MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztató a 2011. november–december havi Fejér megyei programokról
XLVII. évfolyam 11–12. szám

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
SZÉKESFEHÉRVÁR
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fő u. 6.
GUNDA BÉLA – EMLÉKKIÁLLÍTÁS ÉS EMLÉKÜLÉS
2011. november 25-én, pénteken 11 órától
Az emlékülés levezető elnöke: Paládi-Kovács Attila akadémikus, a Magyar Tudományos
Akadémia Nyelv- és Irodalmi Osztályának elnöke
Az emlékkiállítást megnyitja: Bodó Sándor, a Budapest Történeti Múzeum főigazgatója
A kiállítás megtekinthető: 2012. január 31-ig, keddtől péntekig 10–14 óráig, hétvégén 14–18 óráig
Az emlékülés programja:
1. Gunda Béla családtagjait, tanítványait, a vendégeket köszönti Demeter Zsófia megyei
múzeumigazgató
2. Gunda Béla és Fejér megye – Lukács László előadása
3. Az Emléktöredékek Gunda Béláról című könyvet bemutatja Bereczki Ibolya, a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum (Szentendre) főigazgató helyettese, a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi
Szakkollégiumának elnöke
4. A Gunda Béla-emlékkiállítás megnyitása
Gunda Béla 1943-tól kolozsvári majd 1949-től debreceni egyetemi tanár, a magyar etnográfusok
több generációjának nevelője 2011 karácsonyán lenne százesztendős. Születésének
centenáriumát a székesfehérvári Szent István Király Múzeum emlékkiállítással és emléküléssel
ünnepli. Néprajzi kutatásait felnevelő táján, Martonvásár környékén kezdte, amelyek
eredményeként a karácsonyi köszöntésről, a szekérrel nyomtatásról jelentek meg közleményei.
Egyetemi hallgató korában, 1933-ban a székesfehérvári múzeumban is kutatott: a gyűjtemény
néhány vastárgyáról, szőlőmetsző késekről, a tűzhely szerszámairól és a nádvágó eszközökről írt
cikket a múzeum közlönyében, amely egyik első tárgyi néprajzi közleménye volt.
Székesfehérváron felvette a kapcsolatot a világháborús vereségtől, az ország feldarabolásától és
a gazdasági világválságtól meggyötört fiatalok hetilapjával, az Új Erővel, ahol a falukutatásról, az

erdélyi regényről közölt cikksorozatot és versei is megjelentek. Az emlékkiállításon bemutatjuk
Gunda Béla életútjának, munkásságának dokumentumait, Fejér megyei kapcsolatait.
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
Bartók Béla tér 1.
FEJÉR MEGYEI ŐSZI TÁRLAT
Megtekinthető: 2012. január 29-ig, hétfőn 13–18, keddtől vasárnapig 10–18 óráig
Több évtizedes hagyomány alapján minden negyedik évben múzeumunk rendezi meg Fejér
megye kortárs képző- és iparművészetét bemutató kiállítását, a Fejér Megyei Őszi Tárlatot. A
Fejér Megyei Önkormányzat támogatásával létrejövő kiállításon a megyei vagy a megyéhez
kötődő képző- és iparművészek utóbbi két évben készült alkotásait mutatjuk be. A Fejér Megyei,
valamint a Székesfehérvár és Dunaújváros Megyei Jogú Városok Önkormányzatai által felajánlott
díjakról szakmai zsűri dönt.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3.
AMIÉRT MEGŐRÜLNEK A NŐK 3. – KOROK, KALAPOK 1900–1950
Megnyitó: 2011. november 18-án, pénteken délután 16 órakor
Megnyitja: Dr. Demeter Zsófia történész, megyei múzeumigazgató
Megtekinthető: 2012. február 26-ig, hétfő kivételével naponta 10–18 óráig
A tárlat izgalmas, látványos kalapokon, valamint fényképeken és illusztrációkon keresztül követi
ötven éven át a kalapdivat változásait.
ESZTELEN! MEZTELEN!
MASHUP-REMIX
ISTVAN KANTOR MONTY CANTSIN? AMEN! KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: 2011. november 13-ig, hétfő kivételével naponta 10–18 óráig
A kiállítás további helyszíne: Új Magyar Képtár, Megyeház u. 17.
István Kántor neoista művész és előadó, aki Monty Cantsin néven lett világhíres, és tegyük hozzá
„hírhedt”, ez év őszén Magyarországra látogat első nagyobb szabású életmű kiállításának
bemutatója alkalmából. A múzeumunkban megrendezésre kerülő kiállítás magában foglal
installációkat, video és performansz műveket. Kántor művészetére jellemző az állandó dinamikus
változás és a különböző formák intenzív együttélése. A magas technológiától a „junk-art” műfajáig,
a robotikus művektől a graffiti stílusú vérfestményekig, a techno-pop zenétől a zajkeltésig, az
elsajátítástól a feltalálásig, az akció művészettől a mail-art-ig Kántor mindent kipróbált és ma is
állandó forradalmi lázban alkot.
A kiállítási anyag nagy része a székesfehérvári múzeum raktárában már több mint egy évtizede
őrzött Kántor archívumból, másrészt videókból áll majd össze. Kántor korai művei és a későbbi
látogatásai kapcsán készült alkotásai valamint más kiállítások alkalmával idehozott munkai
alkotják a kiállítás alapanyagát. A kiállítás koncepciója nem követi a művek eredeti formáját, és
nem próbál kronologikus visszapillantást adni a múltra, hanem inkább egy újrakevert változatban
kívánja bemutatni Kántor már eleve nehezen meghatározható művészeti kísérleteit. Kántor
elsősorban akcióművész, tehát videói, installációi, objektjei, plakátjai, képei mind-mind nyomok,
egy bizonyos antiművészeti tevékenység nyomai.
