MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztató a 2009. január–február havi Fejér megyei programokról
XLV. évfolyam 1–2. szám

IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
SZÉKESFEHÉRVÁR
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
Bartók Béla tér 1.
OSZTRÁK-MAGYAR VÁLOGATOTT
SZÉP PÉTER KORTÁRS KOLLEKCIÓJÁBÓL
Magyar mővészet nemzetközi kontextusban magángyőjteményekbıl I.
Megnyitó: 2009. február 7-én, szombaton délelıtt 11.30 órakor
Megnyitja: Karvalits Ferenc közgazdász, mőgyőjtı, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
A kiállítást bemutatja: Izinger Katalin mővészettörténész
Megtekinthetı: 2009. március 29-ig
hétköznap 10–19 óráig, hétvégén 10–18 óráig. Minden hónap elsı hétfıjén zárva.
Örömmel tapasztalható, hogy napjainkban a mőgyőjtés – és ezen belül a kortárs mővek győjtése – reneszánszát
éli hazánkban. A magyar kortárs alkotások azonban egyelıre nincsenek integrálva a nemzetközi kortárs
mővészeti világba. A Szent István Király Múzeum legújabb kiállítási sorozatában olyan magángyőjteményeket
mutat be, melyek nemzetközi kitekintéssel is rendelkeznek.
A sorozat elsı alkalommal Szép Péter kollekcióját tárja a közönség elé. Szép Péter győjtési szándéka kifejezi,
hogy a magyar mővészek alkotásai megfelelı nemzetközi (jelen esetben osztrák) párhuzamokkal egymást
erısítik.
Győjtésének fókusza a non-figuratív, absztrakt és informel mővészet. A másodlagos jelentést is hordozó képi,
mővészi világ áll hozzá közel, így kollekciójában megtalálható többek között Nádler István, Mulasics László,
Szirtes János, Soós Tamás vagy Frey Krisztián számos munkája; illetve több olyan alkotó, aki nem köthetı ezen
irányzatokhoz, de egyes munkái beleillenek a tematikába, elsısorban például Szőcs Attila, Korodi János vagy
Bukta Imre. A fiatal alkotók közül régóta vásárol Barabás Zsófitól, Soós Nórától. Érdeklıdését két éve kezdte az
ország határain kívülre is kiterjeszteni. A korábbi monarchia földrajzi és szellemi kereteit tartja alkalmasnak a
hazai mővészet ütköztetésére. Győjteményébe tehát mára már osztrák mővészek is bekerültek, köztük Herman
Nitsch, Günter Damisch, Franz Grabmayr, Hans Staudacher – mindezekbıl nyújt válogatást a Csók Képtárban
látható kiállítás.
A SZECESSZIÓ VIDÉKE, A VIDÉK SZECESSZIÓJA
A Megyei Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége vándorkiállítása (2005–2008)
Megtekinthetı: 2009. január 18-ig
hétköznap 10–19 óráig, hétvégén 10–18 óráig. Minden hónap elsı hétfıjén zárva.
A megyeszékhelyek múzeumainak összefogásával megvalósult vándorkiállítás a vidéki múzeumok képzı- és
iparmővészeti győjteményének szecessziós anyagából ad ízelítıt. A tizenkilenc megyei múzeumi szervezetnek
ez az elsı saját szervezéső tárlata. A Megyei Múzeumok Szövetsége ezzel a kiállítással nem a szecesszió
teljességérıl kíván képet adni, erıvonalait meghatározni, vagy eddig ismeretlen részleteit megvilágítani.
Gazdagságának egy olyan szeletét kívánja felvillantani, ami a magyar vidéki múzeumok győjteményeit jellemzi. A
szecesszió tehát a kiállítás rendezése során vezérfonal, amelynek mentén az egyes kollekciókból válogattak. Az
egyes múzeumok győjteményi felelısein, szakemberein múlt, hogy saját anyaguk e szegmensét milyen
tárgyakkal kívánták
reprezentálni. Ez természetesen mind a kiállított tárgyak funkcióját, mind pedig kvalitását tekintve
sokszínőséghez vezetett. A tárlaton közel 200 mőtárgy látható, többek közt Róth Miksa, Sass (Bunner) Ferenc,
Nagy Sándor, Vaszary János, Csók István, Koszta József és Lesznai Anna munkái. A festményeken kívül
bútorok, vázák, ruhák, személyes használati tárgyak tekinthetık meg.
A kiállításhoz kapcsolódóan gyermekfoglalkozásokat tartunk.

