MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztató a 2015. szeptember–október havi programokról
LI. évfolyam 9–10. szám
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.
FEJÉR MEGYEI ŐSZI TÁRLAT
Megnyitó: 2015. október 22-én, csütörtökön 18 órakor
Köszöntőt mond: Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
Megnyitja: Szűcs Erzsébet művészettörténész
Megtekinthető: 2015. december 13-ig,
hétfőn 13–18 óráig, keddtől péntekig 10–18 óráig, szombaton 9–18 óráig
Több évtizedes hagyomány alapján minden negyedik évben múzeumunk rendezi meg
Fejér megye kortárs képző- és iparművészetét bemutató kiállítását, a Fejér Megyei Őszi
Tárlatot. A kiállításon a megyei vagy a megyéhez kötődő képző- és iparművészek utóbbi
két évben készült alkotásait mutatjuk be. A Fejér Megyei, valamint a Székesfehérvár és
Dunaújváros Megyei Jogú Városok Önkormányzatai által felajánlott díjakról szakmai zsűri
dönt.
MAGYAR–FRANCIA TÖRTÉNELMI KAPCSOLATOK
ABA-NOVÁK VILMOS PANNÓJA
Megtekinthető: 2015. október 4-ig,
hétfőn 13–18 óráig, keddtől péntekig 10–18 óráig, szombaton 9–18 óráig
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Székesfehérvár, Fő u. 5.
EGY SZÍNES OTTHON
Megtekinthető: hétfő kivételével naponta 10–18 óráig

Egy lakás bútorzata sokat elárulhat tulajdonosának ízlésvilágáról, foglalkozásáról,
gyűjtőszenvedélyéről, vagyoni helyzetéről. Különösen izgalmas egy híres ember otthonába
bepillantást nyerni. Kamarakiállításunk az idén 150 éve született Csók István festőművész
otthonába enged betekintést. Archív fotók segítségével és néhány szép bútordarabbal kiegészítve
megismerhetjük azokat a személyes tárgyakat, amelyekkel a festő berendezte, széppé tette
lakhelyét.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Székesfehérvár, Megyeház u. 17.
MÚLTIDÉZÉS
Székesfehérvári kötődésű művészek kiállítása
A tárlaton válogatást mutatunk be Áron Nagy Lajos, Ballagó Imre, Bodor Aladár, Bory
Jenő, Kerekes József, M. Tóth István, Monos József, Pallay József, Say Géza,
Smohay János és Vaimár István a Szent István Király Múzeum gyűjteményében található
műveiből.
Megtekinthető: 2015. október 4-ig, keddtől vasárnapig 10–18 óráig
ÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT
Megnyitó: 2015. október 15-én, csütörtökön 17 órakor
Megnyitja: Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere
Megtekinthető: 2015. december 13-ig, keddtől vasárnapig 10–18 óráig
Ötven éve történet. Ezt a címet adtuk annak az eseménysorozatnak, amelyet az 1965 júliusának
végén, tehát valóban fél évszázada átadott első székesfehérvári panelház miatt tartunk fontosnak.
Az ARÉV Baráti Kör Egyesület az építőipari vállalat összegyűjtött és megőrzött anyagát gondozva,
jelentős feltáró munkája eredményét mutatja be. A volt „arévesek” lelkes értékőrző munkája teszi
lehetővé, hogy az ipari építési technológiákat, a vállalat és az építőipari üzem eredményeit, illetve
közösségi munkáját bemutassuk. Az egyesület alapító tagja, Kiss József kezdeményezte a feltáró
munkát és az eredmények bemutatását is. A kiállítást Kiss József (1926-2015) emlékének
ajánljuk.
A kiállításban a múzeum nyitva tartási idejében az egyesület tagjai várják a látogatókat,
rendszeresen beszélgetéseket és vetítéseket szerveznek a városépítéshez kapcsolódó témákban.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Székesfehérvár, Fő u. 6.
DICSŐ ÉVSZÁZADOK NYOMÁBAN – A KIRÁLYI KORONÁZÓ TEMPLOM
Megtekinthető: 2015. november 15-ig, keddtől vasárnapig 10–18 óráig
Az Árpád-dinasztia székvárosában, Fehérvárott épült fel a középkori Magyar Királyság
legfontosabb temploma, a Szűz Máriának szentelt prépostági templom. Alapítója maga Szent
István király volt, halála után Fehérvár török általi elfoglalásáig (1543) minden magyar királyt
ebben az épületben koronáztak meg. A templom őrizte Szent István király és Szent Imre herceg
sírját, valamint rajtuk kívül még 14 uralkodó és számos uralkodói családtag temetkezett ide. Az
1601-ben bekövetkezett robbanást követően az épület pusztulásnak indult, maradványait ma a
Nemzeti Emlékhely őrzi.
A Szent István Király Múzeum időszaki kiállítása a királyi bazilika történetével ismerteti meg a
látogatót egykorú történeti források, a bazilikából származó kőfaragványok és rekonstrukciós
rajzok bemutatásával.
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KOTTÁK SZIBÉRIÁBÓL
Megnyitó: 2015. október 2-án, pénteken 17 órakor
A megnyitón a Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
növendékei és tanárai, illetve a Ciszterci Szent István Gimnázium diákja ad műsort Károly János
zeneműveiből és verseiből.