A jelenleg Torontóban élő művész, aki 1976-ban hagyta el az országot, a Neoizmus
megalapítójaként szerzett magának hírnevet szerte a világban. Változó életterei közül
megemlítésre méltó Budapest, Párizs, Montreal, Portland, London, New York és Berlin. Az utóbbi
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évtizedben Kántor Ázsia különböző területeit kutatta fel és mutatta be munkáját Japánban,
Thaiföldön, Indonéziában és Szingapúrban. Idén májusban sorra került lengyelországi turnéja
előre nem látott viharos érdeklődést kavart elsősorban a fiatal nemzedék köreiben.
Legutóbbi művészeti elismerései: 2001 Transmediale-díj, Berlin; 2004 Főkormányzói Kitüntetés a
Vizuális és Média Művészetekért, Ottawa, Kanada; 2009 EMAF-díj (European Media Art Festival),
Osnabrück, Németország.
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
A KŐKORTÓL A LEGÚJABB KORIG – válogatás a látványtári anyagból
Megtekinthető: 2011. november 2 – november 30-ig
A kiállításhoz A kőkortól a legújabb korig címmel levelező pályázatot hirdetünk 5-10 fős
csapatoknak két korcsoportban: alsó tagozatos kisiskolásoknak, valamint felső tagozatos és
középiskolás diákoknak. A verseny háromfordulós. 1. forduló: Nevezés a vetélkedőre a tesztlap és
a jelentkezési lap kitöltésével, és az intercisamuz@gmail.com e-mail címre, vagy a 2400
Dunaújváros, Városháza tér 4. postai címre való visszaküldéssel. (Határidő 2011. november 1.) 2.
forduló: Feladatok megoldása az Intercisa Múzeum által e-mail-ben megküldött feladatlap és a
múzeumban megtekinthető kiállítás segítségével. (2011. november 7–18-ig) 3. forduló:
Tárgyalkotó kreatív feladat megadott szempontok alapján. (Határidő: 2011. november 30.) A
feladatokat és a megoldáshoz szükséges információkat a jelentkezési lapon megadott e-mail
címen kapják meg a csapatok. A vetélkedőt segítő kiállítást a benevezett csapatok versenyzői
ingyenesen látogathatják 2011. november 2–30-ig. Eredményhirdetés és jutalmazás a projektzáró
rendezvényen 2011. december közepén.
„EGYRE TÖBB FÉNYT!” – világítástörténeti vándorkiállítás
Megtekinthető: 2012. január 20-ig
A vándorkiállítás az őskortól napjainkig mutat be egy-egy állomást, szakaszt a világítóeszközök
hazai történetéből. Ehhez több múzeumból mécseseket, lámpákat, izzókat, az ember közvetlen
környezetében általánosan használt világítóeszközöket, hordozható fényforrásokat vagy érdekes
egyedi tárgyakat kölcsönöztek. Minden tárgy az ember azon tudatos törekvését tükrözi, hogy a
napszakok változásától függetlenül, bárhol és bármikor, fény gyúlhasson.
Az elektromosság szinte behálózza mindennapjainkat (világítás, fűtés, háztartási berendezések,
számítógép stb.). A világ energiafelhasználásának 20 százalékát világításra fordítja. A fosszilis
nyersanyagokat (földgáz, kőolaj, szén) elégető erőművek ózonpusztító, mérgező gázok felhőit
bocsátják ki. Közös érdekünk, hogy minél gazdaságosabban használjuk a Föld lassan képződő,
fosszilis energiaforrásait. Törekedni kell a minél kisebb energiafelhasználású, úgynevezett
energiatakarékos világítóeszközök használatára. Iparkodnunk kell arra is, hogy szűkebb és tágabb
környezetünkben úgy világítsunk, hogy azt a világ megújuló energiaforrásai (napfény, szél,
geotermikus energia, lezúduló víz stb.) biztosítsák számunkra! Így adhatunk csak utódainknak
"egyre több fényt!"
A kiállított tárgyakat a Budapesti Történeti Múzeum, az MMKM-Elektrotechnikai Múzeuma, az
Országos Széchenyi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtára, a dunaújvárosi Intercisa Múzeum, a
százhalombattai "Matrica" Múzeum, a Paksi Városi Múzeum, a székesfehérvári Szent István
Király Múzeum és a Zsámbéki Lámpamúzeum biztosította.
A kiállítás kurátora: T. Németh Gabriella, a "Matrica" Múzeum régésze.
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A kiállítás témájához kapcsolódó múzeumpedagógiai programok igényelhetők óvodás, általános
és középiskolás csoportok részére. (Tel.: 06-70-458-27-23, e-mail: medvegy.zsuzsa@gmail.com)
Részvételi díj: 350,-Ft/fő
RENDEZVÉNY
DUNAÚJVÁROS
INTERCISA MÚZEUM
Városháza tér 4.
Múzeumok Őszi Fesztiválja
Csoportok előzetes bejelentkezése: tel.: 06-70-458-27-23, e-mail: medvegy.zsuzsa@gmail.com
Részvételi díj:350,-Ft/fő
2011. november 8-án, kedden és 9-én, szerdán 9–10 óráig
Hogyan játszottak a római kori gyerekek és felnőttek?
Célcsoport: óvodások, alsó tagozatos általános iskolások
Buza Andrea régész vetítettképes előadása az ókori eszközös és társasjátékokról. A játékok
egyúttal ki is próbálhatók.
