MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztató a 2009. július–augusztus havi Fejér megyei programokról
XLV. évfolyam 7–8. szám

IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
SZÉKESFEHÉRVÁR
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3.
MÁSOLATOK – PÖTTYÖS HÁTTÉR. PALKÓ TIBOR FESTİMŐVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetı: 2009. szeptember 13-ig, hétfı kivételével naponta 10–18 óráig
Palkó Tibor tanulmányait a Magyar Képzımővészeti Fıiskola festı szakán végezte, majd tovább mélyítette a
Mővészképzıben. 1988-tól számos önálló és csoportos kiállítása volt már itthon és külföldön. Jelenleg a Szent
István Egyetem Jászberényi Fıiskolai Karának docense. Alapító tagja több mővészeti társulásnak is, így a Fiatal
Képzımővészek Stúdiója Egyesületének, az Alkotárs Mővészeti Egyesületnek, valamint vezetıje a jászberényi
Kortárs Galériának. 1990-ben alapító tagja volt a BLOCK csoportnak (Katona Zoltán, Nayg István, Nagy ÁrpádPika, Palkó Tibor, Sebestyén Zoltán). 1991-tõl tagja a Róna csoportnak, (Bangócs Gábor, Bukta Imre, Csurgai
Ferenc, Czobor Sándor, Kovács István, Palkó Tibor). Budapesten, Jászberényben és Nagykátán dolgozik. 2005ben Munkácsy-díjat kapott.
Székesfehérváron új képeket és az elmúlt pár év anyagát állítja ki, témái emberek, gyümölcsök, és új
sorozatában foglalkozik a vak emberek látványvilágával.
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
Bartók Béla tér 1.
FEJÉR MEGYE ANNO…
Fejér megye múltja képeslapok tükrében
Az 1000 éves Fejér megye településeit bemutató kiállítás része a 2009. évi millenniumi programsorozatnak.
Megnyitó: 2009. augusztus 19-én, szerdán 17 órakor
Az októberig nyitva tartó kiállítással egyidıben ismét megtekinthetı
ABA NOVÁK VILMOS: MAGYAR-FRANCIA TÖRTÉNELMI KAPCSOLATOK CÍMŐ PANNÓJA

Az ANTAL-LUSZTIG GYŐJTEMÉNY SZÉKESFEHÉRVÁRON
A kiállítások megtekinthetık:
A Csók István Képtárban: 2009. július 19-ig, minden nap 10–18 óráig.
A Városi Képtár – Deák Győjteményben 2009. július 19-ig, hétfı kivételével naponta