Megtekinthető: 2015. november 15-ig, keddtől vasárnapig 10–18 óráig
Kották Szibériából címmel Károly János kántortanító anyagát állítjuk ki. Az I. világháború első
évében orosz hadifogságba került, ám Károly János négy éves fogsága alatt is zenével igyekezett
foglalkozni. Alkalom - karácsony, húsvét, temetés – itt is volt arra, hogy az esetlegesen
megvonalazott papírra, a tintaceruza lefaragott hegyéből áztatott tintával leírja szerzeményeit,
melyeket elő is adtak. Az ilyen lélekemelő alkalmak minden résztvevője a túlélésért küzdött és
imádkozott a szabadulásért.
Károly János szerzeményeinek kottáit tartotta 4 éves hadifogsága egyetlen nyereségének, ezért
azokat az inge alatt, a testére csavarva hozta haza.
Családja nem csupán zenei tehetségét örökölte, hanem a múlt relikviáinak féltő tiszteletét is.
ÚJ MAGYAR KÉPTÁR
Székesfehérvár, Megyeház u. 17.
A LÁTHATATLAN GYÁR. THE INVISIBLE FACTORY
SIPOS ESZTER 2014. ÉVI SMOHAY-DÍJAS KÉPZŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megnyitó: 2015. október 29-én, csütörtökön 18 órakor
A kiállítást megnyitja és a 2015. évi Smohay-díjat átadja: Tatai Erzsébet művészettörténész
Megtekinthető: 2015. november 29-ig, keddtől vasárnapig 10–18 óráig
A kiállítás Közép-Kelet-Európa közelmúltját, emlékezetpolitikáját és valóságos tapasztalatának az
ellentmondásos viszonyát dolgozza fel egy magyarországi földalatti lőszergyár átalakulásának a
történetén keresztül. A hidegháború minden országában találunk példákat hasonló titkos
épületkomplexumokra, ilyen értelemben ez a vizsgált 7006-os gyár egy általános 20. századi eset,
ugyanakkor sajátos magyar történet is. A ma is aktív, de eredeti funkcióját folyamatosan
átszervező intézet esetének a felderítése meglehetősen szövevényes feltáró munkával járt és jár
együtt. Az egykori gyárban dolgozók emlékezetét, a helyhez kötődő saját emlékeit és az
emlékezetpolitika által reprezentált múlttörténetet a művész párhuzamosan dolgozza fel; ez a
háttérkutatással együtt járó vizsgálódás mégis leginkább a jelenre és a jövőre fókuszál. Olyan
kérdésekre keresi a választ, minthogy: A közelmúlt társadalmi változásai mennyiben gyökereznek
a hidegháborús félelmekben? A reprezentáció hiánya milyen hatással lehet egy település jelenére
és jövőjére? Az álcázás és az elfedés berögzült szokásaitól mennyire tud megszabadulni egy
közösség? Mire vagyunk képesek a titok megőrzésének érdekében? Az installáció bunkerbejárat
szerű épületelemeivel megeleveníti a hidegháború korszakát, de konkrétabb képet kapunk a
vizsgált gyár korszakaiba bepillantva, miközben a hely jelenlegi történetének fragmentumai
vizuálisan és hangelemekben is körbeveszik a teret. A film, a fotó, a rajz, az objekt egyaránt része
a kiállításnak.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Székesfehérvár, Országzászló tér 3.
PILINSZKY ÉS FEHÉRVÁR
Megtekinthető: 2015. október 31-ig, szerdától vasárnapig 10–18 óráig
A kiállítás a költő és a város kapcsolatát mutatja be. Pilinszky János több szállal is kötődött
Székesfehérvárhoz, és élete utolsó éveit is ebben a városban töltötte. Utolsó nyilvános szereplése
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is Fehérvárhoz köthető: a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában vendégeskedett 1981-ben Bartók
Béla 100. születésnapja alkalmából.
A tárlat egyik részében képzőművészeti alkotásokat mutatunk be azoktól a művészektől, akiknek
kiállítását Pilinszky nyitotta meg az István Király Múzeumban (ma: Szent István Király Múzeum):
Kondor Béla és Ferenczy Béni kiállítását 1964-ben, Korniss Dezsőét 1965-ben, Szenes Zsuzsáét
1969-ben, Ország Liliét 1972-ben, Schaár Erzsébet Utca című tárlatát pedig 1974-ben. A kiállítás
második részében portréfilm látható: interjúkat készítettünk azokkal a székesfehérvári emberekkel,
akik jól ismerték Pilinszkyt. A harmadik részben általa dedikált és róla szóló könyveket,
publikációkat, fotókat állítunk ki, és a költő személyes tárgyaival idézzük meg szobájának
hangulatát.
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: 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.
RENDEZVÉNYEK
2015. szeptember 19–20., szombat és vasárnap
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI
KÖZÉPKORI ROMKERT – NEMZETI EMLÉKHELY
Koronázó tér
19-én, szombaton14 órakor szakmai tárlatvezetést tart Biczó Piroska régész
20 és 21 órai kezdettel fáklyás tárlatvezetést tart Kulcsárné Németh Mariann
20-án, vasárnap 13 és 16.30 órai kezdettel tárlatvezetést tart Kulcsárné Németh Mariann
BUDENZ-HÁZ – YBL-GYŰJTEMÉNY
Székesfehérvár, Arany János u. 12.
