MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztató a 2009. november–december havi Fejér megyei programokról
XLV. évfolyam 11–12. szám

IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
SZÉKESFEHÉRVÁR
BUDENZ-HÁZ – YBL-GYŐJTEMÉNY
Arany János u. 12., Tel.: 22-313 027
BORY JENİ EMLÉKKIÁLLÍTÁS
Megnyitó: 2009. november 6-án, pénteken 17 órakor
Megnyitja: Kovács Péter mővészettörténész
Megtekinthetı: 2010. február 28-ig, hétfı kivételével naponta 10–14 óráig
Zárva: 2009. december 21 – 2010. január 4-ig
2009-ben ünnepeljük Székesfehérvár híres szülötte, Bory Jenı (1879-1959) építész és szobrászmővész
születésének 130., halálának 50. évfordulóját. Ezen alkalomról a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága a
mővész munkásságát bemutató kiállítással emlékezik meg. A kiállítás helyszíne a Székesfehérvár belvárosában
álló patinás Budenz-ház. A tárlathoz tudományos konferencia kapcsolódik.
A 2009. november 11-én, szerdán 9 órától a Hiemer-házban megrendezésre kerülı konferencia a sokoldalú
mővész alkotótevékenységét, tevékenységi köreit kívánja mélyebben feltárni, valamint új összefüggésekre próbál
rámutatni.
A konferencián elhangzó elıadások:
Bory Jenı, mint építész
1. Bory Jenı építészete, mint „beton-kísérleti” állomás – a Bory-vár és a Jézus szíve templom bemutatása
(elıadó: Csutiné Schleer Erzsébet építész)
2. Bory alkotások és tervek a szarajevói merénylet helyszínén (elıadó: Dr. Demeter Zsófia történész)
3. A Bory-vár mint magánmitológia (elıadó: Köpöczi Rózsa mővészettörténész)
Bory Jenı, a vérbeli szobrász
4. Bory-síremlékek (elıadó: Wehner Tibor mővészettörténész)
5. Emlékmővek városunkban (elıadó: Gärtner Petra mővészettörténész)
6. Kisplasztikák és érmek (elıadó: Prohászka László numizmatikus)
Sajátos életút
7. Egyházi megrendelések (elıadó: Smohay András mővészettörténész)
8. Bory Jenı pedagógiai tevékenysége (elıadó: Izinger Katalin mővészettörténész)
9. Bory munkásságának korabeli sajtó visszhangja (elıadó: Magony Imre könyvtáros)
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3.

BOLOND VILÁG
GERHES GÁBOR KÉPZİMŐVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megnyitó: 2009. november 21-én, szombaton délelıtt 11.30 órakor
Megnyitja: György Péter esztéta
Megtekinthetı: 2010. március 15-ig, hétfı kivételével naponta 10–18 óráig
Zárva: 2009. december 24–28-ig, 31-én és 2010. január 1-én
A mővészet mint kulturális rendszer – fehérre festett fekete szobrok.
A mővészet elméleti, módszertani és gyakorlati mechanizmusaiban a reprezentáció kritikus megközelítése és
újragondolása egy ideje döntı fontosságú kérdésnek számít. A reprezentáció retorikai átalakulása viszont
nemcsak a vizuális kultúrát, hanem a kulturális eszközkészlettel operáló társadalomtudományokat is áthatotta. A
modern fogyasztói kultúra tárgyai, helyei és szereplıi, a hétköznapok szubjektív tapasztalatai, a mővészi
intenciók és a tudományos módszerek együttesen teremtették meg azt a kritikai attitődöt, amelyek már nemcsak
a világ dolgaira, hanem azok reprezentációira, a reprezentációk konstruktív természetének elfogadására is hatást
gyakoroltak. Az új és megváltozott helyzet szükségszerően hozott létre új szerepköröket és beszédmódokat.
Ebben az elsısorban narratív struktúrában a képek már nemcsak eszközök, hanem – más médiumokhoz
hasonlóan – a kisajátítás, az átalakítás, az áthelyezés és a visszaszerzés sajátos mőfajai, melyek politikai és
poétikai dimenzióval rendelkeznek. A vizuális és kulturális reprezentációban, a kulturális fordítás lehetıségekkel
és kihívásokkal teli világában megszőnik a kívülállás, az egyértelmőség, eltőnnek a tisztán igaz és hamis relációk,
és marad a kontextusról kontextusra változó jelentések és összefüggések hálója.
Gerhes Gábor az utóbbi években fokozott figyelemmel fordult a reprezentációs módszerek és formák felé. Ennek
elsı konkrét megnyilvánulásaként 2008-ban a Raiffeisen Galériában Sok természet címmel egy huszonöt részbıl
álló fekete-fehér fotósorozata volt látható. Mostani székesfehérvári kiállítása 2009-ben készült új munkáit mutatja
be három, egymástól mőfajilag elkülönülı, de jelentésében egységes rendszerként használva a kiállítóteret.