10–18 óráig.
A Volksbank Galériában 2009. július 19-ig, hétfın, kedden és szerdán 8–16 óráig, csütörtökön 8–18 óráig,
pénteken 8–15 óráig.
Székesfehérváron tavasszal és nyáron négy intézmény együttmőködésével a debreceni Antal–Lusztiggyőjtemény mutatkozik be. Antal Péter az egyik legjelentısebb magángyőjteményt építette fel az elmúlt
évtizedekben. A tradíció adott volt, hisz már a nagyapa, Lusztig Sámuel is győjtött mőtárgyakat, ez az anyagi és
szellemi örökség alapozta meg a győjtemény további gyarapítását.
A mintegy háromezer mőtárgyból álló Antal–Lusztig-győjtemény a 20. századi magyar képzımővészet fejlıdését
mutatja be reprezentatív módon. Szinyei Merse Páltól Csontváryn, Rippl Rónain, Gulácsyn, Ferenczy Károlyon, a
Nyolcak és aktivisták csoportján, majd Anna Margiton, Ámos Imrén és Ország Lilin át egészen napjainkig, Ujházi
Péterig, Kicsiny Balázs és Baglyas Erika mőveiig tart az ív, amelyet a győjtemény átfog. Több mint 300 alkotó
munkái találhatók meg az anyagban, amely kizárólag magyar mővészek munkáira épül; elsısorban klasszikus
táblaképekre, egyedi grafikákra és plasztikákra. A kollekció ugyanakkor bizonyos életmővek és jelenségek köré
koncentrálódik.
Székesfehérváron egyidejőleg négy, a város képzımővészetében meghatározó intézményben – Szent István
Király Múzeum, Városi Képtár – Deák Győjtemény, Volksbank Galéria, Pelikán Galéria – a 19–20. század és
napjaink képzımővészetének legfontosabb stílusirányaiból és alkotóitól látható a reprezentatív tárlat. A négy
helyszín egymást is kiegészítı válogatása lehetıvé teszi, hogy közel 300 mőtárgy bemutatásával a látogatók
átfogó képet kapjanak a jelentıs értékeket magában foglaló magángyőjteményrıl.
Az intézményekben a magángyőjteménybıl kiállított mőtárgyak kapcsolódnak a város mővészeti
hagyományaihoz és a közgyőjteményeiben ırzött alkotásokhoz.
A négy helyszínes kiállítás az Antal–Lusztig győjtemény eddigi egyik legnagyobb szabású bemutatkozása.
Az Antal–Lusztig-győjteménybıl a Csók Képtárba válogatott mőtárgyak összessége jól tükrözi a múzeumi
kollekció profilját. Az anyagválogatás szempontja az volt, hogy az alkotások leképezzék a II. világháború elıtti
utolsó évtized és a háború utáni idıszak legfontosabb és progresszívnek ítélt tendenciáit, alkotóit,
képzımővészeti jelenségeit. Láthatók többek között Moholy-Nagy László, Vajda Lajos, Barcsay Jenı, Ország Lili,
Erdély Miklós, Lakner László, Csernus Tibor, Ujházi Péter, Kicsiny Balázs és Eperjesi Ágnes mővei.

FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Fı u. 5.
RÓMAI KORI ÜVEGMŐVESSÉG
Megtekinthetı: 2009. augusztus 30-ig, hétfı kivételével naponta 10–18 óráig

SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fı u. 6.
RÖVID IMA. EPERJESI ÁGNES KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetı: 2009. szeptember 20-ig
szerdától vasárnapig 10–16 óráig
Eperjesi Ágnes képzımővész évek óta kutatja a fényképezés lehetıségeinek kitágítását. Az 1990-es évek végén
alakította ki azt az egyéni vizuális világot, amely munkáit azonnal felismerhetıvé teszi. Polaroid fotógrammjaival a
klasszikus fotógrammok világát újította meg. Mőveinek létrejöttét a téma és technika egymásra találása,
kölcsönös egymásra utaltságuk motiválja. Az utóbbi évek alkotómunkája során fedezte fel, hogy a színtan

területén a mővészeti és tudományos elméletek nehezen jutnak közös nevezıre. Kutatói módszertanának
lényege, hogy saját kísérleteinek segítségével magyarázza, illusztrálja, segíti a megértést. Mővészi
alkotómunkájában a nézıket a saját tapasztalatszerzés révén vonja be a megértés folyamatába. Izgalmas
színtani nyomozásainak eredményeit egy kiállítás-sorozaton mutatja be, és kutatásait egy könyvben is összegzi
majd.
Székesfehérvári kiállításán egy új, a helyszínre készült fényinstallációt és videóanimációt mutat be. A kiállítás
interaktív, azaz csak a nézık részvétele esetén látható. Az elsötétített Díszteremben fényinstalláció kap helyet; a
vetített szövegek a nézık közremőködésével válnak olvashatóvá. Ahogy a nézı végigsétál a két projektorból
egymásra vetített betők olvashatatlan mondatcsíkja elıtt, akaratlanul is kitakarja hol az egyik hol a másik vetítı
fénysugarát. Így áll össze számára a szöveg értelmes mondattá. A komplementaritás problémáját a
videóanimáció járja körül.
A látogató a kiállítási térben nemcsak a mondat üzenetét veheti magára, hanem a megfigyelt és megfigyelı
viszonyán és saját aktív szerepén is elgondolkodhat. A fény- és videóinstallációk látványosan modellezik a
megfigyelés aktusát és az interpretáció elsı lépéseit.
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MÚZEUMEGYESÜLET
SZÉKESFEHÉRVÁR
Kirándulás
DOMBÓVÁR szeptember 26-án, szombaton
Program: séta a városban, kiállítások megtekintése: Helytörténeti Múzeum, Fekete István Múzeum, Vasúttörténeti
Győjtemény, Szigeterdei Lakótorony, látogatás a Gábor cukrászdában
Indulás reggel 7 órakor a Skála áruház mögötti parkolóból
Étkezés: közös ebéd Dombóváron
Részvételi díj: várhatóan 3500,-Ft
Jelentkezés augusztus 24-tıl a részvételi díj befizetésével Braila Máriánál (Országzászló tér 3.)

IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
DUNAÚJVÁROS
INTERCISA MÚZEUM
Városháza tér 4.
ADONY A RÓMAI KORBAN
Megtekinthetı: 2009. november 1-ig
hétfı kivételével keddtıl péntekig: 10–16 óráig,
hétvégén zárva, csak minden hónap elsı vasárnapján 14–18 óráig
Az Intercisa Múzeum a római kori Adonyt, Vetus Salinát bemutató idıszakos kiállítást rendezett, melyen a római
kori katonai tábort, a hozzá tartozó polgári települést és az 1975-ben feltárt, jelenleg a Szent István Király
Múzeumban található Dolichenus-szentély leleteit szeretnénk megismertetni a látogatókkal.
Vetus Salina alapítása az 1. század közepére tehetı, a katonai tábort fennállása idején többször átépítették, több
periódusa ismert mind a palánk- mind a kıtábornak. A Duna által nagyrészt elmosott katonai tábor maradványait
1949-50-ben tárta fel Barkóczi László, a leletek jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeumban vannak. A polgári
településhez tartozó objektumok már több ízben kerültek elı, nagyobb arányú feltárásokra 1997-ben és 2001-ben
került sor.
A kiállítás megrendezését indokolja, hogy az utóbbi évek fent említett feltárásain a polgári településrıl annyi
információ jutott birtokunkba, mellyel az eddig ismertnél jóval teljesebb képet kaptunk a római kori Adonyról, így a
kiállításon bemutathatjuk a sokkal alaposabban feltárt Intercisa egyik, eddig kevéssé ismert szomszéd
erıdítményét.
Vetus Salinát az elıkerült gazdag leletanyag (terra sigillaták, Faltenbecherek, különbözı bronztárgyak, aranyozott
bronz hajtő, csontféső, a Dolichenus-szentély isten- és állatszobrai), a katonai táborról készült makettek, valamint
a feltárások során készült kinagyított rajzok és fotók segítségével mutatjuk be. Ez utóbbiak lehetıséget adnak
jelentısebb, egykor padlófőtéssel, vízelvezetı rendszerrel, más esetben fürdımedencével ellátott lakóházak,
árokrendszerek, gödrök megismertetésére is.
"KINCSEINK ÖRZİI" – Ládák, dobozok, skatulák
Kiállítás Ilyés Endréné és Pletser Tamás győjteményébıl
Megnyitó: 2009. július 10-én, pénteken 15 órakor
A kiállítást bemutatja: Ilyés Endréné és Pletser Tamás
Megtekinthetı: 2009. szeptember 6-ig
hétfı kivételével keddtıl péntekig: 10–16 óráig,
hétvégén zárva, csak minden hónap elsı vasárnapján 14–18 óráig
Az emberiség életében a tulajdon megjelenése után már jelentkezett az igény használati és egyéb tárgyak
tárolására. A láda sokáig – a szekrény megjelenéséig – a legfontosabb bútordarab volt. Az emberek ebben
tárolták ruháikat, eszközeiket, ételeiket stb. Vándorlásoknál, utazásoknál könnyen mozgatható bútordarab volt.
Funkcióját napjainkban már lényegében elvesztette.
Nem így a dobozok, melyeknek szerepe a csomagolás fejlıdésével megmaradt, illetve napjainkban is fejlıdik. Az
itt látható darabok a történelem különbözı korszakaiban ırizték tulajdonosuk tárgyait. Sokukat speciális funkcióra
tervezték és használták. Formájuk és anyaguk nagyon változatos.
Skatulya (skatula): a kicsi doboz. Ékszerek, gyógyszerek, kis értékes tárgyak ırzıi. Nevük nem maradt fenn
(kivéve a gyufás skatulya) de funkciójukból eredıen nap mint nap találkozhatunk ezekkel a kis, kedves
tárgyakkal.
A kiállítás a múlt ezen emlékeibıl állít össze ízelítıt, betekintést engedve a bennük levı titkokra.
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RENDEZVÉNY
DUNAÚJVÁROS
INTERCISA MÚZEUM
Városháza tér 4., Tel.: 25-411 315, 25-408 970
Múzeumpedagógiai program
A foglalkozásokra elızetes témaegyeztetéssel lehet jelentkezni a következı telefonszámokon: 25-411 315, 70458 2723. Részvételi díj: 300,-Ft/fı.