19-én, szombaton 17.30 órakor szakmai tárlatvezetést tart Gärtner Petra művészettörténész
18.30 órakor barokk hangversenyt adnak a Savaria Barokk Zenekar tagjai. Közreműködnek:
Jónás Krisztina – szoprán, Vitárius Piroska – hegedű, Karasszon Dénes – gordonka, Győri István
– lant, Németh Pál – fuvola, csembaló. Műsor: 1. T. Merula: Gaudeamus omnes, 2. M. Uccellini:
Aria sopra la Bergamasca, 3. G. Frescobaldi: Aria di Passacaglia, 4. B. Strozzi: L’Eraclito
amoroso, 5. A. Stradella: Sinfonia, 6. L. Rossi: Due Labra Di Rose, 7. G. Finger: A Ground, 8. F.
Sances: Usur pator tiranno, 9. G. F. Händel: Flammende Rose
20-án, vasárnap 16.30 órakor szakmai tárlatvezetést tart Gärtner Petra művészettörténész
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2015. szeptember 23., szerda 19 óra
A város peremén. A Litera sorozatának bemutatása fotóvetítéssel
Három író és egy fényképész, Zeke Gyula, Németh Gábor, Jánossy Lajos és Oláh Gergely Máté
kelt hosszú expedícióra. Szerény célkitűzésük, hogy meghódítják Budapest kies kerületeit. Jó
archeológusokként feltárják az idő épített rétegeit.
Moderátor: Czinki Ferenc
A József Attila Kör és a Szépírók Társasága támogatásával.
Belépő: 350 Ft/fő
Helyszín: Új Magyar Képtár (Székesfehérvár, Megyeház u. 17.)
2015. szeptember 30., szerda 16.30 óra
MÚZEUMI MOZAIK sorozat
Charivari Székesfehérváron 1889-ben. A közösség büntetése
Előadó: Dr. Gelencsér József, jogász, néprajzkutató
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2015. szeptember 30., szerda 19 óra
Pilinszky bakelitről
Pilinszky János versei a költő előadásában, Maár Gyula rendezésében, bakelitről a Pilinszky és
Fehérvár című kiállítás rendhagyó borozgatós, lemezhallgatós estjén.
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2015. október 3–4. szombat és vasárnap, naponta 10–17 óráig
MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
Mesterségek nyomában: Stukkó, konzol, rozetta
A stukkók, konzolok népszerű díszei voltak a polgári vagy polgárias divatokat utánzó
parasztpolgári házaknak és házbelsőknek. E díszek nyomába eredünk egy rövid múzeumi sétával
és elméleti alapozással, ezt követően mindenki kipróbálhatja magát, hogy milyen stukkátor lenne.
A foglalkozásokat Kovács Alina és Molnár Attila tartja.
Részvételi díj: 1000 Ft/fő/nap. Lehetőség szerint mindkét nap javasolt a részvétel.
Kérjük, hogy előzetesen jelezzék részvételi szándékukat az alábbi elérhetőségeken:
Paréj Gabriella parej.gabriella@szikm.hu, +36 70 338 61 69
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2015. október 7., szerda 17 óra
A pigmentárius portékája – Mit árultak még a patikában?
Kemendi Ágnes előadással egybekötött bemutatója
A hajdani patikában különféle festékanyagokat, tintákat, ételszínezékeket és kozmetikumokat is
árusítottak. Miből, hogyan, készültek ezek? Erről hallhatunk a programban, sőt ki is próbálhatjuk a
festékek használatát.
Helyszín: Fekete Sas Patikamúzeum (Székesfehérvár, Fő u. 5.)
2015. október 7., szerda 18 óra
Mész. Závada Péter új kötetének bemutatója
„Závada Péter újabb költeményei a lélek napfoltjaira engednek rálátást. Az eltemethetetlen múlt,
az árnyak között ólálkodó bűn, a be nem keríthető, fondorlatos vágy költeményei újra és újra
felkavarják érzékeinket és izgatják szellemünket. Az erőteljes hang nem ereszt, bátorságában ott
rezeg a kétely és a szorongás. A testek tájéka lüktet, a tabuk törékenyek, a képek lázasak. A kötet
egymást keresztező ösvényeinek végén ott áll az anya, és ott áll a fiú – a gyász útjának szélén
egy gazdag, életerős költészet növekedésének vagyunk tanúi.” (Lapis József)
Moderátor: Czinki Ferenc
A József Attila Kör támogatásával.
Belépő: 350 Ft/fő
Helyszín: Új Magyar Képtár (Székesfehérvár, Megyeház u. 17.)
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2015. október 7., szerda 20 óra
A Trio Consono koncertje
Közreműködik: Hámori Zsófia – fuvola, Lits Zsuzsanna – fuvola, furulya, Csinády Krisztina – gitár
Műsor: 1. G. Ph. Telemann: E-moll triószonáta, 2. F. Kuhlau: Duett két fuvolára, 3. J. Ibert:
Entr'acte, 4. G. Fauré: Pavane, 5. G. Sammartini: F-dúr triószonáta
Helyszín: Budenz-ház – Ybl-gyűjtemény (Székesfehérvár, Arany János u. 12.)
