf. 28. sz. (2015. febr. 3.), p. 8.
A festő születésének 150. évfordulója alkalmából emlékkiállítás nyílik a Várkert Bazárban. A
kiállítás kurátora a székesfehérvári múzeum munkatársa, Gärtner Petra művészettörténész.
Budapesti, székesfehérvári és cecei programok.
Tihanyi Tamás: Seuso: elvitték a kincseket
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 29. sz. (2015. febr. 4.), p. 2. (Röviden)
A kiállítás darabjait február 3-án szállították el a múzeumból. Több mint 34 ezren látták a
kincseket.
Szabó Zoltán A derűs élet festője, Csók István a Várkert Bazárban
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Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 29. sz. (2015. febr. 4.), p. 7. ill.
Február 14-én kiállítás nyílik a Várkert Bazárban Csók István születésének 150. évfordulója
alkalmából.
Nagy Áron: Múltbéli vadászok nyomában: az ős- és ókori szokásokról és forrásokról mesélt a
Seuso-kincs kutatója, Szabó Imre
Magyar Nemzet. – 78. évf. 30. sz. (2015. febr. 5.), p. 17. ill.
A Seuso-kincs pannoniai eredetét bizonyíthatják a leletek vadászati ábrázolásai.
Nádorfi Gabriella, [riporter] Látrányi Viktória: „Köszönjük, Seuso, hogy elrejtetted a kincset!"
Vasárnap [febr. 1-jén] véget ért a történelmi jelentőségű tárlat (fotó Kiss László)
FehérVár. – (2015. febr. 5.), p. 5. ill.
Buthy Lilla: Elő a maszkokkal!
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 32. sz. (2015. febr. 7.), p. 3. (Röviden)
Szombati matiné a múzeumban címmel indít sorozatot a Szent István Király Múzeum
Székesfehérváron. Február 7-én a farsangi népszokásokról lesz szó.
-: Sikeres volt a Seuso-kiállítás
Magyar Nemzet. – 78. évf. 27. sz. (2015. febr. 2.), p. 9.
Négy hónap alatt 33 ezren látták a Seuso-kincset Székesfehérváron.
Buthy Lilla: Natúrkencék fortélyai (fotó Molnár Artúr)
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 33. sz. (2015. febr. 9.), p. 5. ill. (Röviden)
Gyalus Boglárka natúr kozmetikumok és tisztítószerek készítéséről tartott előadást február 8-án a
Fekete Sas Patikamúzeumban.
Varga József, V.: Nádasdyak: az ősök biztatása: a Sárvíz mentén, a Bakony lábánál a
historizmus korának remeke
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 35. sz. (2015. febr. 11.), p. 7. ill. (Utazó)
Gábor Gina: Felavatják Csók István szobrát
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 36. sz. (2015. febr. 12.), p. 2. (Röviden)
Cecén Csók István szobrot avatnak február 14-én.
Látrányi Viktória: Maskarás sokadalom a múzeumban: Szombati Matiné a néphagyományok
megismertetéséért (fotó Bácskai Gergely)
FehérVár. – (2015. febr. 12.), p. 6. ill.
A Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében tartott farsangi
gyermekfoglalkozásról.
Demeter Zsófia, [riporter] Stettler Zsuzsanna: Székesfehérvár elmúlt évtizedeinek történetét
kutatja Demeter Zsófia: kitekintés múltba és jövőbe a múzeum leköszönő igazgatójával (fotó Kiss
László)
FehérVár. – (2015. febr. 12.), p. 14. ill.
Január végén nyugdíjba vonult Demeter Zsófia, s Székesfehérvár közelmúltbeli történetével, a
mezőföldi birtokrendszerrel foglalkozó tudományos munkatársként dolgozik a továbbiakban.
Szathmáry István Pál: Az életöröm festészete: Csók István jól ismert képei a Várkert bazárban
nyílt tárlaton (fotó Hegedűs Márta)
Magyar Nemzet. – 78. évf. 38. sz. (2015. febr. 14.), p. 8. ill.
-: Felavatták a festő bronz mellszobrát
Magyar Hírlap. – 48. évf. 39. sz. (2015. febr. 16.), p. 12.
A Csók István születésének 150. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév keretében cecei
emlékháza előtt avatták fel Pető Hunor alkotását.
Csordás Lajos: A derű óráit mázolta (fotó Reviczky Zsolt)
Népszabadság. – 73. évf. 38. sz. (2015. febr. 14–15.), p. 12. ill.
A budapesti Várkert Bazárban nyílt kiállítás február 13-án Csók István alkotásaiból, a festő
születésének 150. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév keretében. A tárlaton, melynek
rendezője Gartner Petra művészettörténész, 60 festménye látható.