2011. november 8-án, kedden 11.30–12.30 óráig
PANEM ET CIRCENSES 1. – A római kori gasztronómia
Célcsoport: felső tagozatos és középiskolás diákok, felnőttek
Múzeumi szabadegyetem délidőben: Buza Andrea régész vetítettképes előadása a római kori
gasztronómiáról
2011. november 9-én, szerdán 11.30–12.30 óráig
PANEM ET CIRCENSES 2. – A gladiátorok
Célcsoport: felső tagozatos és középiskolás diákok, felnőttek
Múzeumi szabadegyetem délidőben: Keszi Tamás régész vetítettképes előadása a római kori
gladiátorokról
2011. november 10-én, csütörtökön 11.30–12.30 óráig és 12.30–13.30 óráig
Ókori kreativitás
Célcsoport: általános iskolások
Kreatív programok délidőben: ókori divattervezés, ókori díszítőművészet, ókori ékszerek
2011. november.11-én, pénteken 9–10 és 10–11 óráig
Látogatás az Intercisa Múzeum raktáraiban és műhelyeiben
Célcsoport: általános iskolás és középiskolás diákok, felnőttek
Az érdeklődők a régészek vezetésével a raktárakat, a restaurátorok segítségével a műhelyeket
tekinthetik meg.
2011. november 12-én, szombaton 14–18 óráig
Archeoart
Tematika: A „Nagy Rajzolás”
Célcsoport: minden korosztály
Programok: kőkép, papírkép, fémkép, fénykép. Múzeumi témájú képek készítése különböző
technikákkal: festés kőre, kavicsra, fémdomborítás, mozaikkészítés, papírmárványozás, fotózás
Több fényt! Múzeumi családi délután
Tematika: Múzeumi őszbúcsúztató
Célcsoport: minden korosztály
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Programok: mécsesek készítése, gyertyamártás, lampionkészítés
2011. november 12-én, szombaton 18–22 óráig
Múzeumok Őszi Éjszakája az Intercisa Múzeumban
Tematika: Múzeumi őszbúcsúztató
Célcsoport: minden korosztály
Programok: kiállítások, szakvezetések, tematikus előadások, kreatív programok, gasztronómia
Múzeumpedagógiai program
Múzeumi órák, tematikus foglalkozások, műhelyfoglalkozások, speciális foglalkozások óvodások,
általános és középiskolás diákok számára. A foglalkozásokat a jelentkező csoportok igényei
alapján a múzeumi gyűjteményekhez és a tantervhez igazodóan aktuálisan egyeztetjük. A
foglalkozásokhoz kézműves programok is kapcsolódnak.
Részvételi díj: 350,-Ft/fő
Téma és időpont egyeztetés: Tel.: 06-25-411-315, 06-70-458-27-23
E-mail: intercisamuz@gmail.com, medvegy.zsuzsa@gmail.com
SZÉKESFEHÉRVÁR
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fő u. 6.
Márton-napi vígasság
2011. november 12-én, szombaton 10–13.30 óráig
Program: előadás Szent Mártonról, a felsővárosi iskolások műsora, tárlatvezetés a múzeum
állandó kiállításában, ludaskása kóstoló
Előadás
MÚZEUMI MOZAIK sorozat
2011. november 16-án, szerdán 16.30 órakor
A középkori Magyarország koronázó temploma, a királyi bazilika
Előadó: Dr. Biczó Piroska régész
2011. december 8-án, csütörtökön 16.30 órakor
Egy uradalom öt kastélya, avagy az Esterházyak puszta-sárosdi birtokközpontja
Előadó: Bányai Balázs történész
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3.
Előadás
KIS MAGYAR NÉPRAJZ A MÚZEUMBAN sorozat
2011. november 9-én, szerdán 16.30 órakor
Magyarország néprajzi tájai
Előadó: Dr. Varró Ágnes néprajzkutató
(Az előadást az építkezési munkálatok miatt a Fő u. 6. szám alatti épületben tartjuk meg.)
2011. december 14-én, szerdán 16.30 órakor
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A karácsonyfa története II.
Előadó: Dr. Lukács László néprajzkutató
Múzeumi teadélután
A teadélutánok során havi egy alkalommal várjuk a közönséget délután 16.00 órától a múzeumba,
ahol meghívott szakértő vendégünk bevezetője után lehetőség nyílik beszélgetésre, a téma
alapos körüljárására. A beszélgetés közben élmények felelevenítésére, saját tapasztalatok
átadására és természetesen teázásra kerül sor.
2011. november 23-án, szerdán 16 órakor
Felsővárosi lakodalom
Vendég: Sükösd Gézáné
2011. december 7-én, szerdán 16 órakor
Karácsonyi mézeskalács
Vendég: Egy fehérvári mézeskalács készítő
Adventi készülődés
2011. december 11-én, vasárnap 10–16 óráig
Kreatív múzeumi alkotónap családok számára
Részvételi díj az állandó kiállítás megtekintésével: 500,-Ft/fő; családi kedvezmény 1500,-Ft (2
felnőtt + 2 gyermektől)
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
Radetzkyné Pinke Margaréta: +36 30 994 4307; abirodalomvisszavar@gmail.com
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:
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„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
Rabi Dóra: +36 30 543 1997 neprajzfehervar@gmail.com
Kreatív tematikus foglalkozás óvodás csoportok számára:
„Ég a gyertya, ég”; Az agyagtól a fazékig
Dramatikus játékfoglalkozás alsó tagozatos csoportok számára:
Pásztorálom
Múzeumi óra általános iskolás csoportok számára:
Karácsonyi ünnepkör; Húsvéti ünnepkör
Interaktív múzeumi óra feladatlappal felső tagozatos csoportok számára:
Céhek – mesterek
Kreatív műhelyfoglalkozás:
Farsangoló; A kékfestő mesterség
Szakkör 5-5 alkalommal (2 félév) általános iskolás csoportok számára:
Mesterségünk címere – Gyűjtemény, múzeum, kiállítás; Fehérvári mesterségek; Legyél te is
takácslegény!; A mézesbábos mester sátra; Pásztorélet, pásztorművészet; A mohai tikverőzés;
Suhogók, szakajtók, górék; A húsvéti ünnepkör; Fazekasok, tálasok, korsósok; A vándorév
végének megünneplése
Szakkörök 5 alkalommal:
„Én elmentem a vásárba…”; Tisztes iparosok; Elfeledett mesterségek
Szakkörök 3 alkalommal:
A kalendárium jeles napjai; Piros betűs ünnepek; „Csordapásztorok”; „A juhásznak jól van dolga”
HÍREK
Dr. Gelencsér József jogászt és néprajzkutatót köszöntik 60. születésnapja
alkalmából 2011. november 16-án, Budapesten a Magyar Néprajzi Társaságban dr.