2015. október 13., kedd 16.30 óra
MÚZEUMI MOZAIK sorozat
Az obi-ugor sámánizmus sajátosságai
Előadó: Dr. Kerezsi Ágnes etnográfus muzeológus, Néprajzi Múzeum
Az előadás a Rokon Népek Napja országos rendezvénysorozathoz is kapcsolódik.
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2015. október 13., kedd 19 óra
Pilinszky-összes
A sorozat első két kötetének (versek, széppróza) bemutatója a szerkesztők közreműködésével.
Moderátor: Pallag Zoltán
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2015. október 16., péntek 17 óra
MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
Ötvösök és kovácsok a népvándorlás korában
Előadó: Rácz Zsófia, régész, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészeti Intézet
Helyszín: Szent István Király Múzeum, Rendház (Székesfehérvár,Fő u. 6.)
2015. október 20., kedd 16.30 óra
Finnugor és türk eredetű rokonok a volt Szovjetunió területén
Szibériai és kazahsztáni tapasztalatairól mesél Tóth József székesfehérvári építész.
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2015. október 22., csütörtök 16–18 óráig
MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
Egy képtelen történet. Családi nyomozás egy elképesztő múzeumi eset kapcsán
Kalandvágyó, kincskeresésben jártas családok jelentkezését várjuk! Figyelem! Tekintettel az ügy
fontosságára, a nyomozás megkezdéséhez jelszó szükséges! Jelszót a múzeum
kapcsolattartójától kérhetnek! Moderátorok: Rosta Helga, Paréj Gabriella
Részvételi díj: 600 Ft/család
Kapcsolat: Paréj Gabriella parej.gabriella@szikm.hu, +36 70 338 61 69
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2015. október 27., kedd 19 óra
Pilinszky + slam
A SlamPoetry Székesfehérvár műsora
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2015. október 29. csütörtök, 16.30 óra
MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
Roncs és ragyogás – Pilinszky János költészete
Előadó: Dr. Reisinger János irodalomtörténész
Pilinszky és Fehérvár című időszaki kiállításunkhoz kapcsolódik programunk. A költő több szállal
kötődött Fehérvárhoz, és élete utolsó éveiben sokat tartózkodott városunkban. Az előadás során
egykori munkatársa mutatja be Pilinszky életművét, kiemelve annak egyedi értékeit, rámutatva a
költő életének rendkívüli mélységeire is.
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
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Mi a téMA?
Szombati családi foglalkozások minden szombaton 15 órai kezdettel
Program:
szeptember 26. – Maroknyi foglalkozás
Elmerülünk az őskori múltban, illetve a múzeum látvány és régiségtárában. Megnézzük,
mennyiféle edény van ott, mire szolgáltak és hogyan készültek, sőt, marokedényeket is készítünk
Kovács Alina segítségével.
október 3. – Gesztenyefickók, tobozcsajok
Az ősz színeiben és formáiban fogunk ezen a szombaton gyönyörködni, Varga Magdi várja a
gyerekeket különböző terménybarátaival.
október 10. – Írógépes kalandok
Ezen a kora őszi szombat délutánon kiderítjük, hogy Pilinszky milyen írógépet használhatott.
Kipróbáljuk, hogyan működik a valóságban, hogy aztán szebbnél-szebb füzetborítókat készítsünk
a segítségével. A foglalkozást Simon Ági és Varga Gábor Farkas tartja.
október 17. – „Rénhírek” következnek!
Becsomagoljuk képzeletbeli bőröndünket és északra indulunk, Finnországba. Dolgunk lesz
rénszarvassal és más északi állatokkal, északi növényekkel és északi emberekkel. Tanulhatunk
az északi emberektől a környezet védelméről és arról, hogy mi mindenre lehet jó egy tejesdoboz.
A program a Rokon Népek Napja országos rendezvénysorozathoz is kapcsolódik.
október 24. – Újrahasznos motívumok
Ki az a kékfestő? Mit fest be és hogyan is csinálja? Bárhogy is, mi kipróbáljuk Rosta Helgával.
Újradizájn hagyományos motívumokkal, hétköznapi használatra. Alapanyagot biztosítunk, de a
résztvevők is hozhatnak pólót, táskát, párnahuzatot, bármilyen textilt, amit megújítanának.
A foglalkozásokat 5–12 éves korú gyerekeknek ajánljuk.
Részvételi díj: 600 Ft/fő, 6 év alatt 300 Ft/fő
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
Kapcsolat: Paréj Gabriella parej.gabriella@szikm.hu, +36 70 338 61 69
2015. szeptember 29-től elindul a Dobozmúzeum és házhoz is megy.
Múzeumpedagógiai foglalkozások 3 éves kortól, felső korhatár nincs! A foglalkozásokra óvodai,
iskolai osztályokat, egyesületi, baráti társaságokat, nyugdíjas egyesületeket is szeretettel várunk!
Együtt alakítjuk a foglalkozást, így a végére kiderül, hogy a dobozmúzeum időkapszula-e vagy
emlékdoboz. Mindkettő tartalmas szórakozást ígér. Foglalkozásainkat állandó néprajzi kiállításunk
anyagából merítve, a hagyományos paraszti életmód, népművészet témák köré építjük és a
csoport igényeihez alakítjuk. És a legjobb, hogy ezúttal házhoz is visszük.
Részvételi díj: 300 Ft/fő. Óvodás és fogyatékkal élő csoportoknak megegyezés szerint.
