MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztató a 2009. május–június havi Fejér megyei programokról
XLV. évfolyam 5–6. szám

IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
SZÉKESFEHÉRVÁR
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3.
AUSCHWITZ ALBUM – RÓLUNK, NEKÜNK, NÉLKÜLÜK
Megnyitó: 2009. május 5-én, kedden 17 órakor
Köszöntıt mondanak: Dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyőlés elnöke és Warvasovszky Tihamér,
Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere
Megnyitóbeszédet mond:
Aliza Bin-Noun, Izrael Állam magyarországi nagykövete és
Székely Gábor, a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyőjtemény Közalapítvány kuratóriumának
elnöke
Megtekinthetı: 2009. május 31-ig, hétfı kivételével naponta 14–18 óráig
A „Rólunk, nekünk, nélkülük” címő utazó kiállítás a néhány évvel ezelıtt Budapesten, a Holokauszt
Emlékközpontban bemutatott Auschwitz Album képeibıl nyújtott válogatás mellett, a tárlatot befogadó település
egykori zsidó közösségének sorsáról tanúskodó dokumentumokat, fotókat tartalmaz.
Az Auschwitz Album egyedülálló képei a Kárpátaljáról Auschwitz-Birkenau-ba érkezı magyar zsidó
transzportokat örökítik meg. A hét téma köré csoportosított huszonnyolc kép, valamint a Holokauszt történetének
helyi vonatkozásait, a szőkebb pátriát ért veszteség társadalmi, erkölcsi és kulturális következményeit
dokumentáló anyag együttes bemutatásával a Holokauszt Emlékközpont a vidéki zsidóság elhurcoltatásának
kíván emléket állítani.
A tárlat helytörténeti anyagának összeállítását valamennyi esetben a fogadó város, település szakemberei végzik
el, ilyen módon az emlék-, és információgyőjtés közben a településre jellemzı egyedi, valóban jellemzı
szempontok érvényesülnek. A kiállítás, valamint a hozzá kapcsolódó oktatási program célja, hogy a Holokauszt
helyi történetének bemutatása révén személyessé és közvetlenné tegye a vészkorszak tragédiájára való
emlékezést.
MÁSOLATOK – PÖTTYÖS HÁTTÉR. PALKÓ TIBOR FESTİMŐVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megnyitó: 2009. június 5-én, pénteken 17 órakor
Megnyitja: L. Simon László író
Zene: Dóra Attila szóló szaxofon
Megtekinthetı: 2009. szeptember 13-ig, hétfı kivételével naponta 14–18 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.

TÁRGYALKOTÓ HAGYOMÁNY – FEJEZETEK FEJÉR MEGYE NÉPRAJZÁBÓL
A Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Szent István Király Múzeuma új állandó néprajzi kiállításának
megnyitója: 2009. június 26-án, pénteken 11 órakor
Szakmai megnyitóbeszédet mond: Dr. Lackovits Emıke etnográfus
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.
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
Bartók Béla tér 1.
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.
A Pelikán Galériában 2009. május 8-ig, keddtıl péntekig 10–18 óráig, szombaton 10–14 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.
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FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Fı u. 5.
PÁRHUZAMOS MAGÁNY. GELENCSÉR FERENC FOTÓKIÁLLÍTÁSA
Megnyitó: 2009. május 8-án, pénteken 17 órakor
Megnyitja: Bakonyi István irodalomtörténész, a Vörösmarty Társaság elnöke
Megtekinthetı: 2009. június 7-ig, hétfı kivételével naponta 10–18 óráig
RÓMAI KORI ÜVEGMŐVESSÉG
Megtekinthetı: 2009. június 12 – augusztus 30-ig, hétfı kivételével naponta 10–18 óráig
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fı u. 6.
RÖVID IMA. EPERJESI ÁGNES KIÁLLÍTÁSA
Megnyitó: 2009. május 9-én, szombaton fél 12 órakor
Megnyitja: Bán Zsófia író, kritikus
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.