HÍREK
•Intézményünk csatlakozott az İsFehérvár Városkártya elfogadóhelyeihez. A kártyatulajdonosok kedvezményes
árú belépıjegyet válthatnak kiállításainkra. További információ: www.osfehervar.hu.
•Dr. Lukács László néprajzkutató Fejér megye képviselıjeként Linzben, Európa 2009. évi kulturális fıvárosában,
április 16-18. között részt vett a Duna menti tartományok és megyék kulturális és tudományos
munkabizottságának ülésén.
•Dr. Demeter Zsófia történész és dr. Lukács László néprajzkutató 2009. április 24-25-én a történelemtanár
továbbképzés keretében elıadásokat tartott a Délvidéken, Zentán a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban,
Oromhegyesen a mővelıdési házban. Demeter Zsófia A modern nı és a Nagy Háború; Repedések a trianoni
falon, Lukács László Szent István magyar király a néphagyományban; A néprajzi látásmód az ezredfordulón címő
elıadásokkal szerepelt.
•2009. május 19-én Anne Applebaum, Pulitzer-díjas amerikai történész-újságíró a kelet-európai sztálinista
rendszerek kialakulásának történetét kutatva Matussné dr. Lendvai Márta történésszel konzultált, illetve
vezetésével tanulmányozta az Intercisa Múzeum állandó kiállításának szocialista kori részét.
•A Magyar Néprajzi Társaság 121. tisztújító közgyőlése 2009. május 28-án dr. Lukács Lászlót választmányi taggá
választotta.
•2009. május 30-án Bányai Balázs történész A nádasdladányi kastély évszázadai címmel tartott elıadást
Nádasdladányban, a falu elnevezésének 150. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.
•2009. június 17-én 19 órakor a Bástya Kamarakórus koncertet adott a Rendház díszudvarán. A Fehérvár TV
Paletta Híradó címő mősora június 18-án beszámolt a Bástya Kamarakórus koncertjérıl.
•Tárgyalkotó hagyomány – Fejezetek Fejér megye néprajzából címmel 2009. június 26-án nyílt meg a
székesfehérvári Szent István Király Múzeum néprajzi állandó kiállítása (Országzászló tér 3.). Az ünnepélyes
megnyitón dr. Demeter Zsófia megyei múzeumigazgató üdvözölte a vendégeket. Ünnepi köszöntıt mondott dr.
Schneider Márta az Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkára és dr. Balogh Ibolya a Fejér Megyei
Közgyőlés elnöke. Szakmai megnyitót mondott dr. Lackovits Emıke etnográfus. A kiállítást a rendezık, dr.
Lukács László és dr. Varró Ágnes etnográfusok mutatták be a közönségnek.
•Dr. Nagy Veronika etnográfus Egy lakodalmi és farsangi népszokás funkcionális elemzése és interetnikus
kapcsolatai címő pályázatával elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János kutatási ösztöndíját.
Befogadó kutatóhelye 2009 szeptemberétıl három évig a Szent István Király Múzeum lesz, ahol kiadásra készíti
elı a mohai tikverızésrıl készülı monográfiáját.
•A 2008-as Reneszánsz Év keretében kiírt pályázat eredményeként az Országos Széchényi Könyvtár kialakította
a Magyar Digitális Képkönyvtárt, amely hálózati szolgáltatásként közvetíti a magyar kulturális örökség részét
képezı képi dokumentumokat a kultúra iránt érdeklıdık számára. Nyertes pályázóként a Szent István Király
Múzeum Könyvtára az 1869-1870-es évekbıl való székesfehérvári színlapokkal gazdagította a digitális
képgyőjteményt, amely megtekinthetı a www.kepkonyvtar.hu honlapon.

RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ
•Izinger Katalin mővészettörténész 2009. március 22-én Benczúr Emese képzımővésszel, 2009. május 18-án
Eperjesi Ágnes képzımővésszel beszélgetett a Tilos Rádió Kult címő mősorában.
•A Fehérvár Televízióban 2009. május 31-én Bencze András evangélikus lelkész és dr. Lukács László
néprajzkutató beszélt pünkösd ünnepérıl, a pünkösdi népszokásokról dr. Bakonyi István mősorában.

CIKK, TANULMÁNY
•Lukács László: A csóri csuka az élı folklórban
Ethnica. – 11. évf. 1. sz. (2009.), p. 17.

SAJTÓFIGYELİ
•Szentandrási-Sós Zsuzsanna: Genetikailag kódolva. A hagyomány folytatója: Szép Péter
Szalon. – 13. évf. 2. sz. (2009.), p. 36-39. ill.
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•W. I.: Kortárs festık, osztrák-magyar párhuzamok
Barátság. – 16. évf. 2. sz. (2009. ápr. 15.), p. 6052-6053. ill.
Szép Péter magángyőjteményét Bécs után a Csók István Képtárban állították ki.
•Kovács Anita: A család minden tagjának. Este a Cimbora Klub tagjai szórakoztatják koncertjükkel a résztvevıket
(fotó Lázár Zsolt)
Dunaújvárosi Hírlap. – 20. évf. 90. sz. (2009. ápr. 17.), p. 6. ill.
Megnyílt az Intercisa Múzeum idıszakosan látogatható egysége, a római kori fürdı.
•Rózsa Gyula: Antal-Lusztig-vár
Népszabadság. – 67. évf. 94. sz. (2009. ápr. 22.), p. 11. ill.
Az Antal-Lusztig magángyőjteményben ırzött alkotásokból négy székesfehérvári kiállítóhelyen látható válogatás.
•Borsos Roland: Ahol a padlás is csontokkal van tele. Dr. Demeter Zsófia fıtanácsos, a Fejér Megyei Múzeumok
igazgatója
Múzeumcafé. – 3. évf. 2. sz. (2009. ápr.-máj.), p. 80-81. ill.
•-: "Ilyen tavasz csak egy volt életemben"
Múzeumcafé. – 3. évf. 2. sz. (2009. ápr.-máj.), p. 48-52. ill.
A fıvárosi kiállítások mellett hat vidéki múzeum – köztük a Szent István Király Múzeum – mutatja be a tavaszi
hadjárat történetét.
•Házi Péter: Idıutazás a rácok lábnyomán (grafika Lovász Lilla)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 99. sz. (2009. ápr. 28.), p. 5. ill.
A Rác utcai skanzenben az ipartestület felújította a 18-as számú épületet, a Fehérvári Kézmővesek Egyesülete a
hajdan pékségként mőködı házat újítja fel a használat fejében.
•Bódi Kinga: „Nem mindig ember, a ki sorsot intéz” Baglyas Erika: Ember tervez
Balkon. – 4. sz. (2009.), p. 14-16. ill.
•Gábor Gina: Azért a biga hiányzott. Floralia: császárlátogatás, gladiátorjáték, játékos feladatok római
hétköznapokról (fotó Gregority Antal)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 102. sz. (2009. máj. 2.), p. 7. ill.
A május elseji gorsiumi programokról.
•(gg): Meséljük el a gyerekeknek! (fotó Pati-Nagy Bence)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 105. sz. (2009. máj. 6.), p. 7. ill.
Május 5-én nyílt meg a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében az Auschwitz Album képeibıl
válogatást adó utazó tárlat.
•-: Képek az Auschwitz Albumból (fotó Borbély Béla)
Fehérvári 7 Nap. – 14. évf. 18. sz. (2009. máj. 8.), p. 3. ill.
Május 5-én nyílt fotókiállítás a Szent István Király Múzeumban.
•(gg): A látogató aktív szerepe (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 109. sz. (2009. máj. 11.), p. 7. ill.
A Szent István Király Múzeumban Rövid ima címmel Eperjesi Ágnes interaktív fényinstallációja látható.
•Szőcs Erzsébet, [riporter] Gábor Gina: Felszáll a fesztiválkolibri. Újra összefogtak a kulturális intézmények, civil
szervezetek
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 111. sz. (2009. máj. 13.), p. 7. ill.
A Kortárs Mővészeti Fesztivál szervezésérıl.
•Házi Péter, Tihanyi Tamás: Ellentmondásos emlékhely(zet). A megyei önkormányzat tervekre, a tervezı anyagi
fedezetre vár. Van, akinek nem tetszik (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 112. sz. (2009. máj. 14.), p. 1., 3. ill.
•-: Csontvárytól a fiatal kortársakig. Válogatás az Antal-Lusztig-győjteménybıl Székesfehérváron
Új Mővészet. – 20. évf. 5. sz. (2009. máj.), p. 2. ill.
Négy székesfehérvári helyszínen láthatók alkotások a debreceni Antal-Lusztig-győjteménybıl.