Lukács László és dr. Lackovits Emőke etnográfusok. Az ünnepelt ebből az
alkalomból Szolgák és szolgálók jogviszonya a Káli-medencében címmel tart előadást.
Játéktörténeti konferencia lesz 2011. november 19-én, szombaton 10 órától a Fehérvári Babaház
Moskovszky-gyűjtemény alapításának évfordulója alkalmából a Hiemer-házban (Székesfehérvár,
Jókai utca 2.)
A konferencia szervezői: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Városi Képtár –
Deák-gyűjtemény, a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága – Szent István Király Múzeum és a
Kiss Áron Magyar Játék Társaság. A konferencia részletes ismertetése a www.szikm.hu és a
www.deakgyujtemeny.hu honlapokon olvasható.
7

A Városi Képtár – Deák-gyűjtemény pályázatot hirdet a Hiemer-házban 2012-ben nyíló új
fehérvári játék- és mesetörténeti múzeum elnevezésére, amely a Moskovszky-család
játékgyűjteményét (jelenleg Fehérvári Babaház névvel) és Réber László grafikus, könyvillusztrátor
hagyatékát fogadja be. A pályázat jeligés. Pályázni november 14-ig lehet, fődíj 100.000,-Ft. A
pályázatot írásban lehet beküldeni a keptar@enternet.hu e-mail címre, „Tárgy: névpályázat”
megjelöléssel, illetve levélben az intézmény címére: 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. (Ez
esetben a pályázó nevét, elérhetőségét külön zárt borítékban helyezze el!) Eredményhirdetés
november 19-én, a játéktörténeti konferencián lesz a Hiemer-házban.
A Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága – Szent István Király Múzeum együttműködési
megállapodást kötött a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Fejér Megyei Alba Regia Szervezetével.
A megállapodás értelmében az Egyesület tagjai feldolgozzák a Múzeum Helytörténeti
Gyűjteményében található újkori éremgyűjteményt, melyet a munkák végeztével a Múzeum
kötetben és kiállításon is a nagyközönség elé kíván tárni.
Dr. Lukács László főmuzeológust, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát újabb ciklusra az
MTA Néprajzi Bizottságának tagjává választották.
Az Alba Regia 40. kötetében dr. Lukács László néprajzkutatót, főmuzeológust, egyetemi tanárt, a
Magyar Tudományos Akadémia doktorát köszöntötték tanulmányaikkal kollégái, pályatársai,
barátai. Az ünnepi kötetet dr. Varró Ágnes és Rácz Piroska szerkesztők és a szerzők jelenlétében
2011. szeptember 26-án a Szent István Király Múzeumban rendezett ünnepségen adták át Lukács
Lászlónak, ahol munkásságát dr. Lackovits Emőke etnográfus értékelte.
A Múzeumi Mozaik sorozatban 2011. szeptember 28-án Nádorfi Gabriella régész Szépségideál a
római korban című előadása, október 11-én Kenyéri Kornélia könyvtáros A csákvári Esterházyak
című előadása hangzott el.
Sasvári János kápolnásnyéki faszobrász kiállítását 2011. október 3-án dr. Lukács László
főmuzeológus nyitotta meg Székesfehérváron az Aranybulla Könyvtárban.
Bányai Balázs történész 2011. október 7-én A sárosdi Esterházy-kastély címmel tartott előadást
Cseszneken, a Veszprém Megyei Levéltár és a MTA VEAB által 2011. október 6-án és 7-én,
Veszprémben és Cseszneken rendezett nemzetközi tudományos konferencián. A konferencia
előadói az Esterházy család cseszneki ága történetének legújabb kutatási eredményeit mutatták
be.
Múzeumunk régi és új kiadványaiból kedvezményes könyvvásárt rendeztünk 2011. október 10én. A könyvvásárt követően Babai Dániel szabadbattyáni és dr. Nagy Veronika székesfehérvári
fiatal néprajzkutató mutatta be két új kiadványunkat: Emléktöredékek Gunda Béláról. Gunda Béla
és Lukács László írásai, valamint Lukács László: Néprajzi látásmód az ezredfordulón című
könyveket.
Az Ybl Egyesület által az Építészet Világnapja alkalmából rendezett konferencián Izinger Katalin
művészettörténész előadást tartott „Ybl-gyűjtemény – Ybl-hagyaték” címmel Budapest Főváros
Levéltárában 2011. október 13-án.