RENDEZVÉNY
TÁC – GORSIUM
SZABADTÉRI MÚZEUM – RÉGÉSZETI PARK
FLORALIA – LÉPJE ÁT A MÁT! ÉLJE ÁT AZ ÓKORI RÓMAIAK HÉTKÖZNAPJAIT!
Flora temploma felszentelésének ünnepe (Kr.e. 238) minden évben a tavasz köszöntése az antik Rómában.
Gorsiumban az antik ünnep idıszakának (április 28 – május 3) megfelelıen a látogatási szezon nyitása. Az idei
Floralián színes, érdekes, élményszerő családi programokkal várjuk a szabadtéri múzeumba látogatókat.
2009. május 1-én és 2-án, pénteken és szombaton, naponta 9–18 óráig
(esınap: május 3.)
9–18 óráig: virágkiállítás és vásár, méz és méztermékek, mézkülönlegességek, ókori kézmőves vásár,
gladiátorjáték, ókori gyermekjátékok, „látványkonyha” – római lakoma a helyszínen Apicius korabeli receptjei
alapján, lovagoltatás futószáron gyerekeknek
10–18 óráig: KÉZMŐVES ÉS MÚZEUMKOMMUNIKÁCIÓS PROGRAMOK
Asztali örömök – a római konyha; A katonai tábor; Lakáskultúra – vízvezetéktıl a falsestésig; „Szó elszáll az írás
megmaradt” – írásbeliség 2000 évvel ezelıtt; Ruhatár – viseletek az ókorból; Az istenek kertje – vallások és
kultuszok; „Vár állott most kıhalom” – „régészeti feltárás” a látogatók részvételével; „Cseréptörés” –
kerámiamővesség Gorsiumban
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11 órakor: SEPTIMIUS SEVERUS 202. ÉVI LÁTOGATÁSA GORSIUMBAN
A császár bevonulása és gladiátorjáték a Familia Gladiatoria elıadásában. Közremőködnek a Szabad Színészek
Társasága, a Szarvas Törzs Kelta Hagyományırzı Egyesület és a Trigon Együttes.
13 órakor: SZAKVEZETÉS A RÉGÉSZETI FELTÁRÁSOKON
15 órakor: AMPHYTRION – interaktív játék Plautus és Heinrich von Kleist nyomán
A történet napjainkban játszódik, itt és most, azaz dehogy, akkor és ott, vagyis hát mindenütt mindig, hiszen a
téma, a szerelem − ami bármikor bármelyikünk szívében váratlanul föllángolhat − örök. Ahogyan a belıle fakadó
játékok, játszmák, csaták is azok. Mi magunk is megéljük nap, mint nap, de ezen a délutánon biztosan, már ha
van bennünk egy kis kurázsi.
A játék kezdetén a színészek − látszatra − improvizálnak egy, a megcsalt szerelem témájára épülı jelenetet. A
történetbe apránként bevonják a közönség egy-egy tagját, megkérdezik a véleményét, ıt használják falnak,
ajtónak, szomszédnak, majd az improvizációt a történet egy pontján megállítják, és zenei felvezetéssel belépnek
a klasszikus játéktérbe, a nyelvezet hol egészen klasszikus (Kleist szövege), hol abból kilépve egy-egy pillanatra
abszolút mai.
A játék végén közös lakoma következik egy kis bor és kenyér formájában.
Játszótársak: Horváth Zsuzsa Jászai-díjas színmővésznı, Szitás Barbara színmővésznı, Harsányi Gábor Jászaidíjas színmővész, Mucsi Sándor színmővész
Zene: Szirtes Edina Mókus
Közremőködnek: Mucsi Kristóf, Mucsi Balázs
Színpadra alkalmazta és rendezte: Gaál Ildikó
Belépıdíj: egész napos a színházi elıadás megtekintésével: felnıtteknek: 1500,-Ft, diákoknak: 750,-Ft, családi
jegy (két felnıtt és kettı vagy több gyermek): 3000,-Ft
Csak a színházi elıadásra: felnıtteknek: 800,-Ft, diákoknak 500,-Ft
4 éven aluli gyermekeknek és a Pro Gorsio – Gorsium Barátok Köre tagjainak a programok megtekintése díjtalan.
