MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztató a 2012. május–június havi Fejér megyei programokról
XLVIII. évfolyam 5–6. szám

KIÁLLÍTÁSOK
SZÉKESFEHÉRVÁR
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Fő u. 5.
ÚJ SZERZEMÉNYÜNK – A SZÉKESFEHÉRVÁRI CSIZMÁDIÁK CÉHKÖNYVE (1838-1938)
Megtekinthető: 2012. május 4 – június 24-ig
keddtől péntekig 10–14 óráig, szombaton és vasárnap 14–18 óráig
A Nemzeti Kulturális Alap meghívásos pályázatának támogatásával, az Értékmentő Pulszky
Program keretében szereztük meg 2012-ben néprajzi gyűjteményünknek a székesfehérvári
csizmadiák céhkönyvét.
A XIX. században a fehérvári csizmadiacéhet a Dunántúl egyik legnépesebb társulataként
tartották számon: 1838-ban, Harsányi István főcéhmester idejében, amikor a céhkönyvet
megnyitották, 130 csizmadiamesterről tudunk. A nagyszámú csizmadiát a helyi tímár- és
tobakmesterek, később az itt alapított bőrgyárak látták el talp- és felsőrész bőrrel. Nyersanyagukat
a mezőföldi uradalmak állattenyésztése szolgáltatta.
Új szerzeményünkről Baróti Géza már 1938-ban hírt adott, Százesztendős a fehérvári csizmadiák
céhkönyve című írásában: „Ez a díszes kiállítású czéhkönyv magába foglalja a székesfehérvári
csizmadia czéh kétszáztíz évének történetét, s rajta keresztül az ősi, polgári csendességgel telített
város történetét is… A czéhkönyv, amit már évvel ezelőtt kezdett róni ösztönös művészi kézzel
egy csizmadialegény, ma is ott rejtőzik a faragott czéhládában, három kulcsra jár, a három kulcs
más-más mesterek lajbizsebében húzódik meg. Amikor együtt van a három mester, akkor
kinyitható a láda, s kézbeveheti az ember a czéhkönyvet, a „láthatatlan” czéh történetének
dokumentumait.” A százesztendős céhkönyvet az 1930-as években egy Sütő utcai
csizmadiamester őrizte.
A Sütő utcát az 1970-es években lebontották, helyére lakótelep épült, de a céhkönyv túlélte a
változásokat. Teljesen váratlanul, 2010-ben felkereste a Szent István Király Múzeumot Ujházi
László székesfehérvári lakos, kezében a fehérvári csizmadiák céhkönyvével. A dokumentumot
nagyapja, Siba Mihály, a csizmadia ipartestület pénztárosa őrizte meg, hagyta rá. Tőle vásároltuk
meg a múzeumnak.

Megszerzésével a Szent István Király Múzeum néprajzi gyűjteménye jelentős céhtörténeti
dokumentummal gazdagodott. A mintegy 200 oldalas, nagy alakú, (A/3), kézzel írott és rajzolt,
fekete, aranyozott bőrkötésű, jó állapotban megőrzött céhkönyv tanulmányozása, adatai jelentős
mértékben kiegészítik a Dunántúl legnagyobb céhéről eddigi ismereteinket a mesterek, segédek,
tanoncok életútjára vonatkozóan.
Kiállításunkon a céhkönyvet, díszes oldalait, a hozzá kapcsolódó csizmadia céhemlékeket
mutatjuk be.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3.
AZ ÖRDÖG A DNS-BEN
GYŐRFFY LÁSZLÓ KÉPZŐMŰVÉSZ RETROSPEKTÍV KIÁLLÍTÁSA
Megnyitó: 2012. május 19-én, szombaton 16 órakor
Megnyitja: Bartók Imre író, kritikus
Megtekinthető: 2012. augusztus 26-ig, szerdától vasárnapig 10–18 óráig
Győrffy László érdeklődése középpontjában az emberi figura áll; számára az emberi test, mint
motívum az őt körülvevő jelenségek hordozójává válik, egyszersmind jelzést ad elidegenített
helyzetéről. Technikai médiumokból merít: közvetlenül hatnak rá különböző filmek, videók, fotók.
Alkotásain keveredik a humor és a borzalom, a tragédia és szórakoztatás, személyes és
személytelen, irónia és drámaiság, fikció és valóság, tárgyilagos hidegség és felkavaró érzelmek,
a tradicionális, klasszikus olaj-vászon festészet és a technikai képek.
A székesfehérvári tárlat eleget tesz a retrospektivitás fogalmának – az egészen korai, még a
professzionális művészi pálya megkezdése előtti munkáktól a legfrissebb művekig terjedő
spektrumot ölel fel, amelyből leginkább az utóbbi öt év művészi programjára fókuszál. Az utóbbi öt
évre a szubverzív képalkotás és a különféle médiumok (grafika, festészet, szobrászat, installáció)
párhuzamos használata jellemző. A tárlat nem csak újrafogalmazza, hanem dekonstruálja is a
visszatekintő tárlatok jellemzőit – a lezárás helyett nyitva hagyja, sőt gyakran újra értelmezi az
eddigi alkotói pálya állomásait. A tárlaton több mint 100 alkotás látható.
MESTERSÉGÜNK DICSÉRETE
A Kresz Mária Alapítvány vándorkiállítása
Megtekinthető: 2012. május 10-ig
szerdától péntekig 14–18 óráig, szombaton és vasárnap 10–14 óráig
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
Bartók Béla tér 1.
LEIDENFROST-TÜNEMÉNY
JÚLIUS GYULA KÉPZŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: 2012. június 3-ig, hétfőn 13–18, keddtől vasárnapig 10–18 óráig
Johann Gottlob Leidenfrost német tudós írta le először azt a furcsa jelenséget, ami a forró
vaslapon szaladgáló vízcseppel történik. Ha megfigyeljük egy villanyrezsón a vízcsepp mozgását,
azt tapasztalhatjuk, hogy szabályos sokszögű alakzatok formálódnak a saját gőzpárnáján lebegő
buborékból. Háromszög, négyszög, pentagramma, oktagramma és így tovább, a geometriából
ismert alakzatok, melyek különböző kultúrák szimbólumaiként is gyakran megjelennek.