A részvételhez előzetes időpont egyeztetés és bejelentkezés szükséges az alábbi
elérhetőségeken: Paréj Gabriella parej.gabriella@szikm.hu, +36 70 338 61 69
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
Patikusinas szakkör
A Fekete Sas Patikamúzeum szakkört indít azok számára, akiket érdekel a natúrkozmetikumok
készítése. A szakkör keretében megtanulható, 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 Gyalus Boglárka vezeti.
Célszerű ennivalót, innivalót, jegyzetfüzetet hozni a résztvevőknek.
Az egyes alkalmak részvételi díját a helyszínen kérjük befizetni.
A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges az alábbi elérhetőségeken:
Krizsány Anna, 22/315-583, 70/338-6173 krizsanypannus@gmail.com,
Gyalus Boglárka, tunderkonder.tanf@gmail.com
Helyszín: Szent István Király Múzeum, Rendház (Székesfehérvár, Fő u. 6.)
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 2015. szeptember 9., szerda 9–15 óráig: Szappankészítés (kezdő)
Részvételi díj: 12.700 Ft
 2015. szeptember 16., szerda 9–15 óráig: Arc és testápolás kencéi
Dupla tanfolyam, amelynek során ezeket készítjük: fogkrém, krémdezodor, hajbalzsam,
hajsampon, tusológél, szemkörnyék ápoló, arckrémek nappalra és éjszakára.
Részvételi díj: 15.000 Ft
 2015. szeptember 30., szerda 9–15 óráig: Arc és testápolás kencéi
Dupla tanfolyam, amelynek során ezeket készítjük: fogkrém, krémdezodor, hajbalzsam,
hajsampon, tusológél, szemkörnyék ápoló, arckrémek nappalra és éjszakára.
Részvételi díj: 15.000 Ft
 2015. október 4., vasárnap10–16 óráig: Szappankészítés (kezdő)
Részvételi díj: 12.700 Ft
Herbarius programok
Gyógynövénygyűjtő túráink keretében szeptemberben a következő programokat szervezzük:
2015. szeptember 5-én, szombaton 9 órától
Sport és tudomány, azaz két keréken a gyógynövények nyomában
Találkozó: Pákozdon a Hősök terén található biciklis pihenőnél
A túrát Lencsés Rita fitoterápiás végzettségű szakértő vezeti. Részvételi díj: 1.500 Ft
A túrára, a tervezhetőség érdekében előzetes bejelentkezés szükséges az alábbi
elérhetőségeken: Lencsés Rita 30/296 6480, lencsesrita82@gmail.com
2015. szeptember 6-án, vasárnap 9.15 órától
Csákberényi kirándulás és somgyűjtés
Találkozó: Csákberényben, a Vadászati Múzeum parkolójánál
A túrát Lencsés Rita fitoterápiás végzettségű szakértő vezeti. Részvételi díj: 1.500 Ft
A túrára, a tervezhetőség érdekében előzetes bejelentkezés szükséges az alábbi
elérhetőségeken: Lencsés Rita 30/296 6480, lencsesrita82@gmail.com
Megközelítés a fehérvári buszpályaudvarról 8 órakor induló járattal, zámolyi átszállással
2015. szeptember 20., vasárnap 10.15 órától
Találkozó: Vértesacsán a Föngyöskert – Gyógyító Völgyben
A túrát Lencsés Rita fitoterápiás végzettségű szakértő vezeti.
Részvételi díj: 2.100 Ft, ami tartalmazza a föngyöskerti belépődíjat és a szakvezetést
A túrára, a tervezhetőség érdekében előzetes bejelentkezés szükséges az alábbi
elérhetőségeken: Lencsés Rita 30/296 6480, lencsesrita82@gmail.com ,
Krizsány Anna22/315-583, 70/338-6173 krizsanypannus@gmail.com
Megközelítés a fehérvári buszpályaudvarról 9.35- kor, a 11-es kocsi állásról induló járattal
Információ:
Az ősz során az alábbi időpontokra tervezünk még Herbarius-túrákat:
október 4.(Pákozd, bogyós termések gyűjtése), 11. és 18. (gyökerek gyűjtése)
Rajzpályázat
A 40 éves Patikamúzeum rajzpályázatot hirdet óvodások és általános iskolások részére.
Címe: Patika a Fekete Sashoz, a vármegye őspatikája (Egyszer volt egy patika)
Pályázni olyan A4-es méretű, bármilyen technikával készült rajzzal lehet, amelynek témája valami
módon a Fekete Sas Patikához, vagy a Patikamúzeumhoz, esetleg múzeumi foglalkozáshoz
kötődik. A pályamunkák hátoldalán kérjük feltüntetni az alkotó nevét, elérhetőségeit (telefonszám,
e-mail cím) életkorát, lakóhelyét, iskolájának címét és azt, hogy hányadik osztályos, vagy milyen
óvodás csoportba jár.
A rajzokat a Fekete Sas Patikamúzeumban (Székesfehérvár, Fő u. 5.), vagy a Szent István Király
Múzeum, Rendház portáján (Székesfehérvár, Fő u. 6.) lehet leadni.
Beadási határidő: 2015. november 1., vasárnap
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Az ünnepélyes eredményhirdetés november 10-én, kedden 16 órakor a Kazay Endre-Nap
keretében a Fekete Sas Patikamúzeumban lesz. (Székesfehérvár, Fő u. 5.)