Önálló elemként beemel olyan közismert reprezentációs/installációs formákat és eszközöket is, mint a klasszikus
wunderkammer, a sorozat, az enteriır, a szemléltetı ábra, modell, életkép, dioráma, vagy ezek illusztrációi és
fotódokumentációi. A mővész eddigi fotómunkáira jellemzı megrendezett jelenetei és az idén készült új plasztikai
mővei mellett (Bolond világ, Megérteni egy kis életet), a kiállításon két installációs mő is helyet kap (Kulturális
relativizmus, Fehérre festett fekete szobrok). Ezeken kívül láthatóak lesznek majd legújabb video-loop munkái is
(Kína fegyverei, Kutya télen, A zene lehetısége).
„ILYEN TAVASZ CSAK EGY VOLT ÉLETEMBEN” – 1848-1849
Magángyőjtemények ismeretlen kincsei
Megtekinthetı: 2009. november 15-ig, hétfı kivételével naponta 10–18 óráig
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
Bartók Béla tér 1.
COMICS
Kortárs magyar képzımővészek képregényei
Megtekinthetı: 2010. január 31-ig, hétfın 13–18 óráig, keddtıl vasárnapig 10–18 óráig
Zárva: 2009. december 24–27-ig, 31-én és 2010. január 1-én
Sok évtizedes kiállítás-rendezési tradíciót követve, a Szent István Király Múzeum ma is a legfrissebb
képzımővészeti áramlatokat, kortárs mővészeti alkotásokat igyekszik bemutatni. Az idei év egyik újdonságaként
húsz fiatal képzımővész képregényeit tekinthetik meg a látogatók. Ez az elsı alkalom, hogy múzeumunkban
mővészi igénnyel készített képregény legyen a kiállítás témája. Ám nemcsak e mőfajnak, hanem a fiatal
mővészeknek is bemutatkozó tárlata ez, hiszen még egyikük sem szerepelt városunkban kiállításával. A
képregény a képzımővészet és az irodalom sajátos keverékébıl létrejövı mőfaj. Olyan narratív alkotás,
amelyben a kép és a szöveg szorosan összekapcsolódik, s egymást kiegészítve mesélnek el egy-egy történetet.
Ugyanakkor a jó képregény ismérve, hogy a rajz akár szöveg nélkül is megállná a helyét. A kortárs
képzımővészetnek ez a speciális, hazánkban az utóbbi évtizedben reneszánszát élı mőfaja a legkülönbözıbb
témákban, stílusokban és gazdag technikai megoldásokat felvonultatva jelenhet meg. A kiállításra felkért
mővészek a képregény-világ sokszínőségét, humoros vagy éppenséggel komor oldalát mutatják be alkotásaikon
keresztül. E mővek révén átfogó képet kaphatunk napjaink magyar képregény kultúrájáról.
A kiállító mővészek: Ábrai Barnabás, Baranyai (b) András, Benkovits Bálint, Cserkuti Dávid, Csordás Dániel,
Dorcsinecz János, Gáspár Tamás, Fehér Zoltán, Futaki Attila, Gróf Balázs, Kárpáti Tibor, Lanczinger Mátyás,
Odegnál Róbert, Sirály Dóri, Stark Attila, Szabó Balázs, Szöllısi Géza, Tebeli Szabolcs, Vass Richárd, Zabos
Csaba
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Fı u. 5.
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A NEMESI FELKELÉS MÚZEUMI EMLÉKEI
Kamarakiállítás az 1809. évi nemesi inszurrekció emlékére
Megtekinthetı: 2009. december 13-ig, hétfı kivételével naponta 10–18 óráig
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fı u. 6.
MÁTYÁS ORSZÁGA
Megynyitó: 2009. november 13-án, pénteken 16 órakor
Megnyitja: Dr. Vadász Géza tanár, mővészettörténész
Szakmai vezetést tart: Schmidtmayer Richárd régész, a kiállítás kurátora
Megtekinthetı: 2009. november 29-ig, hétfı kivételével naponta 10–14 óráig
A vándorkiállítás anyagát a tatai Kuny Domonkos Múzeum munkatársai több magyarországi és határainkon túli
múzeum győjteményébıl válogatták. A kiállítás ízelítıt nyújt a Mátyás kori Magyarország udvari és hétköznapi
életérıl, kézmővességérıl, a reneszánsz világáról.
OROSZ ISTVÁN GRAFIKUSMŐVÉSZ PLAKÁTKIÁLLÍTÁSA
Megnyitó: 2009. december 5-én, szombaton délelıtt 11.30 órakor
Megtekinthetı: 2010. március 7-ig, hétfı kivételével naponta 10–14 óráig
Zárva: 2009. december 21 – 2010. január 4-ig
Orosz István a kortárs magyar grafika egyik legjelentısebb alakja. Tehetsége a képzımővészet számos területén
megmutatkozik: autonóm és sokszorosított grafikákat (elsısorban rézkarcot), valamint alkalmazott grafikát
egyaránt készít. Képzımővészeti tárlatok, filmek, színházi elıadások plakátjainak tervezésével pályája kezdete
óta foglalkozik. Grafikai alkotásainak jelrendszerében az egymásba kapcsolódó végtelen terek, az abszurd képi
struktúrák és a végeláthatatlan labirintusok révén az abszolútum képi megjelenítésével szembesül a nézı.
Mővészi elıképei Arcimboldo, Escher és Ernst alkotásaiban keresendık. Precízen kimódolt álperspektívái és
látvány-illúziói a valóság észlelésének racionális határához, az emberi létezés viszonylagosságának
megsejtéséhez vezetik el a szemlélıt. Mőveinek életre keltésében a nézı éppolyan fontos szerepet tölt be, mint
maga a mővész. Orosz István székesfehérvári kiállítása a rangos grafikusmővész elsı bemutatkozása
Székesfehérváron és egyúttal a Szent István Király Múzeumban.