2011. október 19-én adtuk át az Alcoa Alapítvány támogatásával megvalósult Látogatóközponti
fejlesztést. A fehérvári nagyüzem alapítványának nagylelkű támogatását élveztük 2009-ben is,
amikor a Látogatóközpontot kialakítottuk. Azóta a Megyeház-köz felőli bejáró megnyitását, az
udvar és a feljáró kialakítását is az Alcoa Alapítvány támogatta. Ezt az alkalmat használtuk ki arra,
hogy az Alapítvány képviselőjének bemutassuk a fejlesztés eredményeit, a nagyközönségnek
pedig a Látogatóközpont új üzemeltetőit, illetve minden megjelentnek bemutatkozzon a
Múzeumcafé című folyóirat.
RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ
A Magyar Katolikus Rádióban 2011. szeptember 17-én az 1930-as évek székesfehérvári
iparfejlesztéséről, szeptember 19-én Székesfehérvár szőlőhegyeiről beszélt dr. Demeter Zsófia
történész Hock Tamás műsorában.
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KIADVÁNY, KÖNYV
Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis. 40. Szerk. Demeter Zsófia. Székesfehérvár, 2011.
353 p. ill. A Szent István Király Múzeum Közleményei C sorozat 40. ISSN 0324 542 X
Ünnepi kötet Lukács László 60. születésnapjára.
Tartalom:
S. Lackovits Emőke: Köszöntő sorok Lukács Lászlónak születésnapjára
Gráfik Imre: „Bölcsőmet ringatá…” – Nyugat-magyarországi bölcsőtípus-változatok
H. Csukás Györgyi: A komáromi (révkomáromi) asztalosok céhlevelei
Kemecsi Lajos: Tatai céhlegényrendtartások tanulságai
P. Szalay Emőke: Ötvöstörténeti adatok a XVI–XVII. századi pohárformákhoz (Tölcséres, cápás
és talpas poharak)
Knézy Judit: Jobbágyi és iparos építési gyakorlat Csurgón (1771–1810). Adatok a major és a
„Csurgói Oskola” építésének történetéhez
Petercsák Tivadar: Cselédek bérezése egy hevesi gazdaságban
Bárth János: Agrárváros és tanya a Duna–Tisza közi homokhátságon (XVII–XIX. század)
Selmeczi Kovács Attila: A beltelek gazdasági épületei a Kál-völgyben
Kríza Ildikó: A reneszánsz ébresztése. Regiomontanus tanításai a 19. századi ponyván
G. Szabó Zoltán: Forradalmak emlékezete egy mezőföldi községben, Abán
Ujváry Zoltán: A csuka mája és a vadkan szíve
Borsos Balázs: A Palócföld mint kulturális régió
Viga Gyula: Hétköznapi szükség és ünnepi luxus. Néhány adalék a Felföld borforgalmához
Balogh Balázs: A népzene és néptánc szerepe egy magyarországi német közösség önazonosságtudatának ápolásában (A pusztavámi példa)
Hála József: Történetek Herman Ottóról
Paládi-Kovács Attila: Adalékok Visky Károly életútjához
Horváth József: Végrendeleti adalékok a 17. századi győri vallásos társulatok (kongregációk)
történetéhez
Szilárdfy Zoltán: Mártír szerzetes portréja Lébényben
Kövecses-Varga Etelka: Szentelmények Esztergom környékén
Silling István: A pestisszentek vajdasági tiszteletéről
Petánovics Katalin: Az Utolsó Vacsora szőttesen
Voigt Vilmos: Miről szólnak a harangok?
Novák László Ferenc: A magyarság fejfája. Fejfák Fejérben
L. Juhász Ilona: Karácsony és a halottak emlékezete
Bartha Elek: A karácsonyfa a bizánci rítusú egyházközségekben
S. Lackovits Emőke: Szent Luca és Luca napja a bakonyi, valamint a Balaton-felvidéki
közösségekben
Nagy Veronika: A mohai tikverőzés bohóc figurája
Barabás László: A marosszéki farsangi szokások és játékok repertoárja
Gulyás Éva: A nő szerepe az ünnepre való felkészülésben a Jászságban
Szabó László: A nő helyzete az oszét társadalomban
Gelencsér József: Az özvegy nehéz élete – Sors és jogi néphagyomány
Barna Gábor: A fehérgyarmati Tóth család bevásárlási könyve
Varró Ágnes: Kéziratos házi orvosi könyv Zámolyról
Halász Péter: A csalán (Urtica urens) szerepe a moldvai magyarok életében
Gärtner Petra: Adalékok a lépes madárfogáshoz
Lukács László bibliográfiája
CIKK, TANULMÁNY
Lukács László: Koronafa – karácsonyfa, toronykarácsonyfa, fenyőkarácsonyfa a Vajdaságban
Bácsország. – 4. (55.) sz. (2010.), p. 124-126. ill.
Demeter Zsófia: „Országút visz Fehérvárig”
Jegyző és Közigazgatás. – 13. évf. 4. sz. (2011. szept.-okt.), p. 53.
9

Demeter Zsófia: I. Károly és Székesfehérvár. Bevezető
Károly Róbert és Székesfehérvár. Székesfehérvár, 2011. Székesfehérvári Egyházmegyei
Múzeum. p. 10-15. Magyar királyok és Székesfehérvár II. A Székesfehérvári Egyházmegyei
Múzeum kiadványai 6.
Demeter Zsófia: „A színész sorsa jönni, menni”. Déryné Fehérváron
Rivalda. – (2011. szept.), p. 24-25.
Lukács László: Befunde und Belege zur Verbreitung des Christbaums im Karpatenbecken
Szenische Gestaltungen christlicher Feste. Beiträge aus dem Karpatenbecken und aus
Deutschland. Szerk. Michael Prosser-Schell. Münster – New York – München – Berlin, 2011. p.
29-60.
