MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztató a 2014. március–április havi programokról
L. évfolyam 3–4. szám
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Székesfehérvár, Megyeház u. 17.
2013 PLUSZ – Visszatekintés a Szent István Emlékév eseményeire
Megnyitó: 2014. március 1-én, szombaton 10 órakor
Megnyitja: Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere és
Dr. Csurgai Horváth József levéltárigazgató, a 2013-as Emlékbizottság elnöke
Megtekinthető: 2014. május 4-ig, hétfő kivételével naponta 10–18 óráig
A kiállításhoz általános iskolások és középiskolások részére szervezett múzeumpedagógiai
foglalkozások kapcsolódnak.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Székesfehérvár, Országzászló tér 3.
ÜNNEPEK, HÉTKÖZNAPOK, ÉLETKÉPEK
Takács Istvánné Ambrus Éva csuhéfonó, népi iparművész kiállítása
Megnyitó: 2014. február 26-án, szerdán 16.30 órakor
Megnyitja: Radetzky Jenőné népi iparművész
Megtekinthető: 2014. május 4-ig, szerdától vasárnapig, 10–18 óráig
Takács Istvánné Ambrus Éva Székesfehérváron él. Csuhészobrok készítésével két és fél
évtizede, 1989 óta foglalkozik. Eleinte barátai, ismerősei számára ajándékozott a maga alkotta
figurákból, s az ő biztatásukra egyre több és bonyolultabb életkép formálódott a kezei alatt. Az
évek során közel száz darabból álló önálló szobor vagy többalakos jelenet született, melyeket több
mint hetven kiállításon mutatott be itthon és külföldön. A nagyméretű betlehemmel a Rómában
1993 karácsonyán rendezett nemzetközi tárlaton nagy sikerrel szerepelt. 1999-ben munkássága
elismeréseként megkapta a népi iparművész címet. A Fehérvári Kézművesek Egyesületének
megalakulása (1998) óta tagja.

Kompozícióinak témája főleg a vallásos élethez és a néphagyományhoz kapcsolódik. A régi
paraszti, falusi életforma számos ünnepi és hétköznapi jelenete elevenedik meg a munkáin.
Takács Istvánné tökéletesen kihasználja a kukoricacsuhé, mint természetes, könnyen alakítható
alapanyag lehetőségeit: szobrai plasztikusak, néprajzilag hitelesek, ízlésesen aprólékos
kidolgozottság, könnyed elegancia, kifejezőerő és szelíd báj egyaránt jellemző rájuk. A
szobrokhoz és életképekhez használt kiegészítő tárgyakat ugyancsak természetes
alapanyagokból (fából, agyagból) férje, Takács István készítette.
Kiállításunkon az elmúlt 25 évben készült alkotásainak legjava látható. A régi falusi ünnepeket,
hétköznapokat ábrázoló csuhészobrok, életképek mellé hasonló témájú archív néprajzi
felvételeket is válogattunk.
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Székesfehérvár, Fő u. 5.
A FÉRFI ÉKE
Megtekinthető: 2014. március 7 – március 30-ig, keddtől péntekig 10–14 óráig,
szombaton és vasárnap 14–18 óráig
A férfi éke, a bajusz a magyar kultúrában nem csak divat kérdése, hiszen még a közelmúltban is
azt tartották igazán férfinak, akinek az ajka fölött szőrzet díszelgett. Kiállításunk válogatást kíván
bemutatni néprajzi fényképeinkből, melyeket a száz éve elhunyt Herman Ottó írásai kísérnek,
ezzel is tisztelegve az „utolsó polihisztor" munkássága előtt.
HALOTTKULTUSZ A KORAI CSÁSZÁRKORBAN
Megtekinthető: 2014. április 4 – június 1-ig, keddtől péntekig 10–14 óráig,
szombaton és vasárnap 14–18 óráig
A korai császárkor temetkezési szokásait, a halott kultuszához kapcsolódó vallási hátteret
mutatjuk be forrásadatok alapján. A kiállításban in situ, Fejér megye területéről előkerült
temetőrészlet is bemutatásra kerül, a sírba elhelyezett mellékletekkel együtt.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Székesfehérvár, Fő u. 6.