„HOL HIT…”
HUSZÁR ANDREA, 2008. ÉVI SMOHAY-DÍJAZOTT KÉPZİMŐVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetı: 2009. november 8-ig, hétfı kivételével naponta 10–14 óráig
Huszár Andrea 2000-ben végzett a Magyar Képzımővészeti Egyetem szobrász szakán. Alkotásaira jellemzı az
eredeti anyaghasználat. Törékeny, többnyire mulandó anyagokkal – papírral, kartonnal, textillel, üveggel, sóval,
porral, sıt tojáshéjjal – dolgozik, instabil vagy amorf anyagokat hoz helyzetbe. A gondolatiság és a kézzelfogható
anyagiság – vagyis a mőalkotás intellektuális és szenzuális oldala – szoros egységet alkot mőveiben.
Anyaghasználata mellett eredeti a tér-értelmezése is, állandóan a kint és a bent kérdése foglalkoztatja. Munkái
többnyire helyspecifikus installációk. A szobrászat fogalma a hetvenes évektıl ment át azon az átalakuláson,
aminek eredményeként a korábban szinte csak tárgytestekben gondolkodó szobrászok megbontották a szobor
lehatárolt, zárt rendszerét és helyébe a testek és terek viszonyának vizsgálatát helyezték. Ezek a kérdések
foglalkoztatják Huszárt is. A fiatal szobrászt egy installáció elkészítésénél alapvetıen az azt befogadó tér érdekli.
Megkeresi az adott tér egy számára érdekes, jellemzı tulajdonságát, és munkájával rámutat, kijelöli, ha úgy
tetszik „bekeretezi” azt. Mostani kiállításának alapgondolatát a múzeum Díszterme és annak több évszázados
története adja.

RENDEZVÉNY
SZÉKESFEHÉRVÁR
Elıadás
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fı u. 6.
HISTÓRIA sorozat
2009. november 11-én, szerdán 16.30 órakor
A SOKSZÍNŐ FEJÉR MEGYE
Elıadó: Dr. Demeter Zsófia történész
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2009. november 18-án, szerdán 16.30 órakor
FEJÉR MEGYE TERMÉSZETI ÉRTÉKEI 2.
Elıadó: Warvasovszky Emil tanár, ornitológus
Múzeumok İszi Fesztiválja – Márton-napi vígasság
2009. november 14-én, szombaton 16–24 óráig
16 órakor dr. Lukács László néprajzkutató tart elıadást a Márton-napi szokásokról a múzeum Országzászló téri
épületében. Az elıadás után megtekinthetı a Tárgyalkotó hagyomány – Fejezetek Fejér megye néprajzából címő
állandó kiállítás.
18 órától „batyuvacsora” a múzeum Fı utcai épületében.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3.
Múzeumpedagógiai program
Kérjük, hogy a foglalkozásokra legalább 1 héttel a látogatás idıpontja elıtt jelentkezzenek be a megadott
telefonszámokon. Részvételi díj a kiállítások megtekintésével: 500,-Ft/fı.
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Fı u. 5.
Bubulyka a patikában – gyógynövény ismereti foglalkozás óvodások és 1-2. osztályosok számára
Jelentkezés: Bernáth Éva, tel.: 30-966 4498
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fı u. 6.
Római lakoma – interaktív foglalkozás általános és középiskolásoknak
Királyok nyomában a királyok városában – múzeumi óra
Kapcsolódó tantárgyak: történelem, helytörténet
Jelentkezés: Szent István Király Múzeum, tel.: 22-315 583 és Bernáth Éva, tel.: 30-966 4498
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3.
TÁRGYALKOTÓ HAGYOMÁNY címő állandó néprajzi kiállításhoz kapcsolódóan:
„Szép napunk támadt”. Jeles napok, ünnepi szokások Fejér megyében – foglalkozás általános iskolásoknak
Kapcsolódó tantárgyak: néprajz, történelem, helytörténet
Palackba zárt idı. Türelemüvegek – foglalkozás általános iskolásoknak
Kapcsolódó tantárgyak: néprajz, történelem, helytörténet
Kofák és kupecek. A vásár – foglalkozás általános iskolásoknak
Kapcsolódó tantárgyak: rajz és vizuális kultúra, néprajz, technika, etika
Jelentkezés: Sárszegi Brigitta, tel.: 30-600 9128
(A foglalkozásokat a Terembura Kulturális és Múzeumpedagógiai Egyesület tartja.)
PALOTAVÁROSI SKANZEN
Rác u.11.
Csikós Danica szobája. Házak és tárgyak a palotavárosi skanzenben – foglalkozás általános iskolásoknak
Kapcsolódó tantárgyak: néprajz, történelem, helytörténet
Jelentkezés: Sárszegi Brigitta, tel.: 30-600 9128
(A foglalkozásokat a Terembura Kulturális és Múzeumpedagógiai Egyesület tartja.)
ÚJ MAGYAR KÉPTÁR
Megyeház u. 17.