Július Gyula az ilyen, a fizika körébe tartozó, de mindennapjainkban gyakran előforduló
jelenségeket használja fel munkáiban. Olyan tüneményeket tanulmányoz kísérleteiben, melyek a
természet működéséről szolgáltatnak meglepő adatokat. Mi köze a nedves aszfaltra hullott
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olajcseppnek a csillagköd-nebulákhoz? Hogyan rajzolnak a tengerparton a hullámok az üres
papírlapra? Milyen véletlenek és törvényszerűségek uralják a természetet, és ezeket milyen
eszközökkel bírhatjuk szóra?
A tudomány és a művészet megismerési módszerein, eszközein és gyakorlatán elmélkedő Július
Gyula hangvétele sokszor ironikus. Sokféle anyagot, médiumot használ – a ködpárára vagy rezgő
vízfelületekre is írható, rajzolható kép, de fotósorozatok, videók is dokumentálják
„experimentumait”. Az általa összerakott kísérleti eszközökbe egyszerre épít be high- és low-tech
megoldásokat. Sajátos médiaarchelógiájának mintegy mellékterméke a technika és koncepció
nem hagyományos értelmében vett esztétikuma.
ÚJ SZERZEMÉNYEK A MÚZEUM KÉPZŐMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNYÉBEN
Megnyitó: 2012. június 16-án, szombaton 11.30 órakor
Megnyitja: Mélyi József művészettörténész
Megtekinthető: 2012. szeptember 15-ig, hétfőn 13–18 óráig, keddtől szombatig 10–18 óráig
Múzeumunk a hagyományoknak megfelelően időről-időre bemutatja az újonnan szerzett és az
alkotóművészektől ajándékozás útján gyűjteményünkbe került műveket. A tárlaton az utóbbi évek
gyűjtemény-gyarapodásából látható egy válogatás, többek között Asztalos Zsolt, Baglyas Erika,
Benczúr Emese, Bodóczky István, Borsos Lőrinc, Böröcz András, Chilf Mária, Czigány Ákos,
Csontó Lajos, Eperjesi Ágnes, Hajdu Kinga, Halász András, Hegedűs 2 László, Gerhes Gábor,
Gerber Pál, Gyenis Tibor, Jakatics-Szabó Veronika, KissPál Szabolcs, Kósa János, Moizer
Zsuzsa, Szabó Dezső, Szabó Eszter Ágnes, Szanyi Borbála, Tarján Hédi, Ujházi Péter, Várnai
Gyula munkái.
VASZARY VILLA – BALATONFÜRED
Honvéd u. 2-4.
ÉDES ÉLET – CSÓK ISTVÁN FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
A Szent István Király Múzeum és a Vaszary Villa közös kiállítása
Megnyitó: 2012. május 4-én, pénteken 16 órakor
Ünnepi köszöntőt mond: Dr. Bóka István Balatonfüred polgármestere
A kiállítást megnyitja: Dr. Bakó Zsuzsanna művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria
főmuzeológusa
A megnyitón fellép: Rábaközi Rita és Bánó Veronika
Megtekinthető: 2012. május 5 – szeptember 30-ig, hétfő kivételével naponta 10–18 óráig
Csók István a 20. századi magyar művészet egyik legjelentősebb magyar képzőművésze, a
francia impresszionizmus legderűsebb hazai követője, az életöröm festője. A művész halálának
ötvenedik évfordulója alkalmából 2011 tavaszán nagyszabású életmű-kiállítása nyílt a Csók István
Képtárban „Bálványok és démonok” címmel. A festő gazdag életművéből válogatva ezúttal
Balatonfüreden, az impozáns Vaszary Villában folytatódik kiállítása. Csók István hatalmas
életműve átível a modern művészet legizgalmasabb időszakán. Képein életre kelnek a békeidők
nagyvilági asszonyai, párizsi szalonok és vidéki főúri kastélyok mindennapjai. Felidézi Züzünek
becézett kislánya gyermekéveit, az első sétát, a gyerekszoba varázslatos miliőjét. Bepillanthatunk
a műteremben folyó munkába, a pózoló vagy pihenő aktok rejtelmes világába. A festővel együtt
kalandozunk a Sárköz vidékén, ámulhatunk a sokác viseletek merész színpompáján. Csók
magával visz minket megálmodott Árkádiájába, amelyet hol Mohácson, hol a Balaton partján
vázolt fel. Ízelítőt kapunk a háború előtti strandéletből, megcsodálhatjuk a tó habjaiból Vénuszként
kikelő fürdőzők alakját. A nyaranta Balatonaligán dolgozó festővel merenghetünk a Balaton
„rózsaújjú hajnalán”, haragos zöld vizén, opálos csendjén. A Vaszary Villa tárlata számos
magyarországi köz- és magángyűjtemény kincseit mutatja be, kiegészítve a festőnek a Szent
István Király Múzeumban őrzött személyes bútoraival, tárgyaival. www.furedkult.hu
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DUNAÚJVÁROS
INTERCISA MÚZEUM
Városháza tér 4.
Az időszaki kiállítások megtekinthetők: hétfő kivételével keddtől péntekig: 10–16 óráig,
hétvégén zárva, csak minden hónap első vasárnapján 14–18 óráig
LELETEK AZ ADONYI ISKOLAUDVARBÓL C. KIÁLLÍTAS
Megtekinthető: 2012. május 18 – november 4-ig
A 8 ÉVES BALOGH DOROTTYA RAJZKIÁLLÍTÁSA
Megnyitó: 2012. május 25-én, pénteken 15 órakor
Megtekinthető: 2012. július 15-ig

RENDEZVÉNY
DUNAÚJVÁROS
INTERCISA MÚZEUM
Városháza tér 4.
Múzeumok Éjszakája
a Római Kőtár és Romkertben (Római városrész és a víztorony) 2012. június 16-án 17–24 óráig
Esőhelyszín: Intercisa Múzeum
Múzeumpedagógiai foglalkozások
Óvodások, általános iskolások és középiskolás diákok részére: múzeumi órák, tematikus
foglalkozások, műhelyfoglalkozások, speciális foglalkozások
A foglalkozásokat a jelentkező csoportok igényei alapján a múzeumi gyűjteményekhez és a
tantervhez igazodóan aktuálisan egyeztetjük. A foglalkozásokhoz kézműves programok is
kapcsolódnak. Részvételi díj: 300,-Ft/fő
Téma és időpont egyeztetés: Kiss Anna, tel.: 06-25-411 315, 06-20-476 5090
E-mail: intercisamuz@gmail.com, kissannaintercisa@gmail.com
SZÉKESFEHÉRVÁR
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fő u. 6.