•Szabó Zoltán: Sirálytól a galambig. Gelencsér Ferenc képei a Fekete Sasban (fotó Pati-Nagy Bence)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 113. sz. (2009. máj. 15.), p. 7. ill.
•Bódi Kinga: "Nem mindig ember, a ki sorsot intéz". Baglyas Erika: Ember tervez (fotó Baglyas Erika)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 113. sz. (2009. máj. 15.), p. 14-17. ill.
Baglyas Erika Szent István király Múzeumban bemutatott alkotásairól.
•(hp): Lakossági fórum az emlékhelyrıl. Az átdolgozott terveket várja a KÖH (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 118. sz. (2009. máj. 21.), p. 3. ill.
Május 20-án véleményeket fogalmaztak meg a Nemzeti Emlékhely új tervével kapcsolatosan, május 25-én
lakossági fórumot tartanak.
•(pj): Számolócédulák tanúságtételei (fotó Vohlmann György)
Dunaújvárosi Hírlap. – 20. évf. 119. sz. (2009. máj. 22.), p. 4. ill.
Brunner Lászlóné győjteménye az alapja annak a kiállításnak, amely az Intercisa Múzeumban látható.
•Házi Péter, Tihanyi Tamás: Emlék(hely)-keresı. Tudunk-e élni a lehetıséggel? (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 121. sz. (2009. máj. 25.), p. 1., 4.
Május 25-én a városházán lakossági fórumot tartanak a Királyi séta projektrıl.
•K. E.: Párhuzamos magány. Gelencsér Ferenc fotókiállítása
Fehérvári 7 Nap. – 14. évf. 20. sz. (2009. máj. 22.), p. 3. ill.
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•(tt): Egy lépés elıre, kettı... Érvek és ellenérvek a Nemzeti Emlékhely megvalósításáról (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 122. sz. (2009. máj. 26.), p. 4. ill.
A Városházán május 25-én tartott lakossági fórumról.
•Bakonyi István: Párhuzamos magány
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 126. sz. (2009. máj. 30.), p. 13. ill.
Elhangzott Gelencsér Ferenc kiállításának megnyitóján, a Fekete Sas Patikamúzeumban.
•Pekarek János: Számolatlan számolócédulák. Három nınemzedék... (fotó Vohlmann Görgy)
Dunaújvárosi Hírlap. – 20. évf. 126. sz. (2009. máj. 30.), p. 7. ill.
Az Intercisa Múzeum különleges kiállításáról.
•(ze): Palkó pöttyös háttere
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 128. sz. (2009. jún. 3.), p. 7. ill.
Június 5-én L. Simon László nyitja meg Palkó Tibor kiállítását a Szent István Király Múzeum Országzászló téri
épületében. Bemutatják a két alkotó közös kötetét is.
•-: Várjáték a Kula-toronynál. A török vendégeknek is tetszett a korhő jelmezben felvonultak haditornája (fotó
Borbély Béla)
Vasárnapi Fejér Megyei Hírlap. – 10. évf. 22. sz. (2009. jún. 7.), p. 1. ill.
•(tt): Noé és az ısi cipó (grafika és fotó Lovász Lilla)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 132. sz. (2009. jún. 8.), p. 4. ill.
Kisfaludon egy nagy kiterjedéső falu, Úrhidán egy avar temetı maradványainak feltárását kezdték meg a Szent
István Király Múzeum régészei.
•(ze): Sámánok és révülık. A Japán hajtás meg a Háromlábú lovat etetı lány (fotó Gregority Antal)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 131. sz. (2009. jún. 6.), p. 1. ill.
A Szent István Király Múzeumban Palkó Tibor képeibıl nyílt kiállítás, bemutatták a mővész L. Simon Lászlóval
közös kötetét is.
•Böröczfy Virág: Színügyeink – Eperjesi Ágnes három kiállítása. Magyar Fotográfusok Háza és Nessin Galéria,
Budapest, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
Mőértı. – 12. évf. 6. sz. (2009. jún.), p. 4. ill.
•V. Varga József: Barátokra találtak. Várjáték. Török vendégek Kavakliból
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 135. sz. (2009. jún. 11.), p. 16. ill. (Bakonytól a Dunáig)
Várjáték a Kula toronynál.
•Gábor Gina: Fényes múzeumi éjszaka. Tárlatvezetések, koncertek, báb- és táncjáték hajnalig
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 138. sz. (2009. jún. 15.), p. 7. ill.
•Szabó Szabolcs: A múzeum visszavár (fotó Vohlmann György)
Dunaújvárosi Hírlap. – 20. évf. 140. sz. (2009. jún. 17.), p. 6. ill.
A Múzeumok éjszakája dunaújvárosi programsorozata.