Az egyéb, kedvezményre jogosító múzeumi belépık e napokon nem érvényesek.
Információ: www.szikm.hu, Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár,
Fı u. 6. Tel.: 22-315 583, Fax: 22-311 734
E-mail: kozmuvelodes.szikm@iif.hu

SZÉKESFEHÉRVÁR
Elıadás
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fı u. 6.
HISTÓRIA sorozat
2009. május 13-án, szerdán 16.30 órakor
IRODALMI EMLÉKHELYEK FEJÉR MEGYÉBEN
Elıadó: Dr. Lukács László néprajzkutató
2009. május 27-én, szerdán 16.30 órakor
FEJÉR MEGYE TOPOGRÁFIÁJA
Elıadó: Dr. Erdıs Ferenc levéltáros
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
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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.
Múzeumok Éjszakája
2009. június 20-án, szombaton. Bıvebb információ a honlapunkon: www.szikm.hu

MÚZEUMEGYESÜLET
SZÉKESFEHÉRVÁR
Kirándulás
SZARVAS június 14-én, vasárnap
Program: séta az Anna-ligetben – a Dél-Tiszántúl természeti értékei címő állandó és a Jégkorszak címő idıszaki
kiállítások a Körös-Maros Nemzeti Park Körösvölgyi Látogatóközpontjában, evangélikus Ó-templom
megtekintése, látogatás szakvezetéssel a Szarvasi Arborétumban, sétahajózás a Holt-Körösön
Indulás reggel 7 órakor a Skála áruház mögötti parkolóból
Étkezés: közös ebéd az Erzsébet-ligeti Halászcsárdában
Részvételi díj: 6000,-Ft
Jelentkezés a részvételi díj befizetésével Braila Máriánál (Országzászló tér 3.)
Kérjük, ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1%-át!
Fejér Megyei Múzeumegyesület, adószám: 19091804-1-07

IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
DUNAÚJVÁROS
INTERCISA MÚZEUM
Városháza tér 4.
KONYHAI FALVÉDİK A MÚLT SZÁZADBÓL
Megtekinthetı: 2009. május 31-ig
Akció! Egy belépıjeggyel két fı tekintheti meg a kiállítást.
A kiállításon az ajándékozások és vásárlások útján összegyőjtött és gondosan megırzött közel 200 db falvédıbıl
láthatunk válogatást. A győjtemény a Dunaújvárosban élı, 77 éves Boda Endréné, Éva tulajdonát képezi, akinek
gazdag érdeklıdési köre a falvédıkön túl számos más tárgykörre is kiterjed. A falvédık fehér vászonra piros vagy
kék, ritkábban színes fonállal kivarrt feliratos és a szövegek közé foglalt romantikus, idilli életképeket,
csendéleteket, vallásos jeleneteket ábrázoló textíliák. Funkciójuk – amire nevük is utal – a meszelt fal védelme a
konyhai szennyezıdésektıl. A motívumokat elıre rajzolták, késıbb sokszorosítva nyomtatták a vászonra. A
háziasszony ezt otthon gondosan kivarrogatta. Kézügyességétıl függıen így születtek mívesebben kivarrt, vagy
kedvesen bumfordi alakokkal díszített falvédık. A kiállításon számos változattal találkozhatunk.