Előadás
MÚZEUMI MOZAIK sorozat
2012. május 23-án, szerdán 16.30 órakor
Ügynökök és tartótisztek. A politikai nyomozó osztály tevékenysége Fejér megyében 1956-60
Előadó: Dr. Czetz Balázs, a Fejér Megyei Levéltár igazgatóhelyettese
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SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3.
Múzeumi teadélután
2012. május 9-én, szerdán 16 órakor
Estéli nótázás a Délibáb Népdalkörrel
Vendég: Szecsődi Rita és a soponyai Délibáb Népdalkör
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Fő u. 5.
Patikanap
2012. június 6-án, szerdán a múzeum ingyenesen látogatható 10–18 óráig
Program délelőtt 14 óráig: gyerekfoglalkozások, csoportoknak bejelentkezéssel a „Fűben, fában
orvosság” című múzeumi óra és „Csodapatika” múzeumi órasorozat egy-egy témájához
Program délután 14 órától: egyéni látogatóknak, családoknak
14–16 óráig, majd 17–18 óráig: „A lábsótól az álompárnáig” – saját kezűleg készíthető patikai
meglepetések
16 órakor „A Fekete Sas titkai” – tárlatvezetés a patika és a patikusmesterség bemutatásával
Bejelentkezés, információ: Krizsány Anna: 06-30-2456-470, 06-20-417-6067, 06-22-315-583
krizsanypannus@gmail.com
Múzeumok Éjszakája
a Szent István Király Múzeum kiállítóhelyein 2012. június 16-án
Múzeumunk immár hagyományos idén is öt helyszínnel csatlakozik a Múzeumok Éjszakája
nagyszabású városi rendezvényéhez. Az Fekete Sas Patikamúzeum, az Országzászlótéri
kiállítóhely, a Fő utcai Rendház épület, a Megyeház utcai Új Magyar Képtár, a Csók István Képtár
kora délutántól éjfélig várják látogatóikat ezen a rendhagyó éjszakán.
A részletes programok május végétől elérhetőek lesznek a múzeum honlapján www.szikm.hu,
valamint a városszerte kihelyezett plakátokon, szórólapokon, a helyi médiák híradásaiból.
Előzetes a tervezett programokból (a műsorváltozás jogát fenntartjuk):
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Fő u. 5.
20.00–21.00: Jelenetek a Csodapatikából… Lázár Ervin meséi – előadja a Szabad Színház
társulata
21.00–23.00: Patikai játszóház nem csak gyerekeknek – minden érzékszervet megmozgató
kaland
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3.
17.00–19.00: Játszóház kicsiknek és nagyoknak – gyermekjátékok interaktív múzeumpedagógiai
foglalkozásokkal családoknak
18.00–20.00: A Marosi Arnold múzeumi könyv és régiség látványtár bemutatása folyamatosan
19.00–20.00: Dr. Varró Ágnes néprajzkutató tárlatvezetése az állandó néprajzi kiállításban
20.00–21.00: Ágyjelenetek – Ágy és a népi alváskultúra – Dr. Zentai Tünde néprajzkutató
előadása
5

21.00–22.00: Kis éji Hang-Játék – Zenebona kézzel-lábbal, népdallal. Közreműködik: Vakler Anna
és barátai
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fő u. 6.
17.30–21.00 óráig – családi foglalkozások:
- Edények a múltból kreatív foglalkozás a régészeti kiállítás kerámiáihoz kapcsolódóan –
Wisloczki Helga keramikus vezetésével
- Régi idők katonái, ólomkatona öntés bemutató – Marczell Kolos ólomfigura készítő
- Honfoglalás kori játékok – íj- és nyílkészítés, rézveretes homlokfonat készítés, tarsolykészítés
Papp Kornéliával és Kertész József vezetésével a múzeumpedagógus kollégák segítségével
- Szentivánéji koszorú – koszorú készítés a rét virágaiból – Levendula Játszóház, Pázmánd
19.00–20.00 óráig: Játékok, mesék és mondák a honfoglalás korából Papp Kornélia és Kertész
József vezetésével a családi foglalkozásokhoz kapcsolódóan
19.30–20.30 óráig: Nádorfi Gabriella régész tárlatvezetése a Régészeti kiállításban
21.30–22.30 óráig: „Ki mondta, hogy kikaptunk Augsburgban?” Dr. Fülöp Gyula régész
előadása
ÚJ MAGYAR KÉPTÁR
Megyeház u.17
16.30–19.00: Vizuális játékok papíron a papírral – Varga Gábor Farkas és Simon Ágnes
vezetésével
17.30: Izinger Katalin művészettörténész tárlatvezetése a Képtárban
18.30–19.30: Játékok a képzőművészeti alkotásokon – Dr. T. Szabó Júlia, gyermekkortörténész
játék- és játékszertörténész, a PPK Pedagógiatörténeti Tanszék oktatója
Implantátum – reflexiók a múzeumi intézményrendszer helyzetére és a kiüresedő múzeumi
terekre. Szabó Eszter Ágnes és Szira Henrietta projektje a régi „Babaház” tereiben a Múzeumok
éjszakáján
A Museum Café szervezésében:
19:30–21.00: A Zombori együttes koncertje és moldvai táncház
21:30–22:30: Kipu zenekar koncertje
22:30–23:00: Tűzzsonglőr bemutató
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
Bartók Béla tér 1.
Képzőművészeti új szerzemények (kortárs képzőművészeti kiállítás)
20.00–21.00: Szerzők és szerzemények – Fiatal írók reflektálnak rövid szövegeikkel a kiállítás
tárgyaira; a szöveget a művekkel mozgásszínházi improvizáció kapcsolja össze
MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK SZERVEZETT ISKOLAI CSOPORTOK SZÁMÁRA a
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságának kiállítóhelyein 2011/2012. tanévben
A múzeumi órákról, tematikus foglalkozásokról bővebb tájékoztatás a honlapunkon olvasható:
www.szikm.hu/muzeumpedagogia.