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
Kultúra utalvánnyal rendelkezık (Sodexho Pass Kft., Accor Services Magyarország Kft.)
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İsFehérvár Városkártya
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.
Elızetes 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
Országzászló tér 3., Tel.: 22-398 083
Tárgyalkotó hagyomány – Fejezetek Fejér megye néprajzából
Új állandó kiállításunk a Szent István Király Múzeum néprajzi győjteménye alapján kíván átfogó képet adni Fejér
megye népi kultúrájáról, a hagyomány tárgyai, a kapcsolódó életforma, élethelyzetek bemutatásával. A népi
mőveltség tárgyainak útját, sorsát kísérjük végig az alkotóktól, létrehozóktól kezdve, a továbbadáson,
fogyasztáson, felhasználáson keresztül, egészen napjaink népmővészeti mozgalmáig, a népi iparmővészek
munkásságáig.
Az alkotókat, a kézmőves iparosok, a pásztormővészet és a háziipar tárgyain, termékein, a céhemlékeken
keresztül hozzuk közel. A tárgyak útjának következı állomása a csere, a felhasználás, a fogyasztás, amit a
vásártérrel érzékeltetünk: mézeskalácsos, cserépedényárus, libafertály árus kínálja portékáit.
A tárgyak szerepének elıtérbe helyezésével vezetjük a látogatót a tágabb, külsı világból az ember belsı
világába, a népszokások, a vallásosság, az ünnepek, a kultikus szféra tárgyakban is megmutatható területe felé.
A bodajki búcsúba tartó, ünnepi viseletbe öltözött csoport, a szentek (Sebestyén, Orbán, Nepomuki Szent János,
Donát, Szent István király, Vendel) tiszteletével kapcsolatos emlékek, a jeles napok körébıl a mohai
húshagyókeddi tikverızés, a pázmándi húsvéti korbácsolás, a gyúrói pünkösdi zöldág hordás tárgyait bemutató
részletek képviselik ezt a területet.
Kiállításunk végén betekinthetünk egy hagyományos, karácsonyi ünnepi díszbe öltözött parasztszobába, ahol a
bábtáncoltató betlehemesek elıadását nézi a gazda és a felesége.
Látogatóinkat szeretnénk interaktív eszközökkel bevonni, a kiállításban szerzett ismereteket néprajzi filmek,
hangfelvételek, számítástechnikai eszközök segítségével elmélyíteni.
Nyitva: 2009. június 26-tól hétfı kivételével naponta 10–18 óráig
Belépıdíj: 800,-Ft; csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 700,-Ft/fı;
Kedvezményes belépıdíj: 400,-Ft; Kedvezményes csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 300,-Ft/fı
Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 1800,-Ft
Az állandó és az idıszakos kiállítás együttes megtekintésekor:
Belépıdíj: 1200,-Ft; csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 1100,-Ft/fı;
Kedvezményes belépıdíj: 600,-Ft; Kedvezményes csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 500,-Ft/fı
Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 2700,-Ft
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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 – április 26-ig és október 1 – december 20-ig
hétfı kivételével naponta 10–14 óráig
április 27 – szeptember 30-ig hétfı és kedd kivételével naponta 10–16 óráig