FEHÉRVÁRI BABAHÁZ
Megyeház u.17.
GRIMM – MESEORSZÁG
A meghosszabbított kiállítás megtekinthetı:
hétfı kivételével naponta 9–17 óráig
Grimm – Meseország hısei a méltán világhírő német testvérpár, Jacob és Wilhelm Grimm
népmesegyőjteményébıl kelnek életre. Az elsısorban gyermekeknek készült kiállításon a legnépszerőbb mesék
illusztrációi, különleges formájú mesekönyvek, papírszínház és bábfigurák kerülnek bemutatásra. E tárgyi világot
a tárlathoz kapcsolódó gyermekprogramok teszik még színesebbé.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3.
EMBER TERVEZ. Baglyas Erika képzımővész kiállítása
Megnyitó: 2009. február 21-én, szombaton délelıtt 11.30 órakor
Megnyitja: Beke László mővészettörténész
Megtekinthetı: 2009. április 5-ig, hétfı kivételével naponta 14–18 óráig
A Szent István Király Múzeum a legkiemelkedıbb kortárs képzımővészek munkáit bemutató koncepcióját
követve 2009 tavaszán Baglyas Erika képzımővész legfrissebb alkotásaiból álló egyéni kiállítását rendezi meg.
Baglyas munkáit meghatározza a köz- és a magánszféra összekötése, a személyesség hangsúlyozása. „A saját
valóság az egyetlen valóság, mert a szubjektivitás az egyetlen igazság” – írta egy kiállítást kísérı szövegében.
Alkotásainak lényeges, fontos eleme a szöveg, az írás, melyet sokszor használ mőveiben. Fogalmak
közvetítésével idézi fel az élet legfontosabb, legszemélyesebb és legmagányosabb eseményeit. 2001 óta
elsısorban fotó, videó és tárgy-installációkat valamint performanszokat hoz létre.
Az Ember tervez címő installáció három darab, az emberi léptéknél jóval nagyobb tárgyat (tő, nyakkendı,
kártyalap) tartalmaz. Az óriási tárgyak léptékváltásra utalnak, az installációban mozgó ember eltörpül mellettük.
Mindez vonatkozhat az ember törékenységére, kicsinységére, esendıségére, de egyben utalhat azokra az
erıkre, amelyek felülmúlnak bennünket és azokra is, amelyeket mi magunk vagyunk képesek generálni.
A tő olyan eszköz, amivel összeöltünk, megjavítunk valamit. Apró szerszám, mely nélkülözhetetlen, ezért nagy
erıvel bír, sıt olykor nagy fájdalmat is tud okozni. A tőt szinte mindenki ismeri, aprócska mérete miatt még sincs
pontos képünk róla. A nyakkendı több dologra utal egyszerre: szimbóluma a döntéshelyzetben lévı emberek
öltözködésének, melyhez jelképesen ugyan, de egyértelmően kötıdik a hatalom, pénz, birtoklás, a mások élete
felett való döntés. A kártyalap a sors, szerencse forgandóságának szimbólumaként magában hordozza annak a
szomorúságát, amelyet a kiállítás címe vet fel elıször. Ember tervez. A cím mindenki által ismert folytatása
elıhívódik, egyszerre van benne jelen a szakrális és a profán erık rejtett harca és a szomorúság is.
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Fı u. 5.
CSÁSZÁRPORTRÉK VI.
Megtekinthetı: 2009. január 16 – március 1-ig
hétfı kivételével naponta 10–18 óráig
A Császárportrék címő kiállítás a császárt mint embert mutatja be az antik források alapján. Elagabalus ( 218-222
), Severus Alexander (222-235), I. Maximinus (235-238), I. Gordianus (238), II. Gordianus (238), Balbinus (238),
Pupienus (238), III. Gordianus (238-244), I. Philippus (244-249), Traianus Decius (249-251), Trebonianus Gallus
(251-253) kerül bemutatásra. A kiállítást a császárokhoz köthetı tárgyi anyag: a császárok által veretett érmek
gazdagítják.

RENDEZVÉNY
SZÉKESFEHÉRVÁR
Elıadás
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fı u. 6.
HISTÓRIA sorozat
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2009. január 21-én, szerdán 16.30 órakor
BŐN ÉS BÜNTETÉS A KÖZÉPKORBAN
Elıadó: Tringli István történész
2009. február 4-én, szerdán 16.30 órakor
A MAGYARORSZÁGI MEGYERENDSZER KIALAKULÁSA
Elıadó: Zsoldos Attila történész
Múzeumpedagógiai foglalkozás
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fı u. 6.
Főszerszámok Mátyás király asztaláról – interaktív foglalkozás általános iskolásoknak
Mátyás király könyvtára – mővelıdéstörténeti foglalkozás általános iskolásoknak tárgy-készítéssel
Római lakoma – interaktív foglalkozás általános és középiskolásoknak
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Fı u. 5.
Főben-fában orvosság – patikatörténeti óra feladatlappal általános és középiskolásoknak
Bubulyka a patikában – gyógynövény ismereti foglalkozás óvodások és 1-2. osztályosok részére
A foglalkozásokra jelentkezni lehet Krizsány Anna népmővelınél a 22-315 583 és a 30-245 6470-es
telefonszámokon, valamint a krizsany.anna@iif.hu e-mail címen.
Részvételi díj a kiállítások megtekintésével: 500,-Ft.
FEHÉRVÁRI BABAHÁZ
Megyeház u.17.
Gyertek velünk Grimm – Meseországba!
Elképzeltétek már, mi mindent vihetett kosárkájában Piroska a nagymamájához? Hogyan tudta Hamupipıke a
hamu közül a lencsét kiválogatni? Vajon hogyan sikerült megtévesztenie a gonosz farkasnak a hét kecskegidát?
Ha minderre szeretnétek választ kapni, gyertek el Grimm – Meseországba!
A kiállításhoz kapcsolódó gyerekfoglalkozásokat óvodás és alsó tagozatos iskolásoknak ajánljuk, melyeket elıre
bejelentkezett csoportok számára (csoportonként max. 25 fı) szerdán és csütörtökön délután, valamint
szombaton egész nap, a kiállítás nyitva tartási idejében tartunk. A foglalkozások idıtartama kb. 60 perc.
Részvételi díj: 250,-Ft/fı. A foglalkozásokra a 30-587 7457 vagy a 70-263 9227 telefonszámon lehet jelentkezni.
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
Bartók Béla tér 1.
2009. január 18-ig A szecesszió vidéke, a vidék szecessziója címő kiállításban foglalkozásokat ajánlunk azoknak
a 7–18 éves diákoknak, akik szeretnének megismerkedni a szecesszió formavilágával, történetével, képzı- és
iparmővészeti alkotásaival. A korosztályokra szabott múzeumi foglalkozásokat a Terembura Kulturális és
Múzeumkommunikációs Egyesület vezeti.
Tervezett családi nap: 2009. január 17.
Ezen a napon 15 órától a 4–12 éves gyermekeket és családjukat várjuk egy játékos délutánra.
A szervezett iskolai csoportok bejelentkezését és a családok látogatását várja: Rosta Helga, tel.: 70-529 2740 és
Lendvai Judit, tel.: 20-373 5899.
Részvételi díj: 500,-Ft/fı, amely tartalmazza a kiállítás megtekintését, a foglalkozás és foglalkoztató füzet árát.