VÖRÖSMARTY MIHÁLY ‒ EMLÉKPONT
Megnyitó: 2014. március 28-án, pénteken 15 órakor
Megnyitja: Brückner Ákos Előd O.Ciszt. plébános, a Ciszterci Szent István Gimnázium spirituális
vezetője
A Vörösmarty-család fehérvári, katolikus ága ‒ amelyből a költő származott ‒ a török alóli
felszabadulás évében, 1688-ban házingatlant szerzett a Belvárosban. Vörös Gergely veszprémi
porkoláb a Megyeház u. 7. szám alatti, későbbi kanonokházat kapta meg.
Vörösmarty Mihály 1800. december 1-jén született Kápolnásnyéken, ahol édesapja uradalmi ispán
volt. A nadapi katolikus templomban keresztelték. Gyermekkori lakóháza Nyéken a mai
Vörösmarty Emlékmúzeum. 1811-1816 között Fehérváron a királyi, majd ciszterci gimnáziumban
tanult. Családjának háza állt a Zámoly utcában, amely a második világháborúban megsemmisült.
1828-tól 1832-ig Pesten a Tudományos Gyűjteményt szerkesztette, ahol szót emelt a magyar
néphagyományok összegyűjtése, megbecsülése érdekében. A’ bujdosók (1830), a Csongor és
Tünde (1831) című színműve Székesfehérváron jelent meg. A Szózatot 1836-ban írta, Egressy
Béni 1843-ban zenésítette meg.
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A levert szabadságharc után előbb Baracskán, majd 1853-1855 között Kápolnásnyéken
gazdálkodott. Nyéken fejezte be Shakespeare Lear királyának fordítását, itt írta utolsó nagy
versét, a Vén cigányt. Pesten hunyt el 1855. november 19-én, a Kerepesi temetőben nyugszik.
Székesfehérváron 1866-ban avatták fel szobrát, Kápolnásnyék központját 2000-ben felállított
szobra díszíti. Nadapon 2000-ben kapott bronz mellszobrot, Baracskán 2001 óta a Vörösmartyemlékoszlop körüli hat márványlapon olvashatók sírversei, amelyeket itt írt 1851-ben. Nevét viseli
Székesfehérvár nagy múltú irodalmi, művészeti, kulturális egyesülete, a Vörösmarty Társaság.
Emlékpontunk a székesfehérvári, Fejér megyei Vörösmarty-emlékeket mutatja be.
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.
NÉMETALFÖLDTŐL RÓMÁIG
Válogatás a Zichy-gyűjtemény legszebb festményeiből és szobraiból
Megtekinthető: 2014. április 12-én, szombaton 14 órától 2014. június 29-ig hétfőn 13–18 óráig,
keddtől péntekig és vasárnap 10–18 óráig valamint szombaton 9–18 óráig
A Szent István Király Múzeum a Szépművészeti Múzeum, illetve a Szépművészeti Múzeum –
Magyar Nemzeti Galéria részvételével rendez kiállítást az egykori Zichy-gyűjtemény
képzőművészeti anyagából.
Az egyebek mellett a fent nevezett intézményekben folytatott kutatásaink alapján lehetőségünk
nyílik bemutatni az egykori Zichy-gyűjtemény képzőművészeti kollekciójának javát. A kiállításra
kerülő műtárgyak között festmények, szobrok és domborművek találhatók, amelyek nagyobb
részét gróf Zichy Edmund, kisebb részét fia, gróf Zichy Jenő vásárolta. A 19. század végéig
Bécsben őrzött műkincsgyűjtemény a Monarchia fővárosában is a jelentősebbek közé tartozott.