A mobil költı. Írók, költık és közösségi terek a 21. században. Minden, ami a középiskolai tankönyvbıl kimaradt,
és sosem mertél rákérdezni – foglalkozás középiskolásoknak
Kapcsolódó tantárgyak: irodalom, társadalmi ismeretek, média- és mozgóképismeret
Jelentkezés: Czinki Ferenc, tel.: 20-417 6159
Színes, kusza érzelmek. Kreatív alkotás a képtárban – foglalkozás általános iskolásoknak
Kapcsolódó tantárgyak: rajz és vizuális nevelés, technika, kommunikáció
Jelentkezés: Rosta Helga, tel.: 70-529 2740
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(A foglalkozásokat a Terembura Kulturális és Múzeumpedagógiai Egyesület tartja.)
BUDENZ-HÁZ – YBL-GYŐJTEMÉNY
Arany János u. 12.
„Kezét csókolom”. Viselkedéskultúra a historizmus korában és napjainkban – foglalkozás általános és
középiskolásoknak
Kapcsolódó tantárgyak: társadalomismeret, történelem, mővészettörténet, etika, életmód
Jelentkezés: Rosta Helga, tel.: 70-529 2740
Sugár út. Városépítészet a historizmusban és ma – foglalkozás általános és középiskolásoknak
Kapcsolódó tantárgyak: társadalomismeret, történelem, mővészettörténet, etika, rajz, technika
Jelentkezés: Rosta Helga, tel.: 70-529 2740
(A foglalkozásokat a Terembura Kulturális és Múzeumpedagógiai Egyesület tartja.)
VÖRÖSMARTY MIHÁLY EMLÉKMÚZEUM
Kápolnásnyék, Vörösmarty u.
„Itt élned, halnod kell”. – rendhagyó irodalomóra Vörösmarty Mihály egykori lakhelyén felsı tagozatos és
középiskolás diákoknak
Kapcsolódó tantárgyak: irodalom, történelem, helytörténet
Jelentkezés: Bernáth Éva, tel.: 30-966 4498

IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
DUNAÚJVÁROS
INTERCISA MÚZEUM
Városháza tér 4.
ÁSVÁNYOK, GYÖNGYÖK, TÜRELEMÜVEGEK
Megtekinthetı: várhatóan 2009. december elejétıl 2010. február 28-ig
Már-már hagyományszerően – 10 évenként immár harmadik alkalommal – rendezünk Pálinkás László
drágakıszakértı ásványgyőjteményébıl és Fehér Anna népi iparmővész gyöngyékszereibıl kiállítást. Mind az
ásványok, mind a gyöngyékszerek különleges szépségükkel igen nagy érdeklıdésre számíthatnak.
A bányászathoz, ásványok kitermeléséhez kapcsolódó türelemüvegek új színfoltjai a kiállításnak. Az alkotó
minden palack készítésénél igyekszik kihangsúlyozni a beépítés látszólagos lehetetlenségét, hiszen a beépített
alakok és szerkezetek nagyobbak, mint az üveg nyakának belsı átmérıje. A szétvágott részdarabokat ezért jól
megtervezve az üveg belsejében kell összeállítani, és ékkel, csapszeggel, vagy ragasztással egybeépíteni.

RENDEZVÉNY
DUNAÚJVÁROS
INTERCISA MÚZEUM
Városháza tér 4., Tel.: 25-411 315, 25-408 970
Múzeumok İszi Fesztiválja
2009. november 15-ig
JÁTÉK, ISKOLA, ÖLTÖZKÖDÉS A RÓMAI KORBAN
Az alsó tagozatos és óvodás csoportokat múzeumi tematikus foglalkozásokra hívjuk, melyekben ismereteket
kapnak arról, hogyan éltek, tanultak, játszottak a gyermekek a római korban. A múzeum római kori
győjteményében a témához illı tárgyak bemutatásával, reprodukálásával, ókori játékok tanításával, a kort idézı
viseleti kellékek készítésével és felöltésével teszik lehetıvé a római kori ruhákba öltözött múzeumi munkatársak,
hogy a gyermekek élményszerően jussanak információkhoz.
Elızetes bejelentkezés az intercisamuz@gmail.com e-mail címen vagy a 70-458 2723-as telefonszámon.
Részvételi díj: 300,-Ft/fı.
Múzeumok İszi Éjszakája
2009. november 14-én, szombaton 18–24 óráig: MÚZEUM AZ EGÉSZ VÁROS
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Helyszínek és programok:
Intercisa Múzeum
18 órától: Város született – Matussné dr. Lendvai Márta vezetése a várostörténeti kiállításban
Kortárs Mővészeti Intézet
19 órától: Agents and Provocateurs – nemzetközi csoportos kiállítás megtekintése vezetéssel
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft.
20 órától: Séta a szocreál tanösvény belvárosi szakaszán – vezetés a Városháza tértıl a Bartók Béla térig
Bartók Kamaraszínház és Mővészetek Háza
22 órától: Smuk Imre és Smuk Anita kamarakiállítása – találkozás az alkotókkal
Estéli nótázás – a Viadana Kamarakórus koncertje közös énekléssel
Társalgó: éjszakai ízek, illatok – főszeres, mézes melengetı italok kóstolója
A programok mindegyik helyszínen ingyenesek.