Részvételi díj a kiállítások megtekintésével: 600,-Ft/fő/alkalom
Foglalkozások
Évezredek kincsei – állandó régészeti kiállítás
Fiedler Zsuzsanna: +36 20 966 7903; abirodalomvisszavar@gmail.com
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Szakkör öt alkalommal alsó tagozatos napközis és iskolaotthonos csoportok számára:
Kik azok a rómaiak; Sasok és légiók
Szakkör öt alkalommal felső tagozatos fakultációs és érdeklődő csoportok számára:
Rómaiak üzenete; Egy pannóniai település: Gorsium
Szakkör öt alkalommal középiskolás fakultációs és érdeklődő csoportok számára:
A rómaiak; Élet a birodalom védőbástyáján, Pannóniában
Új Magyar Képtár – kortárs képzőművészeti kiállítás
Izinger Katalin:+36 30 4994 702; izingerkati@gmail.com
Hári Krisztina:+36 204 160 240; harikriszta@gmail.com
Múzeumi óra hat alkalommal felső tagozatos és középiskolás csoportok számára:
Ilyet én is tudok festeni
Fekete Sas Patikamúzeum
Krizsány Anna: +36 22 315-583, +36 30 245 6470, krizsanypannus@gmail.com
Múzeumi óra általános és középiskolás csoportok számára:
„Fűben, fában orvosság”
Múzeumi órasorozat felső tagozatos és középiskolás csoportok számára:
„Csodapatika” – Miért éppen Fekete Sas? (történelem óra); A kamillától a szarvasagancsig
(biológia óra); Patika és poézis (magyar irodalom óra); Az alkimistáktól a gyógyszerészetig (kémia
óra); Ékes apotékák (rajz, vizuális nevelés óra); Tanuljunk deákul! (latin óra, előzetes latin
nyelvismeretet nem igényel)
6 részes múzeumi órasorozat alsó tagozatos általános iskolások számára:
„Fekete Sas” patikusképző – A város patikája (ismerkedés Fehérvár 1800-as évekbeli arcával);
Belépés a patikusképzőbe (ismerkedés a patikamúzeummal, berendezéssel); A patikus
árukészlete (különféle gyógyszerek, gyógyszerformák megismerése); Kígyó és sas (növény- és
állatábrázolások a bútorzaton, edényeken); Munka a laborban (ismerkedés a különféle
mérlegekkel, mérések); Diplomaosztó (közös versalkotás, emlékezetes pillanatok felidézése)
Tárgyalkotó hagyomány – állandó néprajzi kiállítás
Krizsány Anna: +36 22 315-583, +36 30 245 6470, krizsanypannus@gmail.com
Kreatív tematikus foglalkozás óvodás csoportok számára:
„Ég a gyertya, ég”; Az agyagtól a fazékig, „Én elmentem a vásárba…”
Dramatikus játékfoglalkozás alsó tagozatos csoportok számára:
Pásztorálom
Interaktív múzeumi óra feladatlappal felső tagozatos csoportok számára:
Céhek – mesterek
Kreatív műhelyfoglalkozás:
A kékfestő mesterség; Legyél te is takácslegény – alapanyagok, fonalak, technikák
FEJÉR MEGYEI MÚZEUMEGYESÜLET
SZÉKESFEHÉRVÁR
Koncert
BUDENZ-HÁZ – YBL-GYŰJTEMÉNY
Arany János u. 12.
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RÉGIZENE ESTEK AZ AUTHENTIC QUARTETTEL
Megelevenedő kották 250 év távlatából. Bécsi klasszikusok, ahogy mi látjuk őket
2012. június 2-án, szombaton 18 órakor
Program: J. G. Albrechtsberger: C-dúr vonósnégyes Op. 7. No. 4.; J. Wölfl: C-dúr vonósnégyes
Op. 4. No.1.; J. Haydn: g-moll „Lovas" vonósnégyes Op.74. No. 3.; F. Scubert: c-moll Quartettsatz
Az est házigazdája: Mácsai János zenetörténész
Belépőjegy: 1200,-Ft; a Múzeumegyesület tagjainak: 1000,-Ft
Kirándulás
HAJÓS – BAJA – KARAPANCSA 2012. június 3-án
Program: Hajós – Szent Imre plébániatemplom és búcsújáróhely, Hajósi Érseki Kastély
Látogatóközpont és kiállításai, rekonstruált barokk kert; Karapancsa – Habsburg vadászkastély és
kiállítása, lovas fogatozás a Budzsak-Hódunai Parkerdőben; Baja – belvárosi séta
Étkezés: közös étkezés Baján
Indulás: reggel 7 órakor a Skála áruház mögötti parkolóból
Részvételi díj a Múzeumegyesület tagjainak: 5500,-Ft; vendégeknek: 6000,-Ft
Jelentkezés a részvételi díj befizetésével Braila Máriánál (Országzászló tér 3.)
Tagság
Kérjük a Múzeumegyesület és a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Székesfehérvári Tagcsoportja
tagjait, hogy újítsák meg tagságukat a 2012. évre.
Tagdíjak: Múzeumegyesület – dolgozó: 2000,-Ft; nyugdíjas, diák: 1500,-Ft;
TKM Egyesület – dolgozó: 2600,-Ft; nyugdíjas: 1600,-Ft; 18 éves korig és 70 év felett: 1000,-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
PRO GORSIO – GORSIUM BARÁTOK KÖRE „GORSIUM” ALAPÍTVÁNYA
Székesfehérvár, Fő u. 6.,Tel.: 22-315 583, mobil: 06-20-808 4949
E-mail: pro.gorsio@gmail.com
A Pro Gorsio – Gorsium Barátok Köre „Gorsium” Alapítványa – miután elnöke, dr. Fitz
Jenő régészprofesszor elhunyt –, új kuratóriumi elnököt választott dr. Gábler Dénes
régész, az MTA doktora, egyetemi tanár személyében, aki pályája kezdetén részt vett
a gorsiumi ásatásokon. Nevéhez fűződik a gorsiumi terra sigillaták (vörös
díszkerámiák) tudományos feldolgozása.
Dr. Bánki Zsuzsanna régész felmentését kérte titkári feladatai alól. Helyére Késmárky Rita
restaurátort kérték fel.
Gorsiumban az idei évben Nádorfi Gabriella régész (a kuratórium tagja) irányításával
nagyszabású felújítási munkák kezdődnek egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően. Előre
láthatóan a szabadtéri programok 2013-tól tervezhetők újra a régészeti parkban.