REKLÁM A KÉZBEN – A SZÁMOLÓCÉDULA
Megtekinthetı: 2009. június 28-ig
Az 1990-es évek végén Brunner Zsófia az Intercisa Múzeum történeti győjteményének ajándékozott 162 darab
számolócédulát, amelyek nagyanyja, Brunner Lászlóné tulajdonát képezték. A dokumentumok többségükben a
20. század elsı négy évtizedébıl származnak. A számolócédulák restaurálása megtörtént. Ezeket a
számolócédulákat alapul véve rendezzük meg a tárlatot. Segítséget kértünk a Magyar Kereskedelmi- és
Vendéglátóipari Múzeumtól, amelynek munkatársai készséggel állnak rendelkezésünkre. Győjteményeikbıl – az
Intercisa Múzeum anyagát kiegészítendı – reklámanyagot, plakátokat, fotókat, képeslapokat és tárgyi anyagot
bocsátanak a rendelkezésünkre, valamint szakmai tanácsadással segítik munkánkat.

RENDEZVÉNY
DUNAÚJVÁROS
INTERCISA MÚZEUM
Városháza tér 4., Tel.: 25-411 315, 25-408 970
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KERTI PARTI MAIA ÉS FLORA KERTJÉBEN
2009. május 23-án, szombaton 14–20 óráig ingyenes családi nap
Helyszín: Római Kıtár és Romkert (Dunaújváros, Római krt.)
Program:
Séta a „kertben”. Vezeti: Keszi Tamás régész
Istennık társasága. Elıadó: Szabó Ádám régész
Ókori divatbemtató a Lorántffy Szakközépiskola diákjainak közremőködésével
Lakoma és mulatság – ókori gasztronómia
Kézmőveskedés múzeumi szakemberek segítségével
Elıadás
A Berán Lajos Dunaújvárosi Éremgyőjtıkör numizmatikai elıadássorozata
2009. május 27-én, szerdán 17 órakor
A VITÉZI REND KITÜNTETÉSEI
Elıadó: Pandula Attila történész
Belépıdíj: 300 Ft,-/fı, az éremgyőjtıkör és a Múzeumegyesület tagjainak ingyenes.
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, sámánfonás, csuhébaba, öltöztetıs baba készítése, nemezelés
Az idıszaki kiállításokhoz kapcsolódó foglalkozások: textilképek készítése a Konyhai falvédık a múlt századból
címő kiállításhoz kapcsolódóan. Reklámgrafika alapfokon a Reklám a kézben – A számolócédula címő
kiállításhoz kapcsolódóan.
A foglalkozásokra jelentkezni lehet a következı telefonszámokon: 25-411 315, 70-458 2723. Részvételi díj: 300,Ft/fı.

HÍREK
•A TÁMOP-3.2.8/08/B kódszámon megjelent "Múzeumok Mindenkinek" Program – Múzeumok oktatási-képzési
szerepének erısítése címmel kiírásra került pályázat kapcsán a pályázás egész folyamatát modellezı TÁMOP3.2.8/08-A kóddal bíró kismérető mintaprojektben közremőködı tíz muzeális intézmény között a Fejér Megyei
Múzeumok Igazgatósága Intercisa Múzeum is szerepet vállalt abban, hogy az ötlet felmerülésétıl a
projekttervezés, a projekt adminisztráció, a múzeumpedagógia, a disszemináció, a pénzügyi elszámolás, a
monitoring feladatok és a kommunikáció lépéseit gyakorlati keretek között valósítja meg. A múzeumpedagógiai
programok közül Dunaújvárosban „Élet a Duna mentén a kezdetektıl…” összefoglaló címmel 6 részbıl álló
múzeumi óra, 10 múzeumi tematikus foglalkozás és egy négy alkalommal megrendezett múzeumi családi
program tervezése és megvalósítása történik meg, amelyek egyben hozzájárulnak az "Múzeumok Mindenkinek"
Program kiemelt projektben alkalmazott módszertanok didaktikai alkalmazásának elterjesztéséhez is.
Az Intercisa Múzeum által megvalósuló mintaprojekt programokban az alábbi partnerintézmények mőködnek
közre: Széchenyi István Gimnázium – Dunaújváros, Móricz Zsigmond Általános Iskola – Dunaújváros, „Matrica”
Múzeum – Százhalombatta, Városi Múzeum – Paks.
•Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján ünnepi beszédet mondott 2009. március 13-án dr.
Lukács László Székesfehérváron a Kodolányi János Fıiskolán, dr. Demeter Zsófia 2009. március 15-én
Zámolyon a Szép Ilonka Faluházban.
•A Tojáshímzık Országos Találkozóján 2009. március 21-én dr. Lukács László néprajzkutató a Fejér Megyei
húsvéti népszokásokról tartott elıadást Székesfehérváron, a Mővészetek Házában.
•2009. március 27-én az Intercisa Múzeumban dr. Varró Ágnes néprajzkutató nyitotta meg a Boda Éva
magánygyőjtı anyagából rendezett, Konyhai falvédık a múlt századból címő kiállítást.
•2009. április 3-án a móri Radó Antal Könyvtár és Mővelıdési Ház kiállítótermében dr. Varró Ágnes néprajzkutató
nyitotta meg az Országos Tojáshímzı Pályázatra érkezett alkotásokból, valamint Fejér megyei alkotók munkáiból
készült hímestojás kiállítást.
•2009. április 9-én munkatársunk, Gelencsér Ferenc fotómővész kiállítása nyílt meg Budapesten, a Magyar
Írószövetség Klubjában.
•2009. április 24-én dr. Varró Ágnes néprajzkutató részt vett a Szabadmővelıdés Házában megrendezett „Szép
napunk támadt” címő, Fejér megye néphagyományairól szóló vetélkedı zsőrijének munkájában.
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TELEVÍZIÓ, RÁDIÓ
•Az Osztrák-magyar válogatott Szép Péter kortárs kollekciójából címő kiállítást mutatta be 2009. februárjában
Izinger Katalin mővészettörténész a Klub Rádióban és az Infó Rádióban.
•Baglyas Erika kiállításáról Izinger Katalin mővészettörténész nyilatkozott 2009. február 21-én a Civil Rádióban.
•Az Antal–Lusztig-győjtemény kiállítást mutatta be Izinger Katalin mővészettörténész 2009. április 14-én a
Fehérvár TV Paletta címő mősorában és az Infó Rádióban.
•2009. április 4-én, 11.30 órakor a televízió m1-es csatornáján, a „Most a Buday” címő mősorban a Fehérvári
Babaház szerepelt helyszínként. A házigazda Krizsány Anna volt.

KIADVÁNY, KÖNYV
•Matussné Lendvai Márta: Dunaújvárosi nık a hatvanas években. Dunaújváros, 2008. Intercisa Múzeum. 31 p.
17 t.
A kiadvány megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
támogatta.
•Ember tervez. – Man Proposes. [Baglyas Erika kiállítási katalógusa – Exhibition catalogue of Erika Baglyas].
Szent István Király Múzeum, 2009. február 21 – április 13. Rend. Izinger Katalin. Katalógus terv. Baglyas Erika.
Szöveg: Baglyas Erika, Izinger Katalin. Grafikai terv. Süli-Zakar Szabolcs. Székesfehérvár, 2009. 376 p. A Szent
István Király Múzeum Közleményei D sorozat 317. ISBN 963 9279 71 4

CIKK, TANULMÁNY
•Izinger Katalin: Vonalak és fonalak. „Ahogy a varrócérna kerüli a gombot”. Az öltés mővészete – az
Iparmővészeti Múzeum kiállításai
Artmagazin. – 6. évf. 1. sz. (2009.) No. 31., p. 52-60. ill.
•Bányai Balázs: A dégi Festetics-kastély és parkja a két világháború között – a visszaemlékezések tükrében
Mőemlékvédelem. – 53. évf. 1-2. sz. (2009.), p. 23-39. ill.
•Demeter Zsófia: „Nemcsak jogai voltak e városnak királyiak, de emlékei is azok.” Székesfehérvár fejlesztése a
Szent István-év elıkészületei idején.