KÖZÉPKORI ROMKERT – NEMZETI EMLÉKHELY
Koronázó tér
Nyitva: március 15 – október 31-ig
hétfı kivételével naponta 10–18 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

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 és kedd 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

TÉGLÁK A MÚLTBÓL
Megyeház u.17., Tel.: 22-329 504
Nyitva: hétfı kivételével naponta 9–17 óráig
Belépıdíj: 400,-Ft; kedvezményes belépıdíj: 200,-Ft;
Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 900,-Ft
Az Új Magyar Képtár, a Fehérvári Babaház és a Téglák a múltból címő kiállítás együttes megtekintésekor:
Belépıdíj: 1200,-Ft; csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 1100,-Ft/fı;
Kedvezményes belépıdíj: 600,-Ft; Kedvezményes csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 500,-Ft/fı
Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 2700,-Ft
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PALOTAVÁROSI SKANZEN
Rác u.11., Tel.: 22-379 078
Palotavárosi emlékek
Nyitva: március 15 – október 31-ig hétfı és kedd kivételével
naponta 10–16 óráig
Belépıdíj: 400,-Ft; kedvezményes belépıdíj: 200,-Ft
Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 900,-Ft

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 – december 31-ig hétfı kivételével keddtıl péntekig: 10–16 óráig,
hétvégén zárva, csak minden hónap elsı vasárnapján 14–18 óráig

RÓMAI KORI KİTÁR ÉS ROMKERT
Római körút
Nyitva: április 14 – október 12-ig hétfı kivételével 13–17 óráig

RÓMAI KORI KATONAI FÜRDİ
Öreghegyi út
Nyitva: április 14 – október 12-ig hétfı kivételével 13–17 óráig

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: 800,-Ft; csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 700,-Ft/fı
Kedvezményes belépıdíj: 400,-Ft;
kedvezményes csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 300,-Ft/fı
Családi belépıdíj (2 felnıtt + 2 gyermektıl): 1800,-Ft

SZABADBATTYÁN
KULA – GÓTIKUS LAKÓTORONY
Információ: László Jenıné, Tel.: 22-363 745
„A kiemeléstıl a bemutatásig”. Késı római falfestmények
Nyitva: március 15 – október 31-ig kedden és csütörtökön 13–16 óráig,
szombat–vasárnap 10–16 óráig

CECE
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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

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, 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@mail.iif.hu
Dr. Demeter Zsófia igazgató – fmmuz@mail.iif.hu
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Elekes Szentágotai Enikı mb. igazgatóhelyettes – e.szentagotai.eniko@mail.iif.hu
Szívósné Csorba Erzsébet rendszergazda – csorba.erzsebet@mail.iif.hu
Krizsány Anna népmővelı – krizsany.anna@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
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