Most az alapítvány legfőbb feladatának Fitz Jenő Gorsium monográfiájának magyar és német
nyelven való megjelentetését tűzte ki. Az átfogó, nagy terjedelmű kiadvány, jelentős pénzbe kerül,
amelyhez az alapítvány a támogatók segítségét kéri.
Az alapítvány számlaszáma:
10102952-38075919-00000000 (Budapest Bank, Székesfehérvári Fiók)
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Amennyiben lehetősége van, és közel érzi magához Gorsium professzorának emlékét, kérjük,
adományával járuljon hozzá a könyv megjelenéséhez! Májusban még lehetősége van adója 1%ának a felajánlására is. Köszönjük!
A Pro Gorsio – Gorsium Baráti Kör is újra indítja működését. Mivel a Régészeti Park a felújítási
munkák megkezdésétől nem látogatható, így Gorsiumhoz köthető előadásokat tervezünk a
múzeum Fő utcai épületében. Elsőként a Régészeti Park megszépüléséről, felújítási munkáiról tart
beszámolót Nádorfi Gabriella régészt. (Az időpontról később adunk tájékoztatást.)
Kérjük a régi és új tagokat, hogy fizessék be évi tagsági díjukat (2400Ft). A befizetést megtehetik
havi (200Ft), negyedévi (600Ft) vagy félévi rendszerességgel is személyesen Jancsek Ilonánál a
Fő u. 6. szám alatt. Nyugdíjasoknak és diákoknak az évi tagdíj 1200Ft.
A könnyebb elérhetőség érdekében kérjük, adják meg e-mail címüket!
Várjuk Gorsium régi és új barátainak jelentkezését és támogatását!
Tegyék meg észrevételeiket az alábbi e-mail címen: pro.gorsio@gmail.com
HÍREK
Május 19-20-án ismét megrendezésre kerül a Múzeumok Majálisa Budapesten a
Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, ahol – a korábbi évekhez hasonlóan – a Fejér
Megyei Múzeumok Igazgatósága is bemutatkozik. Az Intercisa Múzeum és a Szent
István Király Múzeum munkatársai árusítják kiadványaikat és műtárgymásolataikat, népszerűsítik
kiállító helyeiket.
Wekerle Sándor és Fejér megye címmel tartott előadást 2012. március 29-én dr. Lukács László
főmuzeológus a Fejér Megyei Honismereti Egyesület tagjainak néprajzi állandó kiállításunkban,
Országzászló téri épületünkben.
2012. április 17-én a múzeum Országzászló téri épületében dr. Varró Ágnes néprajzkutató
nyitotta meg a Mesterségünk dicsérete című, népi iparművészeti alkotásokból rendezett
vándorkiállítást.
A Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ 2012. április 25-ei hatállyal dr. Demeter Zsófia
főtanácsost, a történelemtudomány kandidátusát újabb öt évre kinevezte a Fejér Megyei
Múzeumok igazgatójává.
RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ
A Magyar Katolikus Rádió kulturális magazinjában, az Akvarellben 2012. március 30-án Kőnig
Frigyes a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora és dr. Demeter Zsófia megyei
múzeumigazgató beszélt a Szent István Király Múzeumban rendezett Arcrekonstrukciók című
kiállításról.
CIKK, TANULMÁNY
Lukács László: Miről szólnak a harangok? A belehallás jelenségéről
Vár. – 8. évf. 1. sz. (2012.), p. 35-49.
Lukács László: Wekerle Sándor emléktáblája Székesfehérváron
Honismeret. – 40. évf. 2. sz. (2012.), p. 52-54. ill.
SAJTÓFIGYELŐ
Házi Péter: A városhoz kerül Gorsium? Átvennék a könyvtárat. Döntött a közgyűlés. Jogilag
nyolcból négy óvoda marad (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 59. sz. (2012. márc. 9.), p. 1., 3. ill.
Szándéknyilatkozatot fogadott el március 8-án a székesfehérvári közgyűlés a megyei könyvtár és
a megyei múzeum átvételére.
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Cseri Péter: Ereklye vagy turistaattrakció legyen a romkert? Székesfehérvár. Nem sikerült
közmegegyezésre jutni a Nemzeti Emlékhelyről
Népszabadság. – 70. évf. 61. sz. (2012. márc. 12.), p. 14. ill.
A Habsburg Történeti Intézet vitafórumán elhangzott szakértői vélemények.
(szz): Arcrekonstrukció. Maradványok, rajzon
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 62. sz. (2012. márc. 13.), p. 7. ill.
A Szent István Király Múzeumban a Perkáta Nyúli-dűlőn feltárt emberi maradványok rajzi
feldolgozásából nyílik kiállítás.
(gg): Vörösmarty példája. Emlékhely. Hol reményben, hol bánatban megújult a tárlat (fotó PatiNagy Bence)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 64. sz. (2012. márc. 16.), p. 7. ill.
(szz): Láttatni a láthatatlant. Arcrekonstukció: a maradványok alapján ilyenek lehettek (fotó Nagy
Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 64. sz. (2012. márc. 16.), p. 7. ill.
A Szent István Király Múzeumban látható Arcrekonstrukció című kiállítás a perkátai Nyúli-dűlőn
feltárt emberi maradványok rajzi feldolgozása.
-: Nemzetiesítés. Pákozd kontra Fehérvár
Heti Világgazdaság. – 34. évf. 11. (1711.) sz. (2012. márc. 17.), p. 14., 16-17. ill.
Tartalom: Kiemelt státusú emlékhelyek. A Pákozdi Katonai Emlékhelyről, és a székesfehérvári
Romkertről.
Gelencsér Ferenc, riporter B. Kiss László: Nem kell mindent lefotózni (fotó Pati-Nagy Bence)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 56. sz. (2012. márc. 17.) p. 10. ill.
Interjú a Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett fotóművésszel.
Gábor Gina: Melyik ujjamba harapjak? Teremőr-hiány. Az önkéntesek segítségére számít
múzeum (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 69. sz. (2012. márc. 22.), p. 7. ill.
Házi Péter: Mi lesz veled, emlékhely? 2038 lehet a terület méltó, végleges kialakításának
céldátuma (fotó Pati-Nagy Bence)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 70. sz. (2012. márc. 23.), p. 3. ill.