MÚZEUMEGYESÜLET
SZÉKESFEHÉRVÁR
Marosi Arnold Nap
A Szent István Király Múzeum és a Fejér Megyei Múzeumegyesület Marosi Arnold, a múzeum elsı igazgatója
tiszteletére február 6-án, pénteken délelıtt 10 órakor Emlékülést rendez.
10 órakor tartja éves közgyőlését a Fejér Megyei Múzeumegyesület. A közgyőlés programja: szakmai és
gazdasági beszámoló a 2008. évrıl; a 2009. év tervei; új alapszabály elfogadása.
A közgyőlést követıen elhangzó elıadások:
Rácz Piroska: Úrhida – Arany János utca avar kori temetı embertani leletei
Nádorfi Gabriella: Szabadbattyán kutatási eredményei.
A közgyőlés és az emlékülés helyszíne: Szent István Király Múzeum – Rendház, Székesfehérvár, Fı u. 6.
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Mindkét programra várjuk a Múzeumegyesület, a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület tagjait és minden érdeklıdı
múzeumbarátot.
Tagság
Kérjük a Múzeumegyesület és a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Székesfehérvári Tagcsoportja tagjait, hogy
újítsák meg tagságukat a 2009. évre.
Tagdíjak: Múzeumegyesület
– dolgozó: 1000,-Ft; nyugdíjas, diák: 500,-Ft;
TKM Egyesület – dolgozó: 1600,-Ft; nyugdíjas: 1000,-Ft; 18 éves korig és 65 év felett: 600,-Ft.
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik túlfizetéseikkel támogatják az egyesületek munkáját.
Kérjük, ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1%-át!
Fejér Megyei Múzeumegyesület, adószám: 19091804-1-07

IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
DUNAÚJVÁROS
INTERCISA MÚZEUM
Városháza tér 4.
A TISZTES IPAR EMLÉKEI
Céhek és céhes hagyományok Fejér megyében és Székesfehérváron
Megtekinthetı: 2009. február 1-ig
RENESZÁNSZ RAJZPÁLYÁZAT
Válogatás a beküldött pályamunkákból
Megtekinthetı: 2009. február 1-ig
SZÍV KÜLDI SZÍVNEK – MÉZESKALÁCS-KIÁLLÍTÁS
Megtekinthetı: 2009. március 1-ig
A kiállítás társrendezıi a Néprajzi Múzeum és a Szent István Király Múzeum.
Mézzel édesített tésztákat évezredek óta készítenek az emberek, de hogy pontosan mióta, azt nehéz lenne
megállapítani. Magyarország területén a római korból maradtak fent az elsı olyan tárgyak, amelyeket tészta
megformázásához használtak. Ezek – az újkorból valókkal szemben – dombormőves minták voltak. A
középkorban a mézeskalácsos mesterek is létrehozták saját testületeiket. Magyarországon a 17. században
jelentek meg a német lakosságú városokban az elsı bábos céhek. A nyugati eredet az oka, hogy – más
mesterségekhez hasonlóan – a mézeskalácsos szakkifejezések is nagyrészt német eredetőek. A
mézeskalácssütés nem a tészta kikeverésével kezdıdött, hanem a formák elkészítéséhez szükséges ütıfák
kifaragásával. Ezeket általában maguk a bábos mesterek készítették. Vannak azonban – fıleg a korai darabok
között – mővészi kidolgozású példányok, amelyeket rézmetszık, ötvös mesterek alkottak. A formáknak
természetesen a negatívját kellett kifaragni, de a mester olykor felcserélte a jobb és bal oldalt. Ez a hiba fıleg
olyan mintáknál feltőnı, amelyeknek az elrendezése kötött, például a magyar címer esetében. Az ütıfákat
évtizedeken keresztül használták, ezért keményfából – általában körtébıl – készítették ıket. A mézeskalácsos
témaköre kifogyhatatlan volt. A gyerekek számára készült bábok közül legnépszerőbb a leányoknak való baba és
a fiúsabb huszár volt. Az inkább felnıtteknek való – és legalább 150 éve sütött – szívre tükröt is erısíthettek, így
a megajándékozott saját képét pillantotta meg a kedvestıl kapott báb közepén. A szerelmi ajándéknak szánt
sütemények „hordozhattak” alkalmi verseket, nıi és férfineveket. A közélet is szó szerint rányomta bélyegét a
mézeskalácsra. A híres betyárok mellett ismert politikusok, hadvezérek képeit is megtaláljuk a 19. századi
ütıfákon. Olykor az is megfigyelhetı, hogyan épült be az úgynevezett „magas mővészet” egy-egy motívuma a
népi mővészetbe. Igen gyakoriak a vallásos élettel kapcsolatos ábrázolások. Ezeknek több évszázados
hagyománya van, hiszen a középkor folyamán a mézeskalács készítésében a szerzetesek jártak az élen. A
szintén népszerő állatábrázolások között is nem egy olyan (pl. galamb, oroszlán, hal stb.) található, amelyek
keresztény szimbólumként is értelmezhetık. A mézeskalácsos sajátos termékei a tésztából, viaszból készített
„oferák”, vagyis áldozati tárgyak. Számos ütıfát készítettek egyszerőbb, vagy bonyolultabb díszítımotívummal, a
hétköznapi élet tárgyaival, jeleneteivel. A méhészektıl, vagy vándorkereskedıktıl, sonkolyosoktól vásárolt lépes
mézet nem csak kalács készítésére használták fel a bábosok. A mézbıl méhsert fıztek, a viaszból gyertyát
öntöttek: a mennyezethez és a padlóhoz erısített rúdra kereket szereltek, amelyrıl gyertyabelek lógtak le. A bélre
több lépésben öntötték rá serpenyıbıl az olvadt viaszt, a száradást követıen mángorlóval gyúrták szabályosra a
gyertyákat, amiket aztán a kívánt méretre vágtak. Egyes cégéreken utalást találunk a mézeskalácsos utóbbi
tevékenységére is.
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RENDEZVÉNY
DUNAÚJVÁROS
INTERCISA MÚZEUM
Városháza tér 4., Tel.: 25-411 315, 25-408 970
Múzeumpedagógiai program
Rendhagyó múzeumi órák a régészeti győjteményhez kapcsolódóan: Mit csinál a régész? Az ıskori Dunaújváros.
Római katonaság Intercisában
Múltidézı játszóházak az állandó kiállításhoz kapcsolódóan: bronzkori ékszerek, bronzkori agyagedények, ókori
gyöngyékszerek, ókori fémékszerek, nemezelés, sámánfonás, csuhébaba, öltöztetıs baba
Kisinasok a céhmőhelyben – A tisztes ipar emlékei címő kiállításhoz kapcsolódóan kézmőves foglalkozás
gyermekeknek a takács, gyertyamártó, kelmefestı, rézmőves, fazekas, kosárfonó, cégérkészítı, ládafestı
mőhelyekben.
Mézeskalácssütés, viaszgyertyamártás a Szív küldi szívnek címő kiállításhoz kapcsolódóan.
A foglalkozásokra jelentkezni lehet a következı telefonszámokon: 25-411 315, 70-458 2723. Részvételi díj: 300,Ft/fı.

MÚZEUMEGYESÜLET
DUNAÚJVÁROS
INTERCISA MÚZEUM
Városháza tér 4., Tel.: 25-411 315, 25-408 970
Elıadás
EZ VOLT A DIVAT sorozat
2009. január 29-én, csütörtökön 17 órakor
AZ ÓKORI RÓMAI VISELET
Elıadó: Dr. Bíró Mária történész

HÍREK
•Munkatársunk, Szekszárdy Tamásné 2008. november 14-én 51 éves korában elhunyt. 1977. február 1-je óta
dolgozott a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban, elıbb mint titkárnı az igazgatóságon, majd
gondnok, végül néprajzi győjteménykezelı. A Magyar Nemzeti Múzeum győjteménykezelıi képzésén 2002-ben
szerzett képesítést. Emlékét megırizzük.
•2008. október 28-tól december 19-ig Elıszálláson, beruházást megelızı feltáráson közel 30000 m²-nyi terület
kutatására került sor. A régészeti ásatás során neolit település, római kori majorság, avar telep és avar sírok
kerültek feltárásra.
•Kemsei András, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzı Kar angol-könyvtár szakos
hallgatója novemberben a Szent István Király Múzeum könyvtárában töltötte szakkönyvtári gyakorlatát.
•Eleıd Ildikó, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem francia-mővészettörténet szakos hallgatója decemberben a
Szent István Király Múzeumban töltötte múzeumi gyakorlatát.
•Swierkiewicz Róbert képzımővész kiállítását Izinger Katalin mővészettörténész nyitotta meg a budapesti
Latitude Könyvesboltban 2008. november 11-én.
•A karácsonyfa kárpát-medencei elterjedésérıl tartott elıadást dr. Lukács László néprajzkutató Freiburgban
2008. november 11-én a Johannes Künzig Intézet és a Freiburgi Egyetem által rendezett vallási néprajzi
konferencián.
•A Hadtörténeti Intézet és Múzeum valamint a Kodolányi János Fıiskola által 2008. december 1–3. között
rendezett „Háborús hátország 1914-1918” címő konferencián dr. Demeter Zsófia történész A nık, a divat és a
Nagy Háború, dr. Lukács László néprajzkutató Katona karácsonyfa az elsı világháborúban címmel tartott
elıadást.
•A karácsonyfa történetérıl tartott elıadást 2008. december 7-én dr. Lukács László néprajzkutató
Százhalombattán, a Barátság Mővelıdési Központban.