Múzeumpedagógiai program
Múzeumi órák
Feltárt múlt, emlékezı jelen – általános iskola 5. osztálya számára
Történelem három dimenzióban – középiskola 9. évfolyama számára
Élet a Duna mentén a kezdetektıl – 8 osztályos gimnázium 7. évfolyama számára
Tematikus foglalkozások
Idıutazás az ıskortól az 1970-es évek közepéig – életmódvizsgáló tematikus foglalkozások kisiskolások és
óvodások részére
Mirıl mesél a múzeum? – múltidézı tematikus játszóház óvodások és kisiskolások részére
Mőhelyfoglalkozások
Letőnt kultúrák hagyatéka – kreatív kézmőves programok középiskolásoknak
Speciális múzeumi foglalkozások
Emlékek a múltból – fogyatékkal élık felzárkóztatását, integrálását segítı képességfejlesztı múzeumi foglalkozás
Szabadegyetemi program
„Mit ránkhagytak a századok” – vetítettképes elıadások, prezentációk felsı tagozatosok és középiskolások
részére
Családi foglalkozások
Játék, tudás, alkotás, szórakozás a múzeumban – hétvégi múzeumi rendezvények
A foglalkozások idıtartama elızetes megegyezés szerint 45-90 perc. Az állandó vagy az idıszaki kiállításokban
történı közös témafeldolgozást manuális alkotótevékenység követi. A foglalkozásokra az igényekhez igazodóan
elızetes témaegyeztetéssel lehet jelentkezni a 70-458 2723-as telefonszámon vagy az intercisamuz@gmail.com
e-mail címen. Részvételi díj: 300,-Ft/fı.

HÍREK
•2009. augusztus 27-én dr. Gazda Klára kolozsvári néprajzkutatót dr. Varró Ágnes néprajzkutató kalauzolta
Tárgyalkotó hagyomány – Fejetek Fejér megye néprajzából címő állandó kiállításunkban.
•Dr. Éry Kinga (Budapest) és dr. Marcsik Antónia (Szeged) antropológusok a csákvári késı római kori temetı
embertani anyagát vizsgálták 2009. szeptember 7–20. között a Szent István Király Múzeumban.
•Dr. Varró Ágnes néprajzkutató 2009. szeptember 11-én Kulcson, a Megyei Mővelıdési Központ által szervezett
országos hímzı konferencián a néprajzi kutatás módszerérıl tartott elıadást.
•Dr. Dankó Imre (1922-2008) a közelmúltban elhunyt etnográfus, a debreceni Déri Múzeum nyugalmazott
igazgatójának munkásságáról rendezett emlékülésen dr. Lukács László fımuzeológus Debreceni diákként Dankó
Imre közelében címmel tartott elıadást 2009. szeptember 18-án Szekszárdon, a városháza dísztermében.
•A Kulturális Örökség Napjai keretében Bányai Balázs történész Gróf és polgár címmel tartott elıadást a
nádasdladányi Nádasdy-kastélyban 2009. szeptember 20-án.
•2009. szeptember 29-én dr. Orbán Viktor és dr. Hermann Róbert nyitotta meg „Ilyen tavasz csak egy volt
életemben…” címmel magángyőjtemények kincseibıl rendezett kiállításunkat. A tárlat az 1848-49. évi forradalom
és szabadságharc eseményeire, utóéletére, illetve kiemelten a dicsıséges tavaszi hadjáratra emlékezik.
•A veszprémi Laczkó Dezsı Múzeum által Balatonfüreden 2009. október 1–3. között megrendezett Népi
vallásosság a Kárpát-medencében címő konferencián dr. Lukács László a moldvai magyarok Szent István király
tiszteletérıl, dr. Varró Ágnes a Fejér megyei Szent Flórián emlékekrıl tartott elıadást.
•Dr. Demeter Zsófia, Elekes Szentágotai Enikı és Erdélyi Zita részt vettek az Erdélyi Magyar Restaurátorok X.
Továbbképzı Konferenciáján. A tartalmas, hasznos és színvonalas tanácskozást a Haáz Rezsı Múzeum és
Alapítvány rendezte Székelyudvarhelyen 2009. október 5–10. között.
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•Az utolsó nemesi felkelés 200. évfordulóján rendezett, "Kövesd példájokat vitéz eleidnek…" címő történeti
konferenciához kötıdıen a Fekete Sas Patikamúzeumban nyílt kamarakiállítás A nemesi felkelés múzeumi
emlékei címmel 2009. október 14-én. A tárlatot Vitek Gábor, a Fejér Megyei Levéltár történész-levéltárosa nyitotta
meg.
•2009. október 14-én a Kodolányi János Fıiskolával való együttmőködés keretében a Megyeház utcai épületben
mutattuk be a fıiskola andragógia szakos harmadéves diákjai munkáiból összeállított kötetet: Múzeumok,
kiállítások diákszemmel címmel. A kiadványt meleg szavakkal méltatta dr. Foghtőy Krisztina.
•2009. október 21-én adtuk át látogatóinknak Székesfehérváron, a Megyeház utca 17. számú épületünkben az
ALCOA Alapítvány nagylelkő és jelentıs támogatásával létrehozott látogatóközpontot. Az udvari épületben
ezentúl sokrétő információval és programajánlattal állunk vendégeink szolgálatára.

RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ
•2009. október 6-án Bányai Balázs történész a Hír Tv Paletta címő mősorában az "Ilyen tavasz csak egy volt
életemben …" címő kiállításról nyilatkozott.

CIKK, TANULMÁNY
•Demeter Zsófia: A nemzeti színjátszás bölcsıje, Székesfehérvár
Rivalda. – (2009. szept.), p. 9. ill.
•Lukács László: Nyelvében, kultúrájában él magyar nemzetünk a Kárpát-medencében
Honismeret. – 37. évf. 5. sz. (2009.), p. 18-20.
•Lukács László: Ima az üdı elejibe
Vár. – 5. évf. 3. sz. (2009.), p. 83-84.
•Kovalovszky Márta: Tőnı jelenlét
Új Mővészet. – 20. évf. 10. sz. (2009. okt.), p. 4-6.

SAJTÓFIGYELİ
•(szz): Múltnak, jelennek, jövınek (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 193. sz. (2009. aug. 18.), p. 1., 4. ill.
A Magyar Állatorvosi Kar IV. Béla királyt ábrázoló dombormővet ajándékozott a Szent István Király Múzeumnak.
Kodolányi László alkotását a Nemzeti Emlékhely Király-galériájában helyezték el.
•Tihanyi Tamás: Történelmi építıkockák. Film készült a koronázó és temetkezı bazilikáról (fotó Pati-Nagy Bence)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 194. sz. (2009. aug. 19.), p. 14. ill.
Weinhofer Richard és felesége negyven perces virtuális filmet készített, amelyen az egykori bazilikát és a
középkori Fehérvárt mutatják be.
•Gábor Gina: Képeslapok a múltból. Fejér megye anno... – adalékok a települések históriájához, a képtárban
(fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 195. sz. (2009. aug. 21.), p. 7. ill.
Augusztus 19-én a Csók István Képtárban nyílt a kiállítás.
•-: Helyére került a hetedik emlékjel. Az Állatorvosi Kar támogatása (fotó Borbély Béla)
Fehérvári 7 Nap. – 14. évf. 33. sz. (2009. aug. 21.), p. 10. ill.
A Királyok Galériája Kodolányi László ötvös alkotásával gazdagodott.
•Tribolt Lajos: Nagy-Perkáta temploma volt? Templom a kukoricásban (fotó Lázár Zsolt)
Dunaújvárosi Hírlap. – 20. évf. 206. sz. (2009. szept. 3.), p. 1., 3. ill.
A Nyúli-dülıben középkori templom maradványait és mellette temetıt találtak a régészek.
•(szsz): Múzeumi mustra (fotó Lázár Zsolt)
Dunaújvárosi Hírlap. – 20. évf. 206. sz. (2009. szept. 3.), p. 8. ill.
Az Intercisa Múzeum ıszi programtervérıl.
•(ze): Fekete Sas: Elixirek, pirulák
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 209. sz. (2009. szept. 7.), p. 7.
A Fekete Sas Patikamúzeumban patikatörténeti kiállítás nyílt.
•Máthé Andrea: Polifonikus színbeszéd. Eperjesi Ágnes szinkron-kiállításai. Bán Zsófia: A megfigyelı
színeváltozásai
Balkon. – 7-8. sz. (2009.), p. 26-30. ill.
Eperjesi Ágnes munkái egy idıben három helyszínen, köztük a Szent István Király Múzeumban voltak láthatóak.
Bán Zsófia Székesfehérváron elhangzott megnyitójának szövegével.
•(gg): Habcsókot adott a patikus? Tárlat az elixírek, pilulák, flastromok, porok és alfélbe való csapok készítésérıl
(fotó Gregority Antal)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 212. sz. (2009. szept. 10.), p. 7. ill.
Elixírek, pirulák, flastromok címmel nyílt idıszaki kiállítás a Fekete Sas Patikamúzeumban.
•(szsz): Mithrasz-kultusz: titkos tanok tára. Kulturális Örökség Napjai az Intercisában – misztikus kínálat (fotó
Vohlmann György)
Dunaújvárosi Hírlap. – 20. évf. 217. sz. (2009. szept. 16.), p. 6. ill.
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•(gg): Megmutatják büszkeségeiket. Itthon is láthatsz csodát: kínálat a kulturális örökség napjain
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 217. sz. (2009. szept. 16.), p. 7. ill.
•V. Nagy Viktória: "Hol lakott itt Vörösmarty Mihály"
Heti Válasz. – 9. évf. 38. sz. (2009. szept. 17.), p. 45-47. ill.
Irodalmi emlékházakról, köztük az agárdi Gárdonyi-házról és a kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály
Emlékmúzeumról.
•(szz): Múzeum, képtár, színház
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 219. sz. (2009. szept. 18.), p. 7.
Együttmőködési megállapodást kötött a Városi Képtár és a Vörösmarty Színház.
•(va): A titokzatos Mithras kultusz. Intercisában a Mithras kultuszról (fotó Lázár Zsolt)
Dunaújvárosi Hírlap. – 20. évf. 221. sz. (2009. szept. 21.), p. 1., 4. ill.
A Kulturális Örökség Napjai változatos programot jelentettek az Intercisa Múzeumban.
•(gg-szz): Rokokó dísző bútorok között (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 221. sz. (2009. szept. 21.), p. 7. ill.