Varga József, V.: Emléket állítottak: felavatták a művész mellszobrát – Állandó kiállítás nyílik
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 39. sz. (2015. febr. 16.), p. 1., 2. ill.
Február 14-én, születésének 150. évfordulója alkalmából Csók István emlékművet avattak Cecén;
októberre új állandó kiállítást terveznek az emlékházban.
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Gábor Gina: Kortárs hagyomány, Valentin-nap
Vasárnapi Fejér Megyei Hírlap. – 16. évf. 7. sz. (2015. febr. 15.), p. 3. (Hírhasáb)
Február 16-án Paréj Gabriella tart előadást a Szent István Király Múzeumban.
Nádorfi Gabriella, [riporter] Tihanyi Tamás: Nádorfi Gabriella és a Seuso nagyúr: a múzeum élt a
korszerű marketing eszközeivel, 35 ezer látogatót csalt falai közé (fotó Lovász Lilla)
Vasárnapi Fejér Megyei Hírlap. – 16. évf. 7. sz. (2015. febr. 15.), p. 4. ill. (Hírhasáb)
Novák Rita: Natúr kencék saját kézzel: tanfolyam a patikamúzeumban (fotó Kiss László)
FehérVár. – (2015. febr. 12.), p. 21. ill.
Február 8-án Gyalus Boglárka tartott előadást a Fekete Sas Patikamúzeumban.
Gábor Gina: Nemezelés a múzeumban
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 41. sz. (2015. febr. 18.), p. 7. (Kulturmix)
-: Csók István-emlékév
Figyelő. – 38. évf. 8. sz. (2015. febr. 19-25.), p. 8.
Kiállítás nyílt a Várkert Bazárban, a festő cecei emlékháza előtt szobrot avattak, az MNB
emlékérmet hoz forgalomba, Székesfehérváron kamarakiállítást rendeznek, megnyílik az
emlékház új állandó tárlata.
KIÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ
KEDVEZMÉNYEK
Kedvezmények, kedvezményezettek köre 2011. július 26-tól:
2011. július 26-án hatályba lépett 132/2011.(VII.18.) Kormányrendelet értelmében a múzeum
állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térség állampolgárai (a magyarok is) a
következő kedvezményekkel látogathatják.
I. A Szent István Király Múzeum kiállítóhelyeit DÍJTALANUL látogathatják:
 Kiskorúak, 6. életévük betöltéséig
 70. életévüket betöltöttek
 Fogyatékossággal élők, valamint kísérőik (jogosultanként legfeljebb egy fő)
 Közoktatásban dolgozó pedagógusok
 A közoktatási és kulturális miniszter által kiadott szakmai belépővel (hátoldalán érvényesített
közgyűjteményi kártya), illetve a Pulszky Társaság, a Magyar Múzeumi Egyesület, a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Magyar Levéltárosok Egyesülete tagkártyájával
rendelkezők
 Minden hónap első vasárnapján a 26 év alatti személyek, továbbá a 18 év alatti
személyeket kísérő, legfeljebb két hozzátartozó.
 Valamennyi látogató a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepein: (március 15., augusztus 20.,
október 23.)
II. A Szent István Király Múzeum kiállítóhelyeit 50%-OS KEDVEZMÉNNYEL látogathatják:
 6–26 év közötti életkorúak
 62–70 év közötti életkorúak
 Legfeljebb két fő, amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok közeli
hozzátartozója
III. Saját hatáskörű kedvezmények:
A. Ingyenes belépési lehetőség az alábbiaknak:
 A Szent István Király Múzeum (Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága) vendégkártyájával
rendelkezők
 ICOM, ICOMOS, AICA kártyával rendelkezők
 Újságíró igazolvánnyal rendelkezők
 Fejér Megyei Múzeumegyesület tagkártyájával rendelkezők
 Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület tagkártyájával rendelkezők
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 Pro Gorsio – Gorsium Barátok Köre tagkártyával rendelkezők (csak Gorsium Szabadtéri
Múzeumban)
 Tóparti Gimnázium művészeti tagozatos diákjai, csoportosan a képzőművészeti kiállításokat
 Terembura Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület tagkártyájával rendelkezők
 Egyedi írásos engedéllyel rendelkezők
 MVMSZ – Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége tagkártyájával rendelkezők
 HungaryCard Standard és Plus kártyával rendelkezők (csak az Évezredek Kincse című
állandó régészeti kiállítás, az Országzászló téri kiállítóhely, a Fekete Sas Patikamúzeum, a
Középkori Romkert és az Új Magyar Képtár)
 Székesfehérvári idegenvezetői igazolvánnyal rendelkezők
B. 50 %-os belépési lehetőséget nyújtunk:
 Ősfehérvár Városkártyával rendelkezők, (csak az állandó kiállítások megtekintésére)
 Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete tagjai
A különféle kedvezmények nem vonhatók össze, jegyvásárláskor csak egyféle kedvezmény
érvényesíthető.