Információ: Szima Viktória 22/390-562, 22/315.583
MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Székesfehérvár, Országzászló tér 3.
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.
„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.
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„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.
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.
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Marosi Arnold Múzeumi Könyv és Régiség Látványtár
Bejelentkezés: Fiedler Zsuzsanna +36 20 966 7903; muzped.szikm@gmail.com
A foglalkozások díja, amely magában foglalja a belépő díjat is: 600 Ft/fő
Múzeumi óra (90 perc)
 Látvány, tárulj! Bepillantás a múzeum kulisszatitkaiba – felső tagozatosoknak és
középiskolásoknak 11–18 éves korig
PALOTAVÁROSI SKANZEN
Székesfehérvár, Rác u.11.
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:
Múzeumi órák: 600 Ft/fő/alkalom
Tárlatvezetések: 300 Ft/fő/alkalom
PALOTAVÁROSI EMLÉKEK
Korosztály: óvodásoknak és alsó tagozatosoknak (4–12 éveseknek)
Csoport létszáma: 20–25 fő
A foglalkozás időtartama: 60 perc. A foglalkozás díja: 600 forint/fő/alkalom
TISZTELETEM!…
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
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Székesfehérvár, Fő u. 6.
Dicső évszázadok nyomában – A királyi koronázó templom
Bejelentkezés: a látogatást megelőzően 5 nappal kérjük, egyeztessen időpontot
Fiedler Zsuzsanna múzeumpedagógussal a +36 209 667 903 telefonszámon vagy a
muzped.szikm@gmail.com e-mail címen.
Múzeumi óra (60 perc)
 Kapu a múltba – alsó tagozatosoknak 6-10 éves korig
Tudtad, hogy az egykor a Romkert területén álló bazilika korában Európa egyik legnagyobb
bazilikája volt? El tudnád képzelni, hogy egykor iskola is működött a falain belül? S miért látunk
csak romokat a helyén? Gyertek el, hogy megkeressük a köveket, amik mesélnek nekünk a
bazilika hosszú, hosszú életéről!
 Évszázadok temploma – felső tagozatosoknak 10-14 éves korig
Milyen lehetett fénykorában a Romkert? Mekkora volt? Kik építették és miért? Milyenek voltak
más templomok? Vajon külföldön is így építkeztek? A középkori világról és annak művészetéről a
kövek mesélnek nekünk.
Évezredek kincsei – állandó régészeti kiállítás
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
Múzeumi óra (60 perc)
Ókor témakörben
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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
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Székesfehérvár, Fő u. 5.
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
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
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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.
VÁROSHÁZA
Székesfehérvár, Városház tér 1. Tanácsterem
Bejelentkezés: Fiedler Zsuzsanna +36 209 667 903, muzped.szikm@gmail.com
A foglalkozások ingyenesen vehetők igénybe.
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
HÍREK

2015. október 7-9-ig Székesfehérváron rendezzük meg a néprajzos muzeológusok
éves szakmai továbbképzését, melynek témája a múzeumi állandó kiállítások
állandósága és mulandósága. A konferencia rendezője a Néprajzi Múzeum,
házigazdái a Szent István Király Múzeum és a Hetedhét Játékmúzeum lesznek. Az országos
szintű rendezvény Székesfehérvár Megyei Jogú Város támogatásával valósulhat meg.
2015. július 9–12-ig a Szegeden megrendezett 13. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetem
rendezvényén vett részt Krizsány Anna és Szima Viktória. A rendezvény végén a résztvevők
szavazással döntötték el, hogy 2016-ban a következő Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetemnek
Székesfehérváron múzeumunk adhat helyet.
CIKK, TANULMÁNY
Lukács László: Stuhlweissenburgtól Székesfehérvárig
1. r. FehérVár. – (2015. júl. 30.), p. 9. ill.
2. r. FehérVár. – (2015. aug. 6.), p. 21. ill.
3. r. FehérVár. – (2015. aug. 13.), p. 13. ill.
4. r. FehérVár. – (2015. aug. 21.), p. 13. ill.
5. r. FehérVár. – (2015. aug. 27.), p. 13. ill.
SAJTÓFIGYELŐ
Gábor Gina – Szabó Zoltán: Titkokkal teli éjszaka volt: a szép társalkodónő, Vonyica: különleges
helyszínek és izgalmas történetek a múzeumok éjszakáján (fotó Molnár Artúr)
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 144. sz. (2015. jún. 22.), p. 1., 7. ill.
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Kovács Péter: Egy döntés nyomán: megint a szobrokról
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 143. sz. (2015. jún. 20.), p. 10. ill.
A város újabb szobrai a szemlélők számára előnytelen, nehezen megközelíthető helyekre
kerülnek.
Klecska Ernő: Egy színes otthon – így élt Csók István, a festőzseni
Vasárnapi Fejér Megyei Hírlap. – 16. évf. 22. sz. (2015. jún. 21.), p. 1. (Egy percben)
A Fekete Sas Patikamúzeumban június 27-én nyíló kiállításról.
Vakler Lajos: Múzeumok éjszakája (fotó Simon Erika)
FehérVár. – (2015. jún. 18.), p. 4. ill.