SAJTÓFIGYELŐ
Révész Emese: Fák, virágok, fények. Csók István pusztakengyeli festményei
Szalon. – 15. évf. 4. sz. (2011.), p. 46-49. ill.
A Csók István életmű-kiállításról.
-: Túl az Óperencián. Böröcz András kiállítása
Új Művészet. – 22. évf. 6. sz. (2011. jún.), p. 2. ill.
A Szent István Király Múzeumban szeptember 15-ig látható kiállításról.
Keserü Katalin: A tulipán jegyében. Csók István életmű-kiállítás
Új Művészet. – 22. évf. 6. sz. (2011. jún.), p. 12-14. ill.
A Csók Képtár és a Városi Képtár – Deák-gyűjtemény közös tárlatáról.
P. Szűcs Julianna: Böröcz in fabula (Böröcz András: Túl az Óperencián. Székesfehérvár, Szent
István Király Múzeum. 2011. május 28. – szeptember 25.)
Mozgó Világ. – 7. sz. (2011.), p. 117-119.
Dékei Kriszta: Kenyér és colstok. Böröcz András: Túl az Óperencián
Magyar Narancs. – 23. évf. 25. sz. (2011. jún. 23.), p. 35. ill.
-: Múzeumok éjszakája (fotó Borbély Béla)
Fehérvári 7 Nap. – 16. évf. 25. sz. (2011. jún. 24.), p. 4. ill.
Révész Emese tartott tárlatvezetést a Csók István Képtárban.
Gábor Gina: Élmény az ismeret: a Birodalom visszavár! A múzeum jövőre szolgáltatásként
folytatja a programot (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 56. évf. 147. sz. (2011. jún. 25.), p. 17. ill.
A Szent István Király Múzeum uniós támogatásból rendezett programsorozatában tíz oktatási
intézmény diákjai szórakoztató formában ismerkedhettek meg Gorsiummal.
Nagy Zoltán Péter: Arcok a Fekete Sas Patikamúzeumban. Még egy hétig látható Álmok és élet –
portrék Őri Tóth Istvántól kiállítás
FehérVár. – (2011. jún. 27.), p. 5. ill.
Bokros Judit: Álom és csurunga (fotó Gregority Antal)
Fejér Megyei Hírlap. – 56. évf. 150. sz. (2011. jún. 29.), p. 11. ill.
Németh György, az ELTE tanszékvezetője előadást tartott a Szent István Király Múzeum
felkérésére a Múzeumok éjszakája alkalmából.
Gábor Gina: Bűnös vagy áldozat? (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 56. évf. 159. sz. (2011. júl. 9.), p. 15. ill.
Demeter Zsófia, a Szent István Király Múzeum igazgatója Báthory Erzsébetről tartott előadást. A
Csók képtárban láthatók Csók István vázlatai, amelyek az előadás ötletét adták.
László-Takács Krisztina: Akinek a patikában dobog a szíve
FehérVár. – (2011. júl. 11.), p. 10. (Portré)
Erdélyi Teréz: Boldog gemkapcsok, túl a kenyéren (fotó Molnár Artúr)
FehérVár. – (2011. júl. 11.), p. 5. ill.
A Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében látható Böröcz András kiállításról.
(lk, hp): Ponyva alatt a kősírok. Romkert. A téli védelem lebontására sajnos nem futja. Egyelőre
működésképtelen a kuratórium (fotó Pati-Nagy Bence)
Fejér Megyei Hírlap. – 56. évf. 163. sz. (2011. júl. 14.), p. 1., 3. ill.
10

Lukács Károly: Királyok nyomában. Máig nehéz a leletek pontos korának a meghatározása
(grafika Lovász Lilla)
Fejér Megyei Hírlap. – 56. évf. 168. sz. (2011. júl. 20.), p. 4. ill.
A Fejér Szövetség Hétvezér estjén Biczó Piroska tartott előadást július 19-én.
(zsm): Hátrapillantás falura, múltra
Fejér Megyei Hírlap. – 56. évf. 176. sz. (2011. júl. 29.), p. 7. (Kulturmix)
Megjelent a Szent István Király Múzeum közleményei új kötete Emléktöredékek Gunda Béláról
címmel.
Zwikl András: Bálványok és démonok. Csók István életmű-kiállítás, Székesfehérvár
Műértő. – 14. évf. 7-8. sz. (2011. júl.-aug.), p. 1., 5. ill.
Aknai Katalin: Fölszeletelve. Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
Műértő. – 14. évf. 7-8. sz. (2011. júl.-aug.), p. 12. ill.
Böröcz András Túl az Óperencián című kiállításáról.
-: Bálványok és démonok. Csók István életmű-kiállítása
Pesti Műsor. – 66. évf. 7. sz. (2011. aug.), p. 55. ill.
Révész Emese: A Tavasz ébredése Székesfehérváron. Kurátori szemmel Csók Istvánról (fotó
Dezső Tamás)
Múzeumcafé. – 5. évf. (2011. aug.-szept.), p. 48-51. ill.
(gg): Szent István ma is példa. Képeslap kiállítás a Fekete Sas Patikamúzeumban (fotó Nagy
Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 56. évf. 192. sz. (2011. aug. 17.), p. 7. ill.
Bányai Balázs, az augusztus 16-án megnyílt kamarakiállítás rendezője a nagyatádi Steiner
Józsefné gyűjteményéből állította össze a tematikus tárlatot.
(str): Kincsestár egy szobában
Fejér Megyei Hírlap. – 56. évf. 193. sz. (2011. aug. 18.), p. 3. ill.
A Vértes Múzeum tárlatáról.
(hp): A csontkamra titkai (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 56. évf. 193. sz. (2011. aug. 18.), p. 1., 4.