TELEVÍZIÓ, RÁDIÓ, RÁDIÓ,
•A szecesszió vidéke, a vidék szecessziója címő kiállítást mutatta be Izinger Katalin mővészettörténész az Alba
Orion Tv Vármegye Magazin címő mősorában 2008. november 7-én.
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•Birkás Ákos festımővésznek a budapesti Knoll Galériában látható kiállításáról Izinger Katalin mővészettörténész
nyilatkozott a Hír Tv Különkiadás címő mősorában 2008. november 29-én.
•Dr. Varró Ágnes néprajzkutató 2008. december 9-én a Városi Televízióban a decemberi népszokásokról beszélt.

CIKK, TANULMÁNY
•Lukács László: Osudy putujú ceho kostola z Modranky do Ráckeve
Hieron. – 8-9. évf. (2008.), p. 115-122.
•Lukács László: Zur Kulturgeschichte des Christbaumes in Ungarn
Humboldt Nachrichten. – 2. sz. (2008.), p. 56-61.
•Gelencsér József: Hubertus-lovaglás
Fehérvári Polgár. – 14. évf. 11. sz. (2008. nov.), p. 15. ill.
•Lukács László: Karácsonyi jászoltisztelet
Hitel. – 21. évf. 12. sz. (2008. dec.), p. 91-94.
•Gelencsér József: A karácsonyfák gazdagsága
Fehérvári Polgár. – 14. évf. 12. sz. (2008. dec.), p. 15. ill.
•Varró Ágnes: A székesfehérvári csapócéh járatótáblája
Szent Márton kultuszának közép-európai emlékei. Szombathely, 2008. p. 137-138.
•Izinger Katalin: Tárlatvezetés
Mőértı. – 11. évf. 12. sz. (2008. dec.), p. 6.
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SAJTÓFIGYELİ
•(szsz): Múzeumi fesztiválvíkend. Péntektıl nyitott kapuk, programözön az Intercisában (fotó Vohlmann György)
Dunaújvárosi Hírlap. – 19. évf. 243. sz. (2008. okt. 16.), p. 5. ill.
•(szsz): İszi fesztiválvíkend az Intercisában (fotó Vohlmann György)
Dunaújvárosi Hírlap. – 19. évf. 245. sz. (2008. okt. 18.), p. 1. ill.
Három napon át nyitva az Intercisa Múzeum kapuja.
•Szabó Szabolcs: Múzeumi ıszfieszta. Mátyás király, kacsintó Lein (fotó Vohlmann György)
Dunaújvárosi Hírlap. – 19. évf. 246. sz. (2008. okt. 20.), p. 1., 5. ill.
Három napon át programok várták az érdeklıdıket az Intercisa Múzeumban.
•Pekarek János: Akadt egy bátor fényképész is ... 1956 októbere-novembere, ahogyan a múzeumi tárlókban
látjuk (fotó Vohlmann György)
Dunaújvárosi Hírlap. – 19. évf. 248. sz. (2008. okt. 22.), p. 7. ill.
Évfordulós kiállítás az Intercisa Múzeumban.
•(szz): Kovácsolt virág, szép üveg és kép. Megérkezett a Csók István Képtárba a megyei múzeumok szecessziótárlata (fotó Gregority Antal)
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 249. sz. (2008. okt. 24.), p. 7. ill.
•Dávid Erzsébet: Téglák vallanak az épület történetérıl. Felújítás elıtti feltárás a fehérvári Magyar Király
Szállóban (fotó Borbély Béla)
Vasárnapi Fejér Megyei Hírlap. – 9. évf. 43. sz. (2008. okt. 26.), p. 3. ill.
A Siklósi Gyula régész által feltárt, az építéshez használt monogramos téglák segítségével meghatározható,
pontosítható az 1820 körül még postaállomásként mőködı épület kialakításának, átépítésének története.
•Tihanyi Tamás: A történelem szemete (fotó Borbély Béla)
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 251. sz. (2008. okt. 27.), p. 1. ill.
Török korból származó kemencerendszert tárt fel Siklósi Gyula régész a Felsıvárosban, a Honvéd utcában
közmőépítés miatt folyó leletmentı ásatáson.
•(gg): Ünnep a tízéves babaházban. A játék az ezredfordulón is folytatódik: konferencia és találkozó
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 253. sz. (2008. okt. 29.), p. 7. ill.
•Rózsa Gyula: Szorosabb szövetséget!
Népszabadság. – 66. évf. (2008. nov. 5.), p. 11.
A szecesszió vidéke, a vidék szecessziója címő kiállításról.
•(tt): A szálló körül kutattak. Csontváz a sánc árkában (grafika Lovász Lilla)
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 259. sz. (2008. nov. 6.), p. 1., 3. ill.
Az épület felújítása miatt régészeti feltárást folytat Siklósi Gyula régész a Magyar Király Szálló épületében.
•(gg): A babaház játszóházi termében a Grimm-meseország címő kiállításhoz kapcsolódva rendezett [nov. 5-én]
családi játszóházi programot a Terembura egyesület... (fotó Gregority Antal)
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 259. sz. (2008. nov. 6.), p. 7. ill.
Képaláírás.
•Dávid Erzsébet: Játék nélkül nem lehet élni. Ünnepi találkozó a Fehérvári Babaház megnyitásának 10.
évfordulóján (fotó Borbély Béla)
Vasárnapi Fejér Megyei Hírlap. – 9. évf. 45. sz. (2008. nov. 9.), p. 3. ill.
•Gábor Gina: A varázspince csodás titkai. Születésnapi konferencia: a győjtemény históriája, családtörténettel