Mindez elsősorban a több száz darabos, 16−19. századi, elsőrangú németalföldi, flamand, német,
osztrák, olasz és francia mesterek jeles alkotásainak (festmények, szobrok, domborművek,
miniatűrök, stb.) volt köszönhető. Ugyancsak rangos a főúri család 18−20. századi magyar festők
és szobrászok munkáit felvonultató anyaga. A kollekciót Zichy Jenő örökölte édesapjától, és azt
magánmúzeumot nyitva a nagyközönség elé tárta. Múzeuma anyagát végrendeletében
Budapestre hagyta, a festmények és szobrok a főváros gyűjteményéből kerültek az országos
múzeumok őrzésébe.
A gyűjteményben megtalálhatók a klasszikus európai művészet csaknem minden periódusának
kitűnő darabjai a késői középkortól a 20. század elejéig. A legjelesebb alkotók között található:
Jan Kupecký, Christian Seybold, Bernardo Strozzi, Bernardo Canal, Antonio Bellucci, Giuseppe
Maria Crespi, Jan Molenaer, Jan van den Hecke, Markó Károly, Mányoki Ádám, Strobl Alajos és
Mészöly Géza.
A kiállításnak és a katalógus elkészítésének célja természetesen minél több szakmai újdonság
ismertetése, de a művek sokszínűsége és kitűnő kvalitása biztosíték arra, hogy a közönség is
maradandó élményeket szerezzen a kiállítás megtekintésével. Ezt nem csupán az öt évszázadot
átfogó műalkotásoknak a világszerte elismert készítői garantálják, hanem a kiállításra kerülő
munkák témáinak sokszínűsége is. Zichy Edmund gyűjteményében ugyanis megtalálhatók
tájképek, portrék, életképek, csendéletek, csatajelenetek, veduták, bibliai és mitológiai
ábrázolások, szobrok és domborművek.
RENDEZVÉNY
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.
Koncert
2014. április 14-én, hétfőn 18 órakor
Húsvéti komolyzenei koncert
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Joseph Haydn: A Megváltó utolsó hét szava a keresztfán fortepiano-változat
Takács Szilvia csembalóművész előadása
Előadás
HISTÓRIA sorozat
2014. április 28-án, hétfőn 17 órakor
Holland és flamand festmények a Zichy-gyűjteményben
Előadó: Dr. Tátrai Júlia művészettörténész, Szépművészeti Múzeum
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Székesfehérvár, Megyeház u. 17.
Családi nap
2014. március 29-én, szombaton 14–16 óráig
Emlékeztek, hogy emlékeztünk? – kreatív családi foglalkozás a 2013 PLUSZ című
kiállításhoz kapcsolódóan
Bejelentkezni szükséges Fiedler Zsuzsanna múzeumpedagógusnál a +36 209 667 903
telefonszámon vagy a muzped.szikm@gmail.com e-mail címen.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Székesfehérvár, Fő u. 6.
Előadás
HISTÓRIA sorozat
2014. március 24-én, hétfőn 16.30 órakor
A holokausztra emlékezünk
Egy elfeledett költő sorstragédiája – György Oszkár emlékezete
Előadó: Dr. Sebők Melinda irodalomtörténész, adjunktus, Károli Gáspár Református Egyetem
Családi nap
2014. április 5-én, szombaton 14 órától
„Évezredek kincsei” – kreatív családi foglalkozás
Bejelentkezni szükséges Fiedler Zsuzsanna múzeumpedagógusnál a +36 209 667 903
telefonszámon vagy a muzped.szikm@gmail.com e-mail címen.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Székesfehérvár, Országzászló tér 3.