(gg): A professzor hagyatéka (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 70. sz. (2012. márc. 23.), p. 7. ill.
Újjáalakult a Pro Gorsio – Gorsium Barátok Köre Gorsium Alapítványának kuratóriuma.
(kl): El nem múló fájdalom. Mementó az emberiségnek (fotó Lovász Lilla)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 72. sz. (2012. márc. 26.), p. 1., 5. ill.
A katyni vérengzés emlékére a Jávor Ottó téren állították fel Horváth János emlékkeresztjét.
László-Takács Krisztina: "Igazságot hirdet" – felavatták a Katyń emlékkeresztet
FehérVár. – (2012. márc. 26.), p. 10. ill.
A Jávor Ottó téren álló emlékkereszt Horváth János szobrászművész alkotása.
(szz): Látványos látványtár (fotó Lovász Lilla)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 77. sz. (2012. márc. 31.), p. 4. ill.
A Szent István Király Múzeumban március 30-án a sajtó képviselőinek bemutatták a Marosi
Arnold Látványtárat.
Tihanyi Tamás: Titkok a lehetőségek csapdájában. Régészet. Ebben az évben is folytatódnak a
feltárások a Fejér megyei beruházások mentén (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 79. sz. (2012. ápr. 3.), p. 5. ill.
A Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága régészei 2012-ben több jelentős beruházás, út- és
szennyvízhálózat-építés kapcsán végeztek megelőző feltárást.
(ke): Bronzkori ékszerek és előadás. Iskolanapok. A Lorántffy érdekes programokkal várja
diákjait (fotó Lázár Zsolt)
Dunaújvárosi Hírlap. – 23. évf. 80. sz. (2012. ápr. 4.), p. 1. ill.
Az iskolahét keretében április 3-án a diákok az Intercisa Múzeumban Keszi Tamás előadását
hallgatták meg a római korról.
(szsz): Kitárult a múzeumi látványtár (fotó Lázár Zsolt)
Dunaújvárosi Hírlap. – 23. évf. 80. sz. (2012. ápr. 4.), p. 5. ill.
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Az Intercisa Múzeum előadótermét Matussné dr. Lendvai Mártáról nevezik el.
(hp): Múzeum, könyvtár, városi fenntartásban
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 83. sz. (2012. ápr. 7.), p. 1., 3. ill.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tárgyalást kezdeményezett a Vörösmarty
Mihály Megyei Könyvtár és a Szent István Király Múzeum átvételéről.
Szabó Zoltán: Koponyákból rajzolt arcok. Arcrekonstrukció. A különleges kiállítás május 6-áig
várja az érdeklődőket (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 84. sz. (2012. ápr. 10.), p. 7. ill.
(szz): Július Gyula és tüneményei. Leidenfrost a Csók képtárban látható (fotó Pati-Nagy Bence)
IFejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 84. sz. (2012. ápr. 10.), p. 8. ill.
A Wekerle Sándor-emlékév alkalmából a volt ciszterci rendház falán emléktáblát avattak.
(szz): Tudásukat dicséri a vándorkiállítás. A Kresz Mária Alapítvány idén ünnepli működésének
20. évfordulóját (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 91. sz. (2012. ápr. 18.), p. 3. ill.
A Szent István Király Múzeumban április 17-én nyílt a Mesterségünk dicsérete című kiállítás.
Szabó Zoltán: Versmondás (fotó Gregority Antal, Zsigó Ferenc)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 94. sz. (2012. ápr. 21.), p. 1., 5. ill.
Kápolnásnyéken a Vörösmarty parkban, Székesfehérváron a Nemzeti Emlékhelyen összesen
ezerhatszáz fiatal mondta el Vörösmarty Mihály: A vén cigány című versét, Jordán Tamás
irányításával.
Nyulasi Zsolt: Müpa: Dunaújváros a vendég
Dunaújvárosi Online. – (2012. márc. 23.)
Nyulasi Zsolt: Intercisa Múzeum: irány a látványtár!
Dunaújváros Online. – (2012. márc. 29.)
Intercisa Múzeum: Projektleírás
www.dunaujvaros.hu. – (2012. ápr. 01.)
Papp Anett: Látványraktár a múzeumban
Dunaújváros kéthetente megjelenő közéleti lapja. – (2012. ápr. 05.), p. 4.
Nyulasi Zsolt: Intercisa Múzeum: vár a látványtár!
Dunaújváros Online. – (2012. ápr. 05.)
Nyulasi Zsolt: Intercisa Múzeum: előadás és webleltár
Dunaújvárosi Online. – (2012. ápr. 17.)
KIÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ
DÍJTALANUL LÁTOGATHATJÁK A MÚZEUM ÁLLANDÓ ÉS IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSAIT
(*CSAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG /EGT/ ÁLLAMPOLGÁRAI):
6. életévét be nem töltött kiskorú*
70 év felettiek*
Fogyatékos személy és az őt kísérő legfeljebb 1 fő*
A miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezők*
Legalább 400 fős taglétszámú közgyűjteményi szakmai szervezet tagjai (pl. Pulszky
Társaság, Magyar Múzeumi Egyesület, Magyar Könyvtárosok/Levéltárosok Egyesülete
tagkártyája)*
Közoktatásban dolgozó pedagógusok*
Minden hónap első vasárnapján a 26 év alattiak; és azok, akik 18 év alatti személyt
kísérnek és annak közeli hozzátartozói (legfeljebb 2 fő)*







ICOM, ICOMOS kártyával rendelkezők
Újságíró igazolvánnyal rendelkezők
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága vendégkártyájával rendelkezők
Fejér Megyei Múzeumegyesület tagjai
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület tagjai
Terembura Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület tagjai
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Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete tagjai
Tóparti Gimnázium művészeti tagozatos diákjai (csoportosan a képzőművészeti
kiállításokba)
Egyedi írásos engedéllyel jelentkezők
Együttműködési szerződés alapján meghatározott körök
Székesfehérvári idegenvezetők
Pro Gorsio – Gorsium Barátok Köre tagjai (csak Gorsium Szabadtéri Múzeumba)

DÍJTALAN BELÉPÉSRE JOGOSULT MINDEN LÁTOGATÓ:
A nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23.)