Bástya. – 9. sz. (2009.), p. 105-130.
•Lukács László: Ipari táj. Paládi-Kovács Attila könyve a gyárak, bányák, mőhelyek népérıl.
Bástya. – 9. sz. (2009.), p. 100-104.
•Lukács László: A karácsonyfa elterjedése a Kárpát-medencében.
Néprajzi Látóhatár. – 17. évf. 4. sz. (2008.), p. 5-42.

SAJTÓFIGYELİ
•(gp): Avar kori furulyára bukkantak a földben. Az épen maradt eszközt meg is szólaltatták
Dunaújvárosi Hírlap. – 20. évf. 43. sz. (2009. febr. 20.), p. 5. ill.
Daruszentmiklós határában egy, a hetedik-nyolcadik századból való, csontból készült furulyát találtak.
•(gg): Tő, nyakkendı, kártyalap (fotó Gregority Antal)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 45. sz. (2009. febr. 23.), p. 7. ill.
Február 21-én Baglyas Erika kiállítása nyílt meg a Szent István Király Múzeumban.
•Lénárd Anna: Ember és ember között. Beszélgetés Baglyas Erika képzımővésszel. Mőértı. – 12. évf. 3. sz.
(2009. márc.), p. 11. ill.
•-: Neves költık, írók nyomában. Kiadvány készült a megye irodalmi emlékhelyeirıl
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 54. sz. (2009. márc. 5.), p. 7. ill.
A kiadványhoz Gelencsér Ferenc fotómővész készítette az illusztrációt.
•(gg): Amiért megırülnek a nık. Nıi táskák a Fekete Sas Patikamúzeum kiállításán (fotó Gregority Antal, PatiNagy Bence). (tb): Ruhához keresett táskát. Kocsis Noémi: Táskaságaim
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 56. sz. (2009. márc. 7.), p. 1., 16. ill.
Csendes-Erdei Kata a múzeum és magángyőjtık darabjaiból válogatott a kiállításra.
•Tihanyi Tamás: Híd a régi ember felé. Úrhida nevét már 1009-ben leírták egy oklevélben (grafika Lovász Lilla). -:
Seuso római nagyúr palotájának maradványai...
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 59. sz. (2009. márc. 11.), p. 3. ill.
Fülöp Gyula vezetésével leletmentı ásatás zajlik Úrhida környékén.
•Tihanyi Tamás: Kevés tavaszt adott az Isten. A közös emlékezetért várnak felajánlásokat
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 62. sz. (2009. márc. 14.), p. 13. ill.
Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulója alkalmából egy országos kiállítás-sorozat
részeként szeptemberben Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeumban több magángyőjtemény
anyagából és a múzeum saját tárgyaiból nyílik tárlat.
•Gábor Gina: Hajdani hölgyek kincsei. Hímzett, gyöngyös, ékköves retikülcsodák a patikamúzeumban (fotó
Gregority Antal). -: Kedves családi emlék Buzjásfürdırıl. Különleges táskát adott kölcsön a tárlatra Kaáli Nagy
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Lívia...
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 66. sz. (2009. márc. 19.), p. 7. ill.
•Cseri Péter: Mitıl ırülnek meg a nık? Elıbb a kézitáskák jönnek, késıbb a cipık, végül a kalapok (fotó Brenda
Tamás). -: Retikül vagy ridikül
Népszabadság. – 67. évf. 77. sz. (2009. ápr. 1.), p. 10. ill.
Csendes-Erdei Kata, a Szent István Király Múzeum restaurátora ötlete nyomán kiállításon mutatják be 200 év
kézitáska divatját a Fekete Sas Patikamúzeumban.
•Révész Emese: Wanted. Csók István
Artmagazin. – 6. évf. 1. (31.) sz. (2009.), p. 78-81. ill.
Csók István halálának 150. évfordulójára, 2011-re Székesfehérváron és Cecén kiállítást tervez a Fejér Megyei
Múzeumok Igazgatósága.