Előadás
KIS MAGYAR NÉPRAJZ A MÚZEUMBAN sorozat
2014. március 19-én, szerdán 16.30 órakor
A népművészet, mint a képzőművészet ihlető forrása
Előadó: Gärtner Petra művészettörténész, Szent István Király Múzeum
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2014. április 16-án, szerdán 16.30 órakor
Szent György-napi pásztorhagyományok
Előadó: Haraszti Zsigmond néprajzkutató, Szent István Király Múzeum
MÚZEUMI MOZAIK sorozat
2014. április 2-án, szerdán 16.30 órakor
Szellemi kulturális örökségünk és a mohai tikverőzés
Előadó: Dr. Nagy Veronika néprajzkutató, Hetedhét Játékmúzeum
Családi nap
2014. március 1-én, szombaton 14–16 óráig: Tavaszváró családi foglalkozás – játékkal, kézműves
foglalkozással
2014. március 22-én, szombaton 10–13 óráig: Velünk kukoricázhatsz! – Családi délelőtt az
Ünnepek, hétköznapok, életképek című csuhéfonás kiállításunkban. Kézműves foglalkozást tart a
kiállító: Takács Istvánné Ambrus Éva.
2014. április 12-én, szombaton 10–13 óráig: Húsvéti családi délelőtt – játékkal, kézműves
foglalkozással
A foglalkozások díja, amely magában foglalja a belépő díjat is: 600 Ft/fő. Hat éves kor alatt 300
Ft/fő.
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Székesfehérvár, Fő u. 5.
Előadás és foglalkozás
2014. április 5-én, szombaton 14–18 óráig
Gyógyszerészet és irodalom
Örkény István (1912–1979) Kossuth-díjas író, gyógyszerész születésnapján olyan írókra és
költőikre emlékezünk, akik szintén a patikusi pályát választották.
Előadó: Szima Viktória művelődésszervező, Szent István Király Múzeum
E napon tárlatvezetések során megismerhetjük a Fekete Sas történetét is, és senki nem tér haza
saját kezűleg készített emlék nélkül. (Lehetőség lesz szappan, gyertya és krém készítésére is)
Múzeumi alkotó nap iskolás csoportok részére
2014. április 18-án, pénteken 10–14 óráig
Gyógyítás az ókori Rómában
Vajon hogyan gyógyítottak a dicső Rómában? Miképp zajlott egy műtét, kihez fohászkodtak
gyógyulásért? Hogyan tisztálkodtak, milyen krémekkel óvták testüket? Ezekre a kérdésekre
keressük a választ a foglalkozás során. Megszagoljuk a szent gyógyfüveket és közkedvelt
alapanyagokat. Utána együtt elkészítjük Romulus és Remus népének kedvelt olívaolajos krémjét.
Bejelentkezés: Szima Viktória +36 202 000 028, muzped.szikm@gmail.com vagy
viktoria.c.szima@gmail.com
Családi nap
2014. április 20-án, vasárnap 14–18 óráig
Neves gyógyszerészeink
Kazay Endre halálnak évfordulóján hazánk neves gyógyszerészeire emlékezünk. Életük méltatása
mellett kézműves programokra is várjuk az érdeklődőket.
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Bejelentkezés: Szima Viktória +36 202 000 028, muzped.szikm@gmail.com vagy
viktoria.c.szima@gmail.com
MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Székesfehérvár, Megyeház u. 17.
SZÉKESFEHÉRVÁR! ITT RÁD A JÖVŐ VÁR!
Múzeumpedagógiai programok a 2013 PLUSZ című kiállításban
Általános iskola alsó tagozat (6–10 évesek):
Idézd fel a tegnapod, ez legyen a holnapod!
 Közösségi ünnepeink. Miben hasonló és miben különbözik egy családi
ünnep egy város közösségének ünnepétől? Mi történt 2013-ban?
 Szent István nyomában.
Általános iskola felső tagozat (11–14 évesek):
Írjuk együtt a jövő lapjait!
 „Hírlapszerkesztés” a 2013-as Szent István Emlékév eseményeiről.