Szeptember 20-án, a Kulturális Örökség Napja alkalmából a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága vasárnapi
mőemléki sétát szervezett, melyen bemutatták a ciszterci templomot és sekrestyét, valamint a rendházat.
•(tt): Gyızelemtıl a bukásig. Orbán Viktor és Hermann Róbert nyitja meg a kiállítást (fotó Gregority Antal)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 223. sz. (2009. szept. 23.), p. 7. ill.
A Szent István Király Múzeumban országos vándorkiállítás nyílik október 29-én az 1848/49-es szabadságharc
emlékére, a pákozdi csata évfordulóján.
•Gál Sándor: Romkert
Vár. – 5. évf. 3. sz. (2009.), p. 6-8.
A "Fehérvár! Téged köszöntsön énekem!" versíró pályázat egyik elsı helyezett verse.
•(szz): Múzeumok ıszi fesztiválja
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 225. sz. (2009. szept. 25.), p. 7. ill.
A Szent István Király Múzeum programjairól és a Károlyi-kastély rendezvényeirıl.
•Tihanyi Tamás: Harcos emlékeztetı (fotó Gregority Antal)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 228. sz. (2009. szept. 29.), p. 1., 5. ill.
A Szent István Király Múzeumban szeptember 29-én magán- és közgyőjtemények anyagaiból nyílik tárlat a
szabadságharc emlékére.
•-: Orbán Viktor: 1848 emléke felidézi a közös hitet (fotó Hegedüs Róbert)
Magyar Hírlap. – 42. évf. 229. sz. (2009. szept. 30.), p. 3. ill.
Orbán Viktor nyitotta meg szeptember 29-én a Szent István Király Múzeumban az 1848-49-es szabadságharcot
megidézı vándorkiállítást, melynek anyagát a kiállító intézmény, magánszemélyek és a Fejér Megyei Levéltár
anyagával egészítették ki.
•Tihanyi Tamás: Megıriztük a fényt (fotó Gregority Antal)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 229. sz. (2009. szept. 30.), p. 1., 3. ill.
A Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében vándorkiállítás nyílt az 1848-as forradalom és
szabadságharc emlékére.
•L. Simon László: Találkozások. Gelencsér Ferenc kiállítása az írószövetségben
Kortárs. – 53. évf. 9. sz. (2009.), p. 76-77. ill.
A szeptemberi számot Gelencsér Ferenc fotói illusztrálják.
•-: 1848-49 emlékei. 1848-49-bıl a közös hitet tudjuk megidézni (fotó Borbély Béla)
Fehérvári 7 Nap. – 14. évf. 39. sz. (2009. okt. 2.), p. 1., 3. ill.
A Szent István Király Múzeumban az 1848-49-es eseményeket bemutató vándorkiállítás nyílt.
•Cséka György: Goethe, Hegel, mosógép. Eperjesi Ágnes Szinügyek címő, hármas kiállításáról
Fotómővészet. – 52. évf. 3. sz. (2009.), p. 35-45. ill.
Eperjesi Ágnes munkáinak egy részét a Szent István Király Múzeumban állították ki.
•-: Fejér megye története az elıidıktıl a honfoglalásig
Regio Regia. – 9. évf. 7-8. (84-85.) sz. (2009.), p. 8-9. ill.
•-: Dunaújváros
Regio Regia. – 9. évf. 7-8. (84-85.) sz. (2009.), p. 20-22., 24. ill.
Tartalom: B. Csejtei Anikó: A titokzatos Mithras-kultusz öröksége Intercisából. A színház az életünk. Bartók
kamaraszínház és Mővészetek Háza, Dunaújvárosban. Kadocsa László, [riporter] Vitkóczi: Növekvı hallgatói
létszám. Varga Ernı, [riporter] Cseh Teréz: Tőz van, babám! A dunaújvárosi tőzoltóság régen és ma
•(gg): A helyszín is inspirálta. Huszár Andrea Magdolna kiállítása a díszteremben (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 232. sz. (2009. okt. 3.), p. 1. ill.
Október 2-án nyílt meg a Szent István Király Múzeumban a 2008. évi Smohay-díjas szobrászmővész kiállítása. A
tárlat megnyitóján adták át Jakatics-Szabó Veronikának az idei díjat.
•Házi Péter, Tribolt Lajos: Emlékhely-sorsfordító. Kétmilliárd sorsa dılhet el ma (fotó Gregority Antal, Nagy
Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 235. sz. (2009. okt. 7.), p. 1., 5. ill.
Rendkívüli ülést tart Székesfehérvár és Fejér megye közgyőlése a Királyi séta programról. A Nemzeti Emlékhely
kialakítására negyven tervpályázat érkezett.
•Házi Péter: Igen a Királyi sétára (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 236. sz. (2009. okt. 8.), p. 1., 3. ill.

8

A megyeházán október 7-én tartott közös közgyőlésen Székesfehérvár és Fejér megye képviselıi is
megszavazták a Királyi séta projektet.
•(tr): A rózsák maradnak!
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 237. sz. (2009. okt. 9.), p. 5.
A Királyi séta projekt pénzügyi kereteit ismertette Warvasovszky Tihamér polgármester október 8-ai
sajtótájékoztatóján.