Augusztus 17-én, a nemzeti ünnep alkalmából öt napra megnyitották a romkert osszáriumát.
Házi Péter: A csontkamra titkairól (fotó Nagy Norbert)
Vasárnapi Fejér Megyei Hírlap. – 12. évf. 33. sz. (2011. aug. 21.), p. 1., 3. ill.
A nemzeti ünnep alkalmából néhány napra megnyitották a nagyközönség előtt a Romkert
csontkamráját.
Nagy Zoltán Péter: Augusztus 20. a Királyok Városában. Megnyílt a királyok osszáriuma, főhajtás
Szent István előtt, kenyérszentelés (fotó Simon Erika)
FehérVár. – (2011. aug. 22.), p. 2-3. ill.
(bb): Hosszabbított kiállítás
Dunaújvárosi Hírlap. – 22. évf. 200. sz. (2011. aug. 27.), p. 3. (Röviden)
Szeptember 4-ig látogatható az Intercisa Múzeumban A szent sarok és a szakrális terek népi
emlékei című, magángyűjemények tárgyaiból rendezett kiállítás.
Zsohár Melinda: A tehenes gazda tudós fia. Emléktöredékek a magyar néprajzkutatás legendás
alakjáról
Fejér Megyei Hírlap. – 56. évf. 202. sz. (2011. aug. 30.), p. 7. ill.
Gunda Béla néprajkutatóról születésének századik évfordulója alkalmából jelent meg a Szent
István Király Múzeum kiadásában Lukács László kötete.
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*
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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
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
Családi belépődíj (2 felnőtt + 1 gyermektől): 1500,-Ft
Az ettől eltérő belépődíjakat a kiállítóhelynél közöljük.
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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
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
SZÉKESFEHÉRVÁR
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3., Tel.: 22-398 083
Tárgyalkotó hagyomány – Fejezetek Fejér megye néprajzából
Nyitva: hétfő kivételével naponta 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
Családi belépődíj (2 felnőtt + 1 gyermektől): 2000,-Ft
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
Családi belépődíj (2 felnőtt + 1 gyermektől): 3000,-Ft
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
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: keddtől péntekig 10–14 óráig, hétvégén 14–18 óráig
KÖZÉPKORI ROMKERT – NEMZETI EMLÉKHELY
Koronázó tér
Nyitva: április 1 – október 31-ig hétfő kivételével naponta 9–17 óráig
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BUDENZ-HÁZ – YBL-GYŰJTEMÉNY
Arany János u. 12., Tel.: 22-313 027
A kiállítás előzetes bejelentkezéssel látogatható. Kérjük, hogy látogatásukat 5 nappal korábban
jelezni szíveskedjenek.
Belépődíj: 500,-Ft; kedvezményes belépődíj: 250,-Ft
Családi belépődíj (2 felnőtt + 1 gyermektől): 1000,-Ft
ÚJ MAGYAR KÉPTÁR
Megyeház u. 17., Tel.: 22-329 504
Nyitva: hétfő kivételével naponta 9–17 óráig
FEHÉRVÁRI BABAHÁZ
Megyeház u.17., Tel.: 22-329 504
Nyitva: hétfő kivételével naponta 9–17 óráig
TÉGLÁK A MÚLTBÓL
Megyeház u.17., Tel.: 22-329 504
Nyitva: hétfő kivételével naponta 9–17 óráig
Belépődíj: 500,-Ft; csoportos belépődíj 10 főtől: 400,-Ft/fő
Kedvezményes belépődíj: 250,-Ft; kedvezményes csoportos belépődíj 10 főtől: 150,-Ft/fő
Családi belépődíj (2 felnőtt + 1 gyermektől): 1000,-Ft
Az Új Magyar Képtár, a Fehérvári Babaház és a Téglák a múltból című kiállítás együttes
megtekintésekor:
Belépődíj: 1300,-Ft; csoportos belépődíj 10 főtől: 1200,-Ft/fő;
Kedvezményes belépődíj: 650,-Ft; kedvezményes csoportos belépődíj 10 főtől: 550,-Ft/fő
Családi belépődíj (2 felnőtt + 1 gyermektől): 2900,-Ft
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Fő u. 5.
Nyitva: hétfő kivételével naponta 10–18 óráig
Belépődíj: 500,-Ft; kedvezményes belépődíj: 250,-Ft
Családi belépődíj (2 felnőtt + 1 gyermektől): 1000,-Ft
PALOTAVÁROSI SKANZEN
Rác u.11., Tel.: 22-315 583
Palotavárosi emlékek
A tájház előzetes bejelentkezéssel látogatható. Kérjük, hogy látogatásukat 5 nappal korábban
jelezni szíveskedjenek.
Belépődíj: 500,-Ft; kedvezményes belépődíj: 250,-Ft
Családi belépődíj (2 felnőtt + 1 gyermektől):1000,-Ft
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DUNAÚJVÁROS
INTERCISA MÚZEUM
Városháza tér 4., Tel.: 25-411 315, 25-408 970
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
Családi belépődíj (2 felnőtt + 1 gyermektől): 1350,-Ft
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
Családi belépődíj (2 felnőtt + 2 gyermektől): 2000,-Ft
SZABADBATTYÁN
KULA – GÓTIKUS LAKÓTORONY
Információ: László Jenőné, Tel.: 22-363 745
„A kiemeléstől a bemutatásig”. Késő római falfestmények
Nyitva: március 15 – október 31-ig kedden és csütörtökön 13–16 óráig,
szombat–vasárnap 10–16 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, 30417 0804
KÁPOLNÁSNYÉK
VÖRÖSMARTY MIHÁLY EMLÉKMÚZEUM
2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty u., Tel.: 22-709 014
A költő egykori lakóházában XIX. századi interieurbe helyezett
Vörösmarty-relikviák láthatók.