Sajtódokumentumok felhasználásával elevenítjük fel az Emlékévet, felkutatjuk,
megvizsgáljuk a hírforrásokat, az események helyszíneit és feliratozzuk a
fotódokumentumokat.
 Az iskolai csoportok megszerkesztik az Emlékévről szóló „külön lapszámot”.
Középiskolások (14–18 évesek):
Közöd hozzá?! – Volt, van, lesz!
 Megvizsgáljuk a kiállítás dokumentumait, tárgyait és arra keressük a választ, vajon
mi motiválja az ünneplőket a részvételre. Miért fontos az emlékezés és az ünneplés
a társadalom számára?
 Szerepekbe helyezkedünk és interjúkat készítünk az „ünneplő közönség tagjaival”. A
vizsgálódást önreflexív módon is elvégezzük…
Célunk:
 A 2013-as Szent István Emlékév eseményeinek felelevenítése.
 A helyi identitástudat erősítése, jó értelembe vett lokálpatriotizmus kialakítása,
helyismereti és helytörténeti ismeretek elmélyítése.
 A közösségi ünneplés színtereinek, formáinak bemutatása, a méltó emlékezés
fontosságának hangsúlyozásával.
Bejelentkezés: A látogatást megelőzően 5 nappal kérjük, egyeztessen időpontot Fiedler
Zsuzsanna múzeumpedagógussal a +36 209 667 903 telefonszámon vagy a
muzped.szikm@gmail.com e-mail címen.
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.
Múzeumi óra (60 perc)
 Suttog a csodakamra – alsó tagozatosoknak 6–10 éves korig
 Zichy meglátta, és Te? – felső tagozatosoknak 11–14 éves korig
 „CSÓKol: Zichy” – középiskolásoknak 14–18 éves korig
A foglalkozások kedden és csütörtökön vehetők igénybe.
Bejelentkezés: a látogatást megelőzően 7 nappal kérjük, egyeztessen időpontot Fiedler
Zsuzsanna múzeumpedagógussal a +36 209 667 903 telefonszámon vagy a
muzped.szikm@gmail.com e-mail címen.
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SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Székesfehérvár, Országzászló tér 3.
Tárgyalkotó hagyomány – állandó néprajzi kiállítás
Múzeumi óra (60 perc)
 Tárgyi tudás – interaktív tárlatvezetés alsó és felső tagozatosoknak és középiskolásoknak
7–18 éves korig
 „Én elmentem a vásárba…” – alsó és felső tagozatosoknak 7–14 éves korig
 Nép=Művész? – alsó és felső tagozatosoknak 7–14 éves korig
 „Akkor te most népeket rajzolsz?” – interaktív bevezetés a néprajz tudományába
középiskolásoknak 14–18 éves korig
 Mindennapok, ünnepnapok – múzeumpedagógiai foglalkozás jeles napjainkon
óvodásoknak és alsó tagozatosoknak 5–10 éves korig
Múzeumi szakkör
 Vándorló inasok, céhes mesterek – alsó és felső tagozatosoknak 7–14 éves korig
Bejelentkezés: Paréj Gabriella 06-204-144-052, muzped.szikm@gmail.com
A foglalkozások díja, amely magában foglalja a belépő díjat is: 600 Ft/fő/alkalom
Marosi Arnold Múzeumi Könyv és Régiség Látványtár
Múzeumi óra (90 perc)
 Látvány, tárulj! Bepillantás a múzeum kulisszatitkaiba – felső tagozatosoknak és
középiskolásoknak 11–18 éves korig
Bejelentkezés: Fiedler Zsuzsanna +36 20 966 7903; muzped.szikm@gmail.com
A foglalkozások díja, amely magában foglalja a belépő díjat is: 600 Ft/fő
PALOTAVÁROSI SKANZEN
Székesfehérvár, Rác u.11.