50%-os KEDVEZMÉNNYEL LÁTOGATHATJÁK A MÚZEUM ÁLLANDÓ ÉS IDŐSZAKI
KIÁLLÍTÁSAIT AZ EGT ÁLLAMPOLGÁRAI:
6-26 év közöttiek
62-70 év közöttiek
Legfeljebb két fő, amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok közeli
hozzátartozója

ŐsFehérvár Városkártyával rendelkezők

Fejér Megyei Hírlap Hűségkártyával rendelkezők

Pénzintézetek Vértes Meteor Természetbarát Egyesület tagjai
A különféle kedvezmények nem vonhatók össze, jegyvásárláskor csak egyféle kedvezmény
érvényesíthető.
Kiállítóhelyeinken beváltható, kedvezményre nem jogosító kultúra utalványok, csekkek:
1. Sodexho Pass Kft.
2. Accor Services Magyarország Kft.
3. Cheque Dejeuner Művelődési csekk
Belépődíjak:
Belépődíj: 700,-Ft
Csoportos belépődíj 10 főtől: 600,-Ft/fő
Kedvezményes belépődíj: 350,-Ft
Kedvezményes csoportos belépődíj 10 főtől: 250,-Ft/fő
Az ettől eltérő belépődíjakat a kiállítóhelynél közöljük.
Előzetes igénybejelentés alapján tárlatvezetést tartunk, amelynek díja:
Székesfehérváron
felnőttek
25 főig: 6100,-Ft,
26 főtől: 7200,-Ft
diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élők
25 főig: 2800,-Ft,
26 főtől: 3500,-Ft
idegen nyelven
25 főig: 8300,-Ft,
26 főtől: 9500,-Ft
városnéző vezetés
felnőttek
13200,-Ft
diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élők 8300,-Ft
idegen nyelven
16500,-Ft
Gorsiumban
felnőttek
25 főig: 6600,-Ft,
26 főtől: 8300,-Ft
diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élők
25 főig: 4700,-Ft,
26 főtől: 6100,-Ft
idegen nyelven létszámtól függetlenül:
11000,-Ft
LÁTOGATHATÓ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
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SZÉKESFEHÉRVÁR
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3., Tel.: 22-398 083
TÁRGYALKOTÓ HAGYOMÁNY – FEJEZETEK FEJÉR MEGYE NÉPRAJZÁBÓL
Nyitva: szerdától péntekig 14–18 óráig, szombaton és vasárnap 10–14 óráig
május 20-tól szerdától vasárnapig 10–18 óráig
Belépődíj: 900,-Ft; csoportos belépődíj 10 főtől: 800,-Ft/fő;
Kedvezményes belépődíj: 450,-Ft; kedvezményes csoportos belépődíj 10 főtől: 350,-Ft/fő
Az állandó és az időszakos kiállítás együttes megtekintésekor:
Belépődíj: 1400,-Ft; csoportos belépődíj 10 főtől: 1300,-Ft/fő;
Kedvezményes belépődíj: 700,-Ft; kedvezményes csoportos belépődíj 10 főtől: 600,-Ft/fő
KÖZÉPKORI ROMKERT – NEMZETI EMLÉKHELY
Koronázó tér
Nyitva: április 1 – október 31-ig hétfő kivételével naponta 9–17 óráig
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Fő u. 5.
Nyitva: keddtől péntekig 10–14 óráig, szombaton és vasárnap 14–18 óráig
Belépődíj: 500,-Ft; kedvezményes belépődíj: 250,-Ft
BUDENZ-HÁZ – YBL-GYŰJTEMÉNY
Arany János u. 12., Tel.: 22-313 027
Csoportokat csak előzetes bejelentkezés alapján fogadunk. Kérjük, hogy a látogatás
előtt legalább 5 nappal jelentkezzenek. Tel.: 22-315 583
Egyéni látogatóknak nyitva: szombaton 14–18 óráig. Tel.: 30-507 4359
Belépődíj: 500,-Ft; kedvezményes belépődíj: 250,-Ft
PALOTAVÁROSI SKANZEN
Rác u.11., Tel.: 22-315 583
PALOTAVÁROSI EMLÉKEK
Csoportokat csak előzetes bejelentkezés alapján fogadunk. Kérjük, hogy a
látogatás előtt legalább 5 nappal jelentkezzenek. Tel.: 22-315-583
Egyéni látogatóknak nyitva: szombaton 10–14 óráig. Tel.: 30-507 4359
Belépődíj: 500,-Ft; kedvezményes belépődíj: 250,-Ft
DUNAÚJVÁROS
INTERCISA MÚZEUM
Városháza tér 4., Tel.: 25-411 315, 25-408 970
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DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETE AZ ŐSKORTÓL AZ 1970-ES ÉVEK KÖZEPÉIG
Nyitva: hétfő kivételével keddtől péntekig: 10–16 óráig,
hétvégén zárva, csak minden hónap első vasárnapján 14–18 óráig
Belépődíj: 600,-Ft; csoportos belépődíj 10 főtől: 500,-Ft/fő
Kedvezményes belépődíj: 300,-Ft; kedvezményes csoportos belépődíj 10 főtől: 200,-Ft/fő
LÁTVÁNYTÁR
A TIOP-1.2.2-09/1-2010-0020 azonosító jelű pályázat Intercisa Múzeum – A kőkortól a legújabb
korig című látványtár kialakítására nyert pályázat jóvoltából március 30-tól látogatható.
TÁC – GORSIUM
SZABADTÉRI MÚZEUM – RÉGÉSZETI PARK
Tel.: 22-362 243
A régészeti park megtekinthető naponta
november 2 – március 31-ig 10–16 óráig
április 1 – október 31-ig 10–18 óráig
Belépődíj: 900,-Ft; csoportos belépődíj 10 főtől: 800,-Ft/fő
Kedvezményes belépődíj: 450,-Ft; kedvezményes csoportos belépődíj 10 főtől: 350,-Ft/fő
KÁPOLNÁSNYÉK
VÖRÖSMARTY MIHÁLY EMLÉKMÚZEUM
2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty u., Tel.: 22-709 014
„HOL REMÉNYBEN, HOL BÁNATBAN” című új állandó kiállítás
Nyitva: március 15 – november 30-ig, hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig
CSÁKVÁR
VÉRTES MÚZEUM
8083 Csákvár, Kossuth u. 2., Információs telefon: 22-315 583, 311 734
A Vértes Múzeum néprajzi tájháza előzetes bejelentkezéssel látogatható.