Tartalom: Kultúrszomj. – 75 rendezvényt tartanak Székesfehérváron a Múzeumok éjszakája
keretében június 20-án. Többek között lesz Márai felolvasóest a Játékmúzeumban, előadás El
Kazovszkijról a Városi Képtárban, kincskeresés a Szent István király Múzeum látványtárában.
Bakonyi István: Pilinszky és Fehérvár
Mértékadó. – 11. évf. 27. sz. (2015. jún. 29 – júl. 5.), p. 6. ill.
A Szent István Király Múzeumban megnyílt kiállításról.
Házi Péter: Gorsium: némi csúszás
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 147. sz. (2015. jún. 25.), p. 4.
Statikai problémák miatt nyár helyett a tervek szerint csak ősszel tudják átadni az épülő
látogatóközpontot.
Stefkó Krisztina: Az újjáépülő Gorsium (fotó Bácskai Gergely)
FehérVár. – (2015. jún. 25.), p. 2. ill.
A Gorsium Régészeti Park és Szabadtéri Kiállítás folyamatban levő építkezéséről és felújításáról.
Szabó Zoltán: Megnyitotta Pilinszky János: október 31-ig látható a rendhagyó, jól szerkesztett
tárlat (fotó Molnár Artúr)
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 150. sz. (2015. jún. 29.), p. 7. ill.
A székesfehérvári Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében nyílt kiállítás a költő
és a város kapcsolatáról. A tárlaton képzőművészeti alkotások láthatók azoktól a művészektől,
akiknek a kiállítását Pilinszky nyitotta meg a múzeumban, könyvek, publikációk, fotók,
visszaemlékezések és a költőt ismerő helyiekkel készült portréfilm is szerepel az összeállításban.
Kiss László, B.: Nem látogatható a vár: ezt mindenkinek látni kell! A vár, amely uralja a
környéket, valódi turisztikai attrakció lett
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 152. sz. (2015. júl. 1.), p. 1., 6. ill.
A csókakői várban zajló építkezéssel párhuzamosan régészeti feltárást végeznek a Szent István
Király Múzeum munkatársai.
Szabó Zoltán: Volt egyszer egy tisztikar
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 152. sz. (2015. júl. 1.), p. 7. (Kulturmix)
Május 22-én nyílt a második világháború idejéből származó emléktárgyakat és egyenruhákat
bemutató kiállítás a Szent István Király Múzeum dísztermében.
Vakler Lajos: Európa zenéje a múzeum udvarán (fotó Simon Erika)
FehérVár. – (2015. júl. 2.), p. 7. ill.
Június 26-án a Szent István Király Múzeum díszudvarán adott szabadtéri hangversenyt a
Hermann László Kamarazenekar. A zenekar történetéről.
Szabó Zoltán: Csók – Egy színes otthon
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 156. sz. (2015. júl. 6.), p. 7. (Kulturmix)
Augusztus 8-ig látható a Fekete Sas Patikamúzeumban a „Csók – Egy színes otthon” című
kamarakiállítás.
Fitz Péter: Rövidek, pontosak, gyönyörűek: Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
Műértő. – 18. évf. 7–8. sz. (2015. júl.–aug.), p. 10. ill.
A Székesfehérvár és Pilinszky János kapcsolatát bemutató kiállításról.
Konkoly Ágnes: Variációk absztraktra: Szent István király Múzeum – Csók Képtár,
Székesfehérvár
Műértő. – 18. évf. 7–8. sz. (2015. júl.–aug.), p. 10. ill.
-: Sikeres volt az éjszaka
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Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 158. sz. (2015. júl. 8.), p. 2. (Röviden)
Az idei Múzeumok Éjszakájának látogatói számairól.
Gábor Gina: Mi virít a kertemben?
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 159. sz. (2015. júl. 9.), p. 3. (Röviden)
Július 12-én fitoterápiás szakember vezetésével gyógynövény ismereti sétát rendez a
székesfehérvári Fekete Sas Patikamúzeum a dinnyési Madárdal Tanösvényen.
-: A MusiColore Énekegyüttes ad koncertet a Szent István Király Múzeum díszudvarán [júl. 12én]
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 159. sz. (2015. júl. 9.), p. 7. (Programtipp)
Szabó Zoltán: Egy színes otthon, Csókkal: a 150 éve született művészre emlékeznek a
patikamúzeumban (fotó Koppán Viktor)
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 163. sz. (2015. júl. 14.), p. 7. ill.
Csók István születésének 150. évfordulója alkalmából emléktárgyaiból, bútoraiból rendeznek
kiállítást a Fekete Sas Múzeumban.
Töttő Rita, S.: Épül a Gorsium: végéhez közeledik az újjáépítés
Fejér megyei hírlap. 60. évf. 164. sz. (2015. júl. 15.), p. 5. ill.
-: Római kori élet
Élet és irodalom. – 59. évf. 31. sz. (2015. júl. 31.), p. 9. ill.
A Gorsiumi Régészeti Parkban folyó építkezésről. Többek között római kori lakóépület,
lakomaterem, erődfal rekonstrukció, kilátótorony készül. Az idegenforgalmi beruházás a tervek
szerint még az idén befejeződik.
Kálmán Ildikó: Világhírű dzsesszzenészek az Alba Regia Feszten
FehérVár. – (2015. júl. 30.), p. 8. ill.