Múzeumi óra (90 perc)
 Palotavárosi emlékek – alsó és felső tagozatosoknak 7–14 éves korig
Bejelentkezés: Paréj Gabriella 06-204-144-052, muzped.szikm@gmail.com
A foglalkozások díja, amely magában foglalja a belépő díjat is: 600 Ft/fő
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Székesfehérvár, Fő u. 6.
Évezredek kincsei – állandó régészeti kiállítás
Múzeumi óra (60 perc)
Ókor témakörben
 Lennél te is Caesar légósa? – alsó tagozatosoknak 7–10 éves korig
 Rómaiak müzlis tálja – alsó tagozatosoknak 7–10 éves korig
 Lennél te is diák a római korban? – alsó tagozatosoknak 7–10 éves korig
 A római császárok hódításainak a titka – felső tagozatosoknak 11–14 éves korig
 Amit a pannoniai divatról megtudhatunk a múzeumban – felső tagozatosoknak 11–14 éves
korig
 Mi kapható egy római piacon? – felső tagozatosoknak 11–14 éves korig
 Te Venus vagy Mercurius kegyeit keresed inkább? – középiskolásoknak 14–18 éves korig
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 Milyen volt a római „házibuli”? – középiskolásoknak 14–18 éves korig
Népvándorlás témakörben
 Népek keringője. Hunok, germánok, avarok a Kárpát-medencében – felső tagozatosoknak
és középiskolásoknak 11–18 éves korig
Szakkörök (5X120 perc)
Ókor témakörben
 Rómaiak üzenete – felső tagozatosoknak 11–14 éves korig
 Egy pannoniai település: Gorsium – felső tagozatosoknak 11–14 éves korig
 A rómaiak – középiskolásoknak 14–18 éves korig
 Élet a birodalom védőbástyáján, Pannoniában – középiskolásoknak 14–18 éves korig
 Kik azok a rómaiak? – alsó tagozatosoknak 7–10 éves korig
 Sasok és légiók – alsó tagozatosoknak 7–10 éves korig
Foglalkozás-sorozat óvodásoknak (3x60 perc)
Ókor témakörben
 Utazz velünk a rómaiak világába! – óvodásoknak 5–6 éves korban
 Romok meséi – óvodásoknak 5–6 éves korban
Bejelentkezés: Fiedler Zsuzsanna +36 20 966 7903; muzped.szikm@gmail.com
A foglalkozások díja, amely magában foglalja a belépő díjat is: 600 Ft/fő/alkalom
ÚJ MAGYAR KÉPTÁR
Székesfehérvár, Megyeház u. 17.
Múzeumi óra (60 perc)
 Kerülj képbe! – alsó tagozatosoknak 7–11 éves korig
 Nyitva tartás – felső tagozatosoknak 11–14 éves korig
 Nyiss rá! – középiskolásoknak 14–18 éves korig
Szakkörök (6 X 60 perc)
 Hát ez meg mi?! – felső tagozatosoknak 11–14 éves korig
 „Ilyet én is tudok festeni!” – középiskolásoknak 14–18 éves korig
Bejelentkezés: Hári Krisztina +36 20 370 9052, muzped.szikm@gmail.com
A foglalkozások díja, amely magában foglalja a belépő díjat is: 600 Ft/fő/alkalom
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Székesfehérvár, Fő u. 5.
Múzeumi óra (60 perc)
 Fűben-fában orvosság – alsó és felső tagozatosoknak 7–14 éves korig
 Fekete Sas titkai – felső tagozatosoknak 11–14 éves korig
 A patika csodái – középiskolásoknak 14–18 éves korig
Múzeumi órasorozat (6X60 perc)
 Fekete Sas Patikusképző – felső tagozatosoknak 11–14 éves korig
 Csodapatika – középiskolásoknak 14–18 éves korig
Bejelentkezés: Szima Viktória +36 202 000 028, muzped.szikm@gmail.com
A foglalkozások díja, amely magában foglalja a belépő díjat is: 600 Ft/fő/alkalom
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VÁROSHÁZA
Székesfehérvár, Városház tér 1. Tanácsterem
Városházi történelemórák
 Szent István és kora – interaktív foglalkozás múzeumpedagógusok vezetésével
Bejelentkezés: Fiedler Zsuzsanna +36 209 667 903, muzped.szikm@gmail.com
A fogalakozások ingyenesen vehetők igénybe.