Tel.: 20-945 7194, 30-417 0804
2012. ÉVI ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
Pünkösd, május 27–28. (vasárnap, hétfő) nyitva
Nemzeti ünnep, Szent István napja, augusztus 20. (hétfő) nyitva
Nemzeti ünnep, október 23. (kedd) nyitva
Mindenszentek, november 1. (csütörtök) zárva
Karácsony, december 24–25–26. (hétfő, kedd, szerda) zárva
Újév, január 1. (kedd) zárva
A FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA E-MAIL CÍMEI
Titkárság: Schweighardt Ferencné – fmmuz@mail.iif.hu
Dr. Demeter Zsófia igazgató – fmmuz@mail.iif.hu
Szívósné Csorba Erzsébet rendszergazda – csorba.erzsebet@mail.iif.hu
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Krizsány Anna népművelő – krizsany.anna@iif.hu
Hári Krisztina művelődésszervező – harikriszta@gmail.com
HONLAPOK
Intercisa Múzeum: www.szikm.hu
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 Gyűjtemény: www.deakgyujtemeny.hu
Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum: www.szfvar.katolikus.hu
III. Béla Lovagrend: www.belarex.hu
A Fejér Megyei Múzeumegyesület és a Szent István Király Múzeum rendezésében

Régizene estek az Authentic Quartettel
Megelevenedő kották 250 év távlatából
Bécsi klasszikusok, ahogy mi látjuk őket
Hangversenysorozat Székesfehérváron és Vereben 2012. június 2 – 2012. október 13.
Az Authentic Quartet három előadásból álló koncertsorozata korhű hangszereken, mely az ismert
zeneóriások művei mellé a verebi Végh család kottatárából válogat olyan vonósnégyeseket,
melyek a – korukban népszerű és Európa szerte ismert – zeneszerzők halála óta nem hangzottak
el nyilvánosan. Az Authentic Quartet tagjai: Kalló Zsolt és Bozzai Balázs hegedű, Rác Gábor
brácsa, Vályi Csilla cselló
Június 2. Székesfehérvár, Budenz-ház
Műsoron: J. G. Albrechtsberger: C-dúr vonósnégyes Op. 7. No. 4., J. Wölfl: C-dúr vonósnégyes
Op. 4. No.1., J. Haydn: g-moll "Lovas" vonósnégyes Op.74. No. 3., F. Schubert: c-moll
Quartettsatz
Az est házigazdája: Mácsai János zenetörténész
Július 29. Vereb, Római katolikus templom
Műsoron: J. G. Albrechtsberger: Fúgák az Op. 16. sorozatból, J. Haydn: D-dúr vonósnégyes Op.
20. No. 4.,Végh János: F-dúr vonósnégyes
Az est házigazdája: Lipthay Endre történész
Október 13. Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, Díszterem
Műsoron: Krommer: C-dúr vonósnégyes Op.7. No. 1., E. A. Förster: A-dúr vonósnégyes Op.21.
No. 3., Beethoven: c-moll vonósnégyes op. 18. no. 4
Az est házigazdája: Mácsai János zenetörténész
A verebi Végh család tagjai a közéletben, a gazdaságban és a művészetek terén is a haladó és
művelt kortársak sorába tartoztak. Verebi otthonukban a 18. század végétől rezidenciális
zenekarok működtek. A zenekar élén kiváló zenészek álltak, akiknek vezetésével rendkívül magas
színvonalú zenei élet folyt a kastélyban. A zenészeknek köszönhetően a Végh család minden
generációjának életében meghatározó volt az alapos zenei műveltség. Többük kiváló zenésszé
vált különböző hangszereken. Mindnyájuk közül zeneszerzőként is kiemelkedik Végh János
(1845-1918), aki az akadémiai-romantikus stílus kiváló képviselője volt. Liszt Ferenc elnöklete
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alatt a Zeneakadémia ügyvezető alelnöki tisztét látta el, elévülhetetlen érdemeket szerezve az
intézmény kialakításában. A család országosan is kiemelkedő kotta- és hangszergyűjteményt
alakított ki verebi kastélyában. A kastély és a hangszergyűjtemény elpusztult a második
világháborúban. A Szent István Király Múzeum Könyvtára őrzi a megmenekült kottagyűjtemény
jelentős részét. A tervezett koncertek műsorában szerepelnek olyan művek, melyek kottái
Székesfehérváron találhatók meg. A koncertek székesfehérvári helyszínei visszaidézik a korabeli
házi muzsika miliőjét, az 1970-80-as években a Budenz-házban rendezett nagysikerű
kamarakoncertek hagyományát. Végh János igazi zenei csemegét jelentő munkájának
bemutatásához pedig nem is találhatnánk autentikusabb helyszínt a verebi templomnál. A
koncertek bevezetéseként neves zenetörténész és történész tart ismertetést a zeneművek
megszületésének koráról, a zeneszerzőkről, az elhangzó darabokról, a verebi Végh család zenész
tagjairól, műpártolásukról, illetve kotta- és hangszergyűjteményéről.

KIRÁNDULÁS
a Fejér Megyei Múzeumegyesület szervezésében
HAJÓS – KARAPANCSA – BAJA
2012. június 3-án

Program:
Hajós – Szent Imre plébániatemplom és búcsújáróhely; Hajósi Érseki Kastély
Látogatóközpont és kiállításai: vadászat az Alföldön, a hajósi szentbúcsú, szőlő és
borkultúra a Homokhátságon, főúri enteriőrök; rekonstruált barokk kert
Karapancsa – Habsburg vadászkastély és kiállítása: a főhercegi család és a birtok
kialakulása, uradalmi gazdálkodás, vadászat és vadgazdálkodás, a terület
nemzetiségei; lovas fogatozás a Budzsak-Hódunai Parkerdőben
Baja – belvárosi séta
Étkezés: közös estebéd Baján
Indulás: reggel 7 órakor a Skála áruház mögötti parkolóból
Részvételi díj a Múzeumegyesület tagjainak: 5500,-Ft; vendégeknek: 6000,-Ft
Jelentkezés a részvételi díj befizetésével Braila Máriánál (Országzászló tér 3.
tel.: 22-315 583)
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