•-: Osztrák-magyar válogatott. Csók Képtár, Székesfehérvár 2009. febr. 7. – 2009. márc. 29.
Artmagazin. – 6. évf. 1. (31.) sz. (2009.), p. 21. ill.
A Csók István Képtárban kiállításon mutatják be a Szép Péter mőgyőjteményébıl válogatott alkotásokat.
•Éry Kinga: Királysírok Fehérvárott. Székesfehérváron eltemetett királyok. Skultéty Gyula: Arcrekonstrukciók.
Megelevenedı királyi arcvonások
Rubicon. – 20. évf. 3. (193.) sz. (2009.), p. 6-13. ill.
•Gedai István: Középkori emlékhelyek. Székesfehérvár
Rubicon. – 20. évf. 3. (193.) sz. (2009.), p. 14-15.
•Szabó Szabolcs: Belehímzett igazságok. Néprajzi falvédés, társadalomnevelési célzattal az Intercisa
Múzeumban (fotó Vohlmann György)
Dunaújvárosi Hírlap. – 20. évf. 78. sz. (2009. ápr. 2.), p. 6. ill.
Boda Endréné falvédı-győjteményébıl nyílt kiállítás március 27-én.
•(gg): Válogatás a gazdag magángyőjteménybıl
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 83. sz. (2009. ápr. 8.), p. 7.
A debreceni Antal-Lusztig győjtemény anyagából április 9-én a Csók Képtárban, a Városi Képtárban, a Volksban
Galériában és a Pelikán Galériában nyílik kiállítás.
•P. Szabó: Fehérvári válogatás négy helyen
Magyar Nemzet. – 72. évf. 98. sz. (2009. ápr. 9.), p. 14. ill.
Április 9-én Székesfehérváron négy helyszínen nyílik kiállítás a debreceni Antal-Lusztig győjteménybıl: a Csók
István Képtárban, a Városi Képtárban, a Volksbank Galériában és a Pelikán Galériában.
•Gábor Gina, Szabó Zoltán: A "töredék" is bámulatos. Fehérvári válogatás a debreceni Antal-Lusztig
győjteménybıl (fotó Nagy Norbert, Gregority Antal)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 85. sz. (2009. ápr. 10.), p. 1., 7. ill.
Az április 9-én négy székesfehérvári helyszínen megnyílt kiállításról.
•(hp): Többmilliós különbség (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 86. sz. (2009. ápr. 11.), p. 4. ill.
A Királyi séta projektre nyert támogatási összeg az áfa-törvény változása miatt 150 millió forinttal csökkent. A
pályázó két szervezet, a megyei és a városi önkormányzat átcsoportosításokkal és takarékosabb megoldásokkal
pótolja a hiányzó összeget.
•Muladi Brigitta: ... a mővész végez. Baglyas Erika Ember tervez címő kiállítása
Új Mővészet. – 20. évf. 4. sz. (2009. ápr.), p. 40-42. ill.
Szent István Király Múzeum, 2009. február 21 – április 13.
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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.)
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
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ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
SZÉKESFEHÉRVÁR
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3., Tel.: 22-398 083
Tárgyalkotó hagyomány – fejezetek Fejér megye néprajzából
Nyitva: június 26-tól
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 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
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
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Az Új Magyar Képtár, a Fehérvári Babaház és a Téglák a múltból címő kiállítás együttes megtekintésekor:
Belépıdíj: 1200,-Ft; csoportos belépıdíj: 1100,-Ft/fı;
Kedvezményes belépıdíj: 600,-Ft; Kedvezményes csoportos belépıdíj: 500,-Ft/fı
Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 2700,-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,
május 31-ig szombat–vasárnap: 14–18 óráig,
június 1-tıl 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

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
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
HONLAPOK:
Intercisa Múzeum: www.museum.hu/dunaujvaros/intercisa
Szent István Király Múzeum: www.szikm.hu
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület: www.tkme.hu
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