FEJÉR MEGYEI MÚZEUMEGYESÜLET
Tanulmányi kirándulás
FELVIDÉKI KÖRÚT 2014. május 8–11-én
Felvidéki utunkon helyi idegenvezető kalauzolásával bejárjuk az egykori Sáros és Szepes
vármegyék területét, városnézés, múzeum-, templom- és várlátogatások során ismerkedünk
történelmi múltunk emlékeivel.
Útvonal: Eperjes, Hervartó, Bártfa, Bártfafürdő, Vöröskolostor, Ólubló, Podolin, Zsigra,
Szepesváralja, Szepeskáptalan, Lőcse, Késmárk, Szepesszombat, Igló.
Szállás: Barlangligeten (Tatranska Kotlina) 2 ágyas szállodai szobákban.
Ellátás: félpanzió a szálláson, 2. és 4. nap ebéd.
Részvételi díj a Múzeumegyesület tagjainak: 130 Euro és 10000 Ft, vendégeknek: 140 Euro és
10000 Ft.
A részvételi díj tartalmazza: autóbusz költség, szállás félpanzióval, közös ebédek, idegenvezetés,
tutajozás a Dunajecen és belépők.
Jelentkezés a részvételi díj befizetésével Braila Máriánál (Szent István Király Múzeum,
Országzászló tér 3., telefon: 22-315 583).
Tagság
Kérjük a Múzeumegyesület és a Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület Székesfehérvári
Tagcsoportja tagjait, hogy újítsák meg tagságukat a 2014. évre.
Tagdíjak: Múzeumegyesület – dolgozó: 2000,-Ft; nyugdíjas, diák: 1500,-Ft;
TKM Egyesület – dolgozó: 3000,-Ft; nyugdíjas: 2000,-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
HÍREK

A Magyar Kultúra Napján a nagyváradi Szigligeti Színház irodalmi műsort adott a
székesfehérvári Vörösmarty Színházban. Viszonzásul a váradi „Holnap Után
Fesztivál” keretében 2014. március 5-én a nagyváradi színházban a székesfehérvári
Vörösmarty Társaság kiadásában megjelent székesfehérvári antológia írásaiból rendezett irodalmi
műsort mutatják be. Ez alkalomból nyílik meg a nagyváradi színházban a Földi árnyban égi fény
című kiállítás a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium évszázadairól. A kiállítást dr.
Lukács László néprajzkutató, egyetemi tanár, az iskola öregdiákja ismerteti a megnyitó
közönségével.
2014. március 13-án 16 órakor kerül sor A „Zichy-expedíció” című kötet bemutatójára
Sárszentmihályon az Integrált Közösségi és Szolgáltató térben. A szerzőkkel Móricz Diána
művelődésszervező beszélget.
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Lukács László: Ezer év gyöngye. A magyar történeti néphagyomány köréből című könyvét dr.
Kósa László egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja mutatja be 2014.
március 20-án, 16 órakor a Néprajzi Múzeumban (Budapest V. Kossuth Lajos tér 12.). A szerző új
könyve és korábbi kötetei a könyvbemutatón kedvezményesen megvásárolhatók.
A múzeum köszönetét fejezi ki dr. Monory Bulcs székesfehérvári lakosnak, aki édesanyja
hagyatékának tárgyaival (bútorok, használati tárgyak, népi szőttesek, hímzések, könyvek) a
múzeum újkortörténeti és néprajzi gyűjteményeit, valamint könyvtárát gyarapította.