(fotó Gregority Antal)
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 262. sz. (2008. nov. 10.), p. 7. ill.
A Fehérvári Babaházban november 8-án megrendezett konferenciáról.
•(szt): Szobrok a dzsungelben. Régészeti ásatások, falukutatás és a Domanovszky-freskó
Dunaújvárosi Hírlap. – 19. évf. 262. sz. (2008. nov. 10.), p. 5.
A Dunaújvárosi Kulturális Egyesület november 5-i közgyőlésén szó esett az Intercisa Múzeum régészeti
ásatásairól, civilek és kultúra kapcsolatáról a kistérség településein.
•Szabó Zoltán: Akkor bezzeg tudtak élni! A múzeumok szövetségének vándorkiállítása a Csók Képtárban (fotó
Gregority Antal)
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 264. sz. (2008. nov. 12.), p. 7. ill.
•(gg): Márton-napi vigasság
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 266. sz. (2008. nov. 14.), p. 14. ill.
A Szent István Király Múzeumban november 15-én Márton-naphoz kapcsolódó szokásokat elevenítenek fel,
elıadásokat hallgathatnak az érdeklıdık.
•J. Mezı Éva: A tudományos patikus (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 267. sz. (2008. nov. 15.), p. 17. ill.
Ferentzi Mónika a Szent István Király Múzeumban Kazay Endre tudományos munkásságáról tartott elıadást.
•Sz A.: Patikába az óvodásokkal! A Fekete Sas múzeum foglalkozása kicsiknek
Óvodai Élet. – 16. évf. 4. sz. (2008.), p. 18-19. ill.
A Fekete Sas Patikamúzeumban Bernáth Éva múzeumpedagógus, a Terembura Kulturális és Múzeumpedagógia
Egyesület tagja tart foglalkozásokat.
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•(szsz): Képregényes Mátyás. Ötszáz pályamunkából negyvenötöt állítottak ki az Intercisában (fotó Lázár Zsolt)
Dunaújvárosi Hírlap. – 19. évf. 268. sz. (2008. nov. 17.), p. 5. ill.
A november 15-i tárlatnyitón negyvenöt alkotó munkáit jutalmazták a múzeum munkatársai.
•(szsz): Mártonludak és Mátyás király. Mártonludak ünnepe (fotó Lázár Zsolt)
Dunaújvárosi Hírlap. – 19. évf. 268. sz. (2008. nov. 17.), p. 1., 5. ill.
Az Intercisa Múzeumban díjesı várta a rajzpályázat bajnokait.
•Gábor Gina: Sült libacomb és papírlúd (fotó Pati-Nagy Bence)
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 268. sz. (2008. nov. 17.), p. 7. ill.
November 15-én a Szent István Király Múzeum és a Fehérvári Polgárok Egyesülete harmadik alkalommal
rendezett Márton-napi batyubált.
•Moskovszky Éva, [riporter] Látrányi Viktória: Átjátszott élet. Játékok bővöletében él a "babák nagyaszzonya"
Fehérvári 7 Nap. – 13. évf. 47. sz. (2008. nov. 28.), p. 5. ill.
•Nagy Levente: 50 éves a gorsiumi régészeti park. Új kutatási eredmények és feladatok egy születésnapi
konferencián
Örökség. – 12. évf. 11. sz. (2008. nov.), p. 17-18. ill.
A szeptember 24-26. között megrendezett tanácskozás elıadásairól.
•(tt): Az eredeti tervek szerint (fotó Lovász Lilla)
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 282. sz. (2008. dec. 3.), p. 1., 4. ill.
A Nemzeti Emlékhely Kuratóriuma Fülöp Gyula korábbi múzeumigazgató helyett Demeter Zsófia jelenlegi
igazgatót választotta elnökhelyettessé.
•Ficsóri Erika: Győjtıszenvedély és játék-kutatás. Tíz éves a székesfehérvári Moskovszky-győjtemény
Fehérvári Polgár. – 14. évf. 12. sz. (2008. dec.), p. 6. ill.
•Somlyódy Nóra: Kicsit így, kicsit úgy. A székesfehérvári romkert átnemzetiesítése
Magyar Narancs. – 20. évf. 50. sz. (2008. dec. 11.), p. 21.
A Nemzeti Emlékhely Közalapítvány kuratóriuma és a NFÜ is támogatta a Nemzeti Emlékhely emlékmőtervét.
•J. Mezı Éva: Egyetlen rend maradt. A királyi udvar a középkorban vonzotta a városba a szerzeteseket
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 290. sz. (2008. dec. 12.), p. 17. ill.
Mózessy Gergely a Székesfehérváron megtelepedett szerzetesrendekrıl tartott elıadást a Szent István Király
Múzeum História sorozatában.
•Tihanyi Tamás: Fény a múltból. A lovagrend és a megye közös megemlékezése volt (fotó Szabó László)
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 291. sz. (2008. dec. 13.), p. 4. ill.
December 13-án a megyeházán kiállítás nyílt III. Béla koráról, majd Demeter Zsófia elıadást tartott a királysír
feltárásának évfordulója alakalmából.
•(szsz): Szerelem, közélet: mézes. Szív küldi szívnek – mézeskalácsosság az Intercisában (fotó Lázár Zsolt)
Dunaújvárosi Hírlap. – 19. évf. 291. sz. (2008. dec. 13.), p. 1., 3. ill.
A mézeskalácsosság történetérıl nyílt kiállítás az Intercisa Múzeumban.

KIÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ
Kiállítóhelyeinkre díjtalan belépésre jogosultak:
1. gyermekek 6 éves korig
2. fogyatékkal élık, valamint kísérıik (jogosultakként egy fı)
3. az oktatási és kulturális miniszter által kiadott szakmai belépıvel rendelkezık
4. a nemzetközi szerzıdések alapján erre feljogosítottak
5. az Európai Gazdasági Társulás (a továbbiakban EGT) 70 év feletti állampolgárai
6. az EGT állampolgárai, amennyiben közoktatásban dolgozó pedagógusok, valamint felsıoktatásban
foglalkoztatott oktatók
7. az EGT állampolgárai, amennyiben az adott ország jogszabályinak megfelelıen bejegyzett, mőködési
engedéllyel rendelkezı, illetve akkreditált közgyőjteményekben vagy közmővelıdési intézményekben szakmai
munkakörben foglalkoztatott dolgozók
8. minden hónap elsı vasárnapján a 26 év alatti fiatalok, továbbá a 18 év alatti fiatalokat kísérı, legfeljebb két
hozzátartozó
9. valamennyi látogató a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepein (március 15., augusztus 20., október 23.)
10. ICOM kártyával rendelkezık
11. Újságírók
12. Fejér Megyei Múzeumegyesület tagjai
13. Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület tagjai
14. Terembura Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület tagjai
15. Pro Gorsio – Gorsium Barátok Köre tagjai (csak Gorsium Szabadtéri Múzeumba)
16. Tóparti Gimnázium mővészeti tagozatos diákjai (csoportosan a képzımővészeti kiállításokba)
17. Magyar Alkotók Országos Egyesületének tagjai
Kiállítóhelyeinkre 50 %-os kedvezményes belépıre jogosultak:
1. az EGT 6–26 év közötti állampolgárai
2. az EGT 62–70 év közötti állampolgárai
Egyéb kedvezmények érvényben lévı szerzıdések alapján
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Kultúra utalvánnyal rendelkezık (Sodexho Pass Kft., Accor Services Magyarország Kft.)
Belépıdíj: 600,-Ft
Csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 500,-Ft/fı
Kedvezményes belépıdíj: 300,-Ft
Kedvezményes csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 200,-Ft/fı
Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 1350,-Ft
Az ettıl eltérı belépıdíjakat a kiállítóhelynél közöljük.
ELİZETES IGÉNYBEJELENTÉS ALAPJÁN TÁRLATVEZETÉST TARTUNK, AMELYNEK DÍJA:
Székesfehérváron
felnıttek
25 fıig: 5500,-Ft,
26 fıtıl: 6500,-Ft
diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élık
25 fıig: 2500,-Ft,
26 fıtıl: 3200,-Ft
idegen nyelven 25 fıig: 7500,-Ft,
26 fıtıl: 8500,-Ft
városnézı vezetés
felnıttek
diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élık
idegen nyelven

12000,-Ft
7500,-Ft
15000,-Ft

Gorsiumban
felnıttek
25 fıig: 6000,-Ft,
26 fıtıl: 7500,-Ft
diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élık
25 fıig: 4200,-Ft,
26 fıtıl: 5500,-Ft
idegen nyelven
létszámtól függetlenül: 10000,-Ft

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
SZÉKESFEHÉRVÁR
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fı 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 kıtár
Nyitva: január 6 – március 31-ig és október 1 – december 20-ig
hétfı kivételével naponta 10–14 óráig
április 1 – szeptember 30-ig hétfı kivételével naponta 10–16 óráig
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3., Tel.: 22-398 083
A kiállítóhelyen átalakítás miatt csak idıszakos kiállítások látogathatók.
KÖZÉPKORI ROMKERT – NEMZETI EMLÉKHELY
Koronázó tér
Nyitva: március 15 – október 31-ig hétfı kivételével naponta 9–17 óráig

FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Fı u. 5.
Nyitva: január 2 – december 23-ig hétfı kivételével naponta 10–18 óráig
Belépıdíj: 400,-Ft; kedvezményes belépıdíj: 200,-Ft
Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 900,-Ft
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BUDENZ-HÁZ – YBL-GYŐJTEMÉNY
Arany János u. 12., Tel.: 22-313 027
Nyitva: március 1 – április 26-ig hétfı kivételével naponta 10–14 óráig
április 27 – október 11-ig hétfı kivételével naponta 10–16 óráig
Belépıdíj: 400,-Ft; kedvezményes belépıdíj: 200,-Ft
Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 900,-Ft
ÚJ MAGYAR KÉPTÁR
Megyeház u. 17., Tel.: 22-329 504
Nyitva: hétfı kivételével naponta 9–17 óráig