Belépődíjak:
Belépődíj: 700,-Ft
Kedvezményes belépődíj: 350,-Ft
Az ettől eltérő belépődíjakat a kiállítóhelynél közöljük.
Előzetes igénybejelentés alapján tárlatvezetést tartunk, amelynek díja:
Székesfehérváron
felnőttek
25 főig: 6100,-Ft,
26 főtől: 7200,-Ft
diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élők
25 főig: 2800,-Ft,
26 főtől: 3500,-Ft
idegen nyelven
25 főig: 8300,-Ft,
26 főtől: 9500,-Ft
városnéző vezetés
felnőttek
13200,-Ft
diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élők
8300,-Ft
idegen nyelven
16500,-Ft
Gorsiumban
felnőttek
25 főig: 6600,-Ft,
26 főtől: 8300,-Ft
diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élők
25 főig: 4700,-Ft,
26 főtől: 6100,-Ft
idegen nyelven létszámtól függetlenül:
11000,-Ft
LÁTOGATHATÓ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Székesfehérvár, Országzászló tér 3., Tel.: 22-398 083
TÁRGYALKOTÓ HAGYOMÁNY – FEJEZETEK FEJÉR MEGYE NÉPRAJZÁBÓL
ÜDVÖZLÉGY OH SZENTSÉGES FŐ… – Aranyozott kovácsoltvas rács a Szent István
székesegyház Szent István kápolnájából
MAROSI ARNOLD MÚZEUMI KÖNYV ÉS RÉGISÉG LÁTVÁNYTÁR
Nyitva: szerdától vasárnapig 10–18 óráig
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SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Székesfehérvár, Fő u. 6., Tel.: 22-315 583, Fax: 22-311 734
RÉGÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK
• Évezredek kincsei
• Töredékek Fejér megye múltjából
• A középkori és török kori Székesfehérvár
• Római kőtár
VÖRÖSMARTY MIHÁLY ‒ EMLÉKPONT
Nyitva: szerdától vasárnapig 10–18 óráig
ÚJ MAGYAR KÉPTÁR
Megyeház u. 17., Tel.: 22-329 504
Zárva: 2015. március 16-ig
Nyitva: 2015. március 17-től, hétfő kivételével naponta 10–18 óráig
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Székesfehérvár, Fő u. 5., Tel.: 22-315 583
Nyitva: hétfő kivételével naponta 10–18 óráig
Belépődíj: 500,-Ft; kedvezményes belépődíj: 250,-Ft
KÖZÉPKORI ROMKERT – NEMZETI EMLÉKHELY
Koronázó tér
Nyitva: április 1 – október 31-ig hétfő kivételével naponta 9–17 óráig
BUDENZ-HÁZ – YBL-GYŰJTEMÉNY
Székesfehérvár, Arany János u. 12.
Zárva: 2015. március 17-ig
Nyitva: 2015. március 18-tól, szerdától vasárnapig 10–18 óráig
Belépődíj: 500,-Ft; kedvezményes belépődíj: 250,-Ft
PALOTAVÁROSI SKANZEN
Székesfehérvár, Rác u.11., Tel.: 22-315 583
PALOTAVÁROSI EMLÉKEK
Látogatóinkat előzetes bejelentkezés alapján fogadjuk. Kérjük, hogy a látogatás
előtt legalább 5 nappal jelentkezzenek. Tel.: 22-315-583
Belépődíj: 500,-Ft; kedvezményes belépődíj: 250,-Ft
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2015. ÉVI ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
Nemzeti ünnep, március 15. (vasárnap) nyitva
Húsvét, április 5. (vasárnap) nyitva
Húsvét, április 6. (hétfő) nyitva: Középkori Romkert – Nemzeti Emlékhely, Fekete Sas
Patikamúzeum, Csók István Képtár időszaki kiállítása: Régészeti pillanatképek
Május 1. (péntek) nyitva
Pünkösd, május 24–25. (vasárnap, hétfő) nyitva
Nemzeti ünnep, Szent István napja, augusztus 20. (csütörtök) nyitva
Nemzeti ünnep, október 23. (péntek nyitva
Mindenszentek, november 1. (vasárnap) zárva
Karácsony, december 24–25–26. (csütörtök, péntek, szombat) zárva
Újév, január 1. (péntek) zárva
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