A Magyar Kultúra Napján, 2014. január 22-én Ezer év gyöngye ‒ a magyar történeti
néphagyomány köréből címmel tartott előadást dr. Lukács László néprajzkutató Soponyán a
Közösségi Házban.
Enyingen a Vas Gereben Városi Könyvtárban dr. Demeter Zsófia történész 2013. január 23-án
Enying története a legrégibb emlékektől a várossá válásig, dr. Lukács László néprajzkutató
február 27-én Sárfőtől Mezőföldig címmel tartott előadást.
2014. február 5-én a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában Rácz György főigazgatóhelyettes mutatta be A „Zichy-expedíció” című kötetet több szerző (Bányai Balázs, Bödő István,
Kovács Eleonóra és Rusvai Júlia) jelenlétében.
RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ
A farsangi népszokásokról beszélt dr. Lukács László néprajzkutató 2013. január 17-én a
Fehérvár Televízió Híradójában Leffelholz Marietta mikrofonja előtt.
Bányai Balázs a Fejér Megyei Múzeumegyesület közgyűlése kapcsán beszélt 2014. február 7-én
a Fehérvár TV híradójában, illetve a Vörösmarty Rádió híreiben.
CIKK, TANULMÁNY
Demeter Zsófia: Szent királyunk 1938-as emlékünnepe Székesfehérvárott
Szent István konferencia Székesfehérváron. Szerk. Sallai Éva, Szijártó István. Budapest, 2013. p.
89–110.
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

Szent István Király Múzeum vendégkártyájával rendelkezők

Fejér Megyei Múzeumegyesület tagjai

Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület tagjai

Terembura Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület tagjai

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete tagjai

Tóparti Gimnázium művészeti tagozatos diákjai (csoportosan a képzőművészeti
kiállításokba)

Egyedi írásos engedéllyel jelentkezők
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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.
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
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Székesfehérvár, Országzászló tér 3., Tel.: 22-398 083
TÁRGYALKOTÓ HAGYOMÁNY – FEJEZETEK FEJÉR MEGYE NÉPRAJZÁBÓL
ÜDVÖZLÉGY OH SZENTSÉGES FŐ… – Aranyozott kovácsoltvas rács a Szent István
székesegyház Szent István kápolnájából
MAROSI ARNOLD MÚZEUMI KÖNYV ÉS RÉGISÉG LÁTVÁNYTÁR
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Nyitva: 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
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Székesfehérvár, Fő u. 6., Tel.: 22-315 583, Fax: 22-311 734
RÉGÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK
• Évezredek kincsei
• Töredékek Fejér megye múltjából
• A középkori és török kori Székesfehérvár
• Római kőtár
Nyitva: szerdától vasárnapig 10–18 óráig
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Székesfehérvár, Fő u. 5., Tel.: 22-315 583
Nyitva: keddtől péntekig 10–14 óráig, szombaton és vasárnap 14–18 óráig
Belépődíj: 500,-Ft; kedvezményes belépődíj: 250,-Ft
KÖZÉPKORI ROMKERT – NEMZETI EMLÉKHELY
Koronázó tér
Nyitva: április 1 – október 31-ig hétfő kivételével naponta 9–17 óráig
ÚJ MAGYAR KÉPTÁR
Megyeház u. 17., Tel.: 22-329 504
Nyitva: hétfő kivételével naponta 10–18 óráig
PALOTAVÁROSI SKANZEN
Székesfehérvár, 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
Belépődíj: 500,-Ft; kedvezményes belépődíj: 250,-Ft
GORSIUM SZABADTÉRI MÚZEUM – RÉGÉSZETI PARK
Tác – Gorsium, Tel.: 22-362 243
A régészeti park megtekinthető naponta
április 1 – szeptember 30-ig 10–18 óráig
október 1 – október 31-ig 9–17 óráig
november 1-től zárva
Belépődíj: 450,-Ft; kedvezményes belépődíj: 225,-Ft

12