A kiállítás felújítási munkák miatt november 7-től zárva tart.
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SUKORÓ
NÉPRAJZI HÁZ
Szilvás sor, Információs telefon: 22-315 583, 311 734
Egykori zsellérház, konyha- és szobabelsők
Nyitva: március 15 – október 31-ig hétfő és kedd kivételével naponta 10–16 óráig
FÜLE
SÁRRÉTI TÁJHÁZ
8157 Füle, Széchenyi út 107.
Szőttesek és hímzések Fejér megyéből
Nyitva: március 15 – október 31-ig hétfő és kedd kivételével naponta 10–16 óráig
2011. ÉVI ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
Karácsony, december 24–25–26. (szombat, vasárnap, hétfő) zárva
Újév, január 1. (vasárnap) 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
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
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„MAROSI ARNOLD MÚZEUMI KÖNYV ÉS RÉGISÉG LÁTVÁNYTÁR KIALAKÍTÁSA A SZENT
ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUMBAN”
Pályázati azonosító: TIOP-1.2.2-09/1-2010-0019
Projektgazda: Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága
Megvalósítás helyszíne: Székesfehérvár, Országzászló tér 3.
A projektre elnyert támogatás összege: 68.399.530 Forint

2011 októberében a múzeumunk Országzászló téri épületében megkezdődött a Marosi Arnold
múzeumi könyv és régiség látványtár kialakítása.
A Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága – Szent István Király Múzeum Országzászló tér 3. szám
alatti épülete, a „régi” múzeumépület. Az Országzászló téri épülethez kötődik Marosi Arnold
ciszter tanár tevékenysége az 1910 és 1939 közötti években. A 20. század első felének polihisztor
tanára élesztette újjá a múzeumügyet a megyében és a városban, és erre az időszakra esik a
fehérvári múzeum első virágkora.
A látványtár a múzeumalapító előd, Marosi Arnold nevét viseli. A látogatók a felújított és korszerű
infrastrukturális eszközökkel felszerelt térben művelődéstörténeti, múzeumtörténeti időutazást
tehetnek majd.
A látványtár a Marosi Arnold vezetése alatt kialakult múzeumi törzsgyűjteményre alapozva mutatja
be a századelőn egységként kezelt múzeumi gyűjteményt. A kor szellemét megidézve jeleníti meg
a klasszikus muzeológiai tudományágakat – régészet, művészettörténet, néprajz – a
törzsgyűjtemény tárgyi anyagán, valamint a múzeumi könyvtár muzeális és szakkönyv anyagán
keresztül.
A látványtár tárgyi és könyvanyaga kapcsolódik az épületben megtekinthető állandó néprajzi
kiállításhoz és az időszakos kiállításokhoz is.
A látványtár öt helyiségben valósul meg az épület földszintjén. Két helyiségben a régészet,
művészettörténet és néprajz tudományágak könyvanyagának, valamint a könyvtár muzeális
anyagának egy része nyer elhelyezést. A boltíves helyiségbe kerül a törzsgyűjtemény tárgyi
anyaga; ez a tér foglalja magában a muzeológiai szakágak és a gyűjtemények szétválasztása
előtti klasszikus régiségtárat, másrészt alapjául, kiindulópontjául szolgál a művelődéstörténeti
múzeumpedagógiai foglalkozásoknak.
A régiségtár mögötti helyiség a háttértár, mely biztosítja a törzsanyaghoz még szervesen
hozzátartozó gyűjteményi egységek elhelyezését, megteremtve az időszakonkénti csere,
állagmegóvás, kutathatóság lehetőségét.
A termeket összekötő helyiségben kerül elhelyezésre az IKT (érintőképernyős, információs)
modul, amelyen a feldolgozott anyag és a múzeumi könyvtár folyamatosan épülő digitális
katalógusa érhető el.
A fejlesztés összesen mintegy 185 m2-t érint, ebből 145 m2 a látványtár. A terekben teljes körű
fűtés- és világításkorszerűsítés történik, a fogyatékkal élő múzeumlátogatók akadálymentesen
tekinthetik meg a tárgyakat.
A múzeumi szakkönyvtár állományában igen jelentős a régészeti, néprajzi és művészeti
szakirodalom, amit olyan jelentős személyiségek hagyatéka gazdagított, mint Ybl Ervin
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művészettörténész, Pesovár Ferenc és Kresz Mária néprajzkutatók. Elhelyezésükkel közelebb
kerülnek az olvasókhoz, diákokhoz, érdeklődő látogatókhoz.
A látványtár létrejöttével jelentős muzeális és szakirodalmi könyv anyag és régészeti,
iparművészeti, néprajzi tárgy kerül elzárt raktárakból a látogató elé, állományvédelmi szempontból
megfelelő raktározási illetve bemutatási körülmények közé.
A látványtár, a kiállítások és a szakkönyvtár együttese minden korosztály számára hasznosuló
tudástárat képez. Azzal, hogy szélesebb spektrumú betekintést enged a múzeumi
gyűjteményekbe, ráirányítja úgy a felnőtt lakosság, mint a felnövekvő nemzedék figyelmét az
intézményben őrzött nemzeti emlékezetre és tudásbázisra.
A fejlesztés létrejötte az épületben működő szakkönyvtár könyvtári szakirodalomra alapozott
régészeti, művészettörténeti, néprajzi, helyismereti foglalkozásaihoz eredeti tárgyi és
dokumentációs anyagot biztosít.
A projekt az Európai Unió támogatásával,
társfinanszírozásával valósul meg.
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