FEHÉRVÁRI BABAHÁZ
Megyeház u.17., Tel.: 22-329 504
Nyitva: hétfı kivételével naponta 9–17 óráig

SCHAÁR ERZSÉBET-GYŐJTEMÉNY
Jókai u. 11., Tel.: 22-329 431
Technikai okok miatt bizonytalan ideig nem látogatható.
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DUNAÚJVÁROS
INTERCISA MÚZEUM
Városháza tér 4., Tel.: 25-411 315, 25-408 970
Dunaújváros története az ıskortól az 1970-es évek közepéig
Nyitva: január 2 – június 21-ig és augusztus 31 – december 31-ig hétfı kivételével páros héten: kedd–pénteken:
10–14 óráig, páratlan héten: kedd–pénteken: 14–18 óráig, szombat–vasárnap egységesen: 14–18 óráig
június 22 – augusztus 30-ig hétfı kivételével naponta 14–18 óráig
RÓMAI KORI KİTÁR ÉS ROMKERT
Római körút
Nyitva: április 15 – október 12-ig
Nyitvatartási ideje megegyezik az Intercisa Múzeum nyitvatartási idejével.
RÓMAI KORI KATONAI FÜRDİ
Öreghegyi út
Nyitva: április 15 – október 12-ig
Nyitvatartási ideje megegyezik az Intercisa Múzeum nyitvatartási idejével.

TÁC – GORSIUM
SZABADTÉRI MÚZEUM – RÉGÉSZETI PARK
Tel.: 22-362 243
A régészeti park megtekinthetı naponta: november 2 – március 31-ig
10–16 óráig, április 1 – október 31-ig 10–18 óráig

Belépıdíj: 700,-Ft; csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 600,-Ft/fı
Kedvezményes belépıdíj: 350,-Ft; kedvezményes csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 250,-Ft/fı
Családi belépıdíj (2 felnıtt + 2 gyermektıl): 1600,-Ft

CECE
CSÓK ISTVÁN EMLÉKMÚZEUM
7013 Cece, Arany J. u. 1.,Tel.: 25-235 007
A kiállítás ideiglenesen a régi cecei általános iskolába költözött
(Deák Ferenc u. 44.).
Nyitva: szombat–vasárnap 10–18 óráig, hétköznap elızetes bejelentkezés alapján
Tel.: Bakó Jánosné, 25-234 752

CSÁKVÁR
VÉRTES MÚZEUM
8083 Csákvár, Kossuth u. 2., Információs telefon: 22-315 583, 311 734
A Vértes Múzeum néprajzi tájháza elızetes bejelentkezéssel látogatható. Tel.: 20-945 7194, 30-417 0804.

KÁPOLNÁSNYÉK
VÖRÖSMARTY MIHÁLY EMLÉKMÚZEUM
2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty u., Tel.: 22-709 014
A költı egykori lakóházában XIX. századi interieurbe helyezett
Vörösmarty-relikviák láthatók.
Nyitva: március 15 – november 29-ig hétfı kivételével naponta 10–18 óráig
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SUKORÓ
NÉPRAJZI HÁZ
Szilvás sor, Információs telefon: 22-315 583, 311 734
Egykori zsellérház, konyha- és szobabelsık
Nyitva: március 15 – október 31-ig hétfı és kedd kivételével naponta 10–16 óráig

PÁKOZD
PÁKOZD – SUKORÓI CSATA EMLÉKKIÁLLÍTÁS
Tel.: 30-474 7905, Információs telefon: 22-315 583, 311 734
Nyitva: március 15 – október 31-ig hétfı kivételével naponta 10–18 óráig

FÜLE
SÁRRÉTI TÁJHÁZ
8157 Füle, Széchenyi út 107.
Szıttesek és hímzések Fejér megyébıl
Nyitva: március 15 – október 31-ig hétfı és kedd kivételével naponta 10–16 óráig

2009. ÉVI ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
Nemzeti ünnep, március 15. (vasárnap) nyitva
Húsvét, április 12–13. (vasárnap, hétfı) nyitva
Május 1. (péntek) nyitva
Pünkösd, május 31 – június 1. (vasárnap, hétfı) 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

A FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA E-MAIL CÍMEI:
Titkárság: Schweighardt Ferencné – fmmuz@iif.hu
Dr. Demeter Zsófia igazgató – fmmuz@iif.hu
Elekes Szentágotai Enikı gazdasági igazgató – e.szentagotai.eniko@iif.hu
Szívósné Csorba Erzsébet rendszergazda – csorba.erzsebet@iif.hu
Krizsány Anna népmővelı – krizsany.anna@iif.hu
Hári Krisztina mővelıdésszervezı – kozmuvelodes.szikm@iif.hu
HONLAPOK:

Intercisa Múzeum: www.museum.hu/dunaujvaros/intercisa
Szent István Király Múzeum: www.szikm.hu
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület: www.tkme.hu
Terembura Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület: www.terembura.hu
Városi Képtár – Deák Győjtemény: www.deakgyujtemeny.hu
Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum: www.szfvar.katolikus.hu

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSA
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Kérjük ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1%-át!
Fejér Megyei Múzeumegyesület, adószám: 19091804-1-07
Pro Gorsio – Gorsium Barátok Köre „Gorsium” Alapítványa,
adószám: 19092898-1-07
István Király Múzeum „Marosi Arnold” Alapítványa, adószám: 19095183-1-07
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