Az augusztus 3–5 között megrendezésre kerülő székesfehérvári jazzfesztivál egyik helyszíne a
múzeum díszudvara.
László-Takács Krisztina: Amikor az ízlés jómóddal párosul
FehérVár. – (2015. júl. 30.), p. 8. ill.
Csók István festőművész otthonáról készült archív felvételekből nyílt kiállítás Székesfehérváron a
Fekete Sas Patikamúzeumban.
-: Világhírű zenészek az Alba Regia Feszten
Metropol. – (2015. aug. 3.), p. 5. ill.
Az augusztus 3–5 között megrendezésre kerülő székesfehérvári jazzfesztivál egyik helyszíne a
múzeum díszudvara.
Krasznai Réka: Csók hátán Csók: Csók 150 – nóvumok és déja vu-k a Csók István-emlékév körül
Új Művészet. – 2015. 6. sz. p. 8–11. ill.
A székesfehérvári Csók István Képtárban és a Várkert Bazárban rendezett kiállításról, az
életműkiállítás katalógusáról és az új nagymonográfiáról.
-: Herbarius-túrák újra
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 183. sz. (2015. aug. 6.), p. 4.
A Fekete Sas Patikamúzeum következő gyógynövény ismereti és gyógynövénygyűjtő
programjairól. Aug. 8-án Pákozdtól Velencéig kerékpártúra keretében természetes
környezetükben tanulmányozhatják a résztvevők a növényeket. Pátkán augusztus 9-én lesz
gyalogos túra.
Klecska Ernő: Több, mint egy sírkert (fotó Koppán Viktor)
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 192. sz. (2015. aug. 17.), p. 5. ill.
A királyi koronázó bazilika történetét bemutató kiállítást nyitottak meg augusztus 15-én a Szent
István Király Múzeumban.
Kocsis Noémi: Múltidéző fehérvári alkotások
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 194. sz. (2015. aug. 19.), p. 16.
A Szent István Király Múzeum Megyeház utcai kiállítóhelyén augusztus 18-án új időszaki kiállítás
nyílt.
-: Aba-Novák Vilmos emlékére
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 198. sz. (2015. aug. 25.), p. 7.
László-Takács Krisztina: Bazilika a magasban (fotó Simon Erika)
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FehérVár. – (2015. aug. 21.), p. 5. ill.
A koronázó bazilikát bemutató kiállítás nyílt a Szent István Király Múzeumban.
Rónay László: Jó volt vele lenni
Mozgó Világ. – 41. évf. 7–8. sz. (2015. júl. - aug.), p. 170–174.
Kovács Péter „Pilinszky közelében” című kötetéről.
Nagy Zoltán Péter: Ezeréves nyomok, mai életek
FehérVár. – (2015. aug. 21.) p. 3. ill.
Házi Péter: Ünnep, erő és alázat
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 195. sz. (2015. aug. 21.) p. 1., 2. ill.
Gábor Gina: A múzeum a kincsek tárháza
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 202. sz. (2015. aug. 29.) p. 9. ill.
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
 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
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 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)
 Magyar és külföldi idegenvezetői igazolvánnyal rendelkezők
B. 50 %-os belépési lehetőséget nyújtunk:
 Ősfehérvár Városkártyával rendelkezők
 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 maximum 45 főből álló csoportok részére.
Bejelentkezés a múzeum kiállításainak megtekintésére: 22/315-583/14-es mellék
Bejelentkezés városnézésre és a Középkori Romkert – Nemzeti Emlékhely megtekintésére:
Kulcsárné Németh Mariann, telefon: 06/30-232-9672, e-mail: rajmund.ss53@gmail.com
Tárlatvezetések díjai:
Székesfehérvári kiállítások:
Teljes árú: 6.700 Ft
Kedvezményes (diák, nyugdíjas, fogyatékkal élők): 3.500 Ft
Idegen nyelvű: 9.000 Ft
Városnéző vezetés:
Teljes árú: 13.200 Ft (ez maximum 2 órát jelent, ezen felül óránként 4.000 Ft-tal nő az ár)
Kedvezményes (diák, nyugdíjas, fogyatékkal élők): 8.300 Ft (ez maximum 2 órát jelent, ezen felül
óránként 2.000 Ft-tal nő az ár)
Idegen nyelven: 16.500 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: keddtől vasárnapig 10–18 óráig
ÚJ MAGYAR KÉPTÁR
Megyeház u. 17., Tel.: 22-329 504
Nyitva: keddtől vasárnapig 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: október 31-ig keddtől vasárnapig 9–17 óráig
BUDENZ-HÁZ – YBL-GYŰJTEMÉNY
Székesfehérvár, Arany János u. 12.
Nyitva: szerdától vasárnapig 10–18 óráig
Belépődíj: 500 Ft; kedvezményes belépődíj: 250 Ft
PALOTAVÁROSI SKANZEN
Székesfehérvár, Rác u.11., Tel.: 22-315 583
PALOTAVÁROSI EMLÉKEK
Nyitva: október 31-ig szerdától vasárnapig 10–18 óráig
Belépődíj: 500 Ft; kedvezményes belépődíj: 250 Ft
2015. ÉVI ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
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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Honlap: www.szikm.hu
Facebook: www.facebook.com/SzentIstvanKiralyMuzeum
Facebook: https://www.facebook.com/#!/FeketeSasPatikam?fref=ts
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