•-: Konszenzussal épülhet a Nemzeti Emlékhely. Királyi séta. Aláírásra kerül a támogatási szerzıdés
Fehérvári 7 Nap. – 14. évf. 40. sz. (2009. okt. 9.), p. 3. ill.
Székesfehérvár és Fejér megye közgyőlése október 7-iki együttes ülésén módosította a Királyi séta projektre
vonatkozó együttmőködési megállapodást.
•(va): A múzeumok is fesztiváloznak. Az Intercisában ma is "római gyerekek" (fotó Vohlmann György)
Dunaújvárosi Hírlap. – 20. évf. 238. sz. (2009. okt. 10.), p. 3. ill.
•(hp): Kétmilliárdot érı aláírás Fehérváron. Királyi séta. Félszáz terv érkezett a Nemzeti Emlékhely méltó
kialakítására (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 54. évf. 238. sz. (2009. okt. 10.), p. 1., 5. ill.
Október 9-én írták alá a Királyi séta projekt támogatási szerzıdését Székesfehérvár és Fejér megye vezetıi,
Újhelyi István államtitkár és Pál Béla, a regionális fejlesztési tanács elnöke. A támogatás összege 1,8 milliárd
forint.
•(va): Múzeumi családi hétvége. Az ıszi fesztiválon a camera obscura sátrát is megnézhették
Dunaújvárosi Hírlap. – 20. évf. 241. sz. (2009. okt. 14.), p. 3. ill.
•Cseri Péter: Nemzeti Emlékhely: 53-an ragadtak egeret. Pénz van, végleges terv nincs a fehérvári romterületre
(fotó Teknıs Miklós)
Népszabadság. – 67. évf. 241. sz. (2009. okt. 14.), p. 10. ill.
A szakmai zsőri október 30-ig bírálja el a beérkezett ötleteket.

KIÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ
Kiállítóhelyeinkre díjtalan belépésre jogosultak:
1. gyermekek 6 éves korig
2. fogyatékkal élık, valamint kísérıik (jogosultanként egy fı)
3. az oktatási és kulturális miniszter által kiadott szakmai belépıvel rendelkezık
4. a nemzetközi szerzıdések alapján erre feljogosítottak
5. az Európai Gazdasági Társulás (a továbbiakban EGT) 70 év feletti állampolgárai
6. az EGT állampolgárai, amennyiben közoktatásban dolgozó pedagógusok, valamint felsıoktatásban
foglalkoztatott oktatók
7. az EGT állampolgárai, amennyiben az adott ország jogszabályinak megfelelıen bejegyzett, mőködési
engedéllyel rendelkezı, illetve akkreditált közgyőjteményekben vagy közmővelıdési intézményekben szakmai
munkakörben foglalkoztatott dolgozók
8. minden hónap elsı vasárnapján a 26 év alatti fiatalok, továbbá a 18 év alatti fiatalokat kísérı, legfeljebb két
hozzátartozó
9. valamennyi látogató a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepein (március 15., augusztus 20., október 23.)
10. ICOM kártyával rendelkezık
11. Újságírók
12. Fejér Megyei Múzeumegyesület tagjai
13. Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület tagjai
14. Terembura Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület tagjai
15. Pro Gorsio – Gorsium Barátok Köre tagjai (csak Gorsium Szabadtéri Múzeumba)
16. Tóparti Gimnázium mővészeti tagozatos diákjai (csoportosan a képzımővészeti kiállításokba)
17. Magyar Alkotómővészek Országos Egyesülete (MAOE) tagjai
Kiállítóhelyeinkre 50 %-os kedvezményes belépıre jogosultak:
1. az EGT 6–26 év közötti állampolgárai
2. az EGT 62–70 év közötti állampolgárai
3. İsFehérvár Városkártyával rendelkezık
4. Fejér Megyei Hírlap Hőségkártyával rendelkezık
5. Pénzintézetek Vértes Meteor Természetbarát Egyesület tagjai
A különféle kedvezmények nem vonhatók össze, jegyvásárláskor csak egyféle kedvezmény érvényesíthetı.
Kiállítóhelyeinken beváltható, kedvezményre nem jogosító kultúra utalványok, csekkek:
1. Sodexho Pass Kft.
2. Accor Services Magyarország Kft.
3. Cheque Dejeuner Mővelıdési csekk
Belépıdíj: 600,-Ft
Csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 500,-Ft/fı
Kedvezményes belépıdíj: 300,-Ft
Kedvezményes csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 200,-Ft/fı
Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 1350,-Ft
Az ettıl eltérı belépıdíjakat a kiállítóhelynél közöljük.
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Elızetes igénybejelentés alapján tárlatvezetést tartunk, amelynek díja:
Székesfehérváron
felnıttek
25 fıig: 5500,-Ft,
26 fıtıl: 6500,-Ft
diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élık
25 fıig: 2500,-Ft,
26 fıtıl: 3200,-Ft
idegen nyelven 25 fıig: 7500,-Ft,
26 fıtıl: 8500,-Ft
városnézı vezetés
felnıttek
12000,-Ft
diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élık
7500,-Ft
idegen nyelven
15000,-Ft
Gorsiumban
felnıttek
25 fıig: 6000,-Ft,
26 fıtıl: 7500,-Ft
diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élık
25 fıig: 4200,-Ft,
26 fıtıl: 5500,-Ft
idegen nyelven
létszámtól függetlenül: 10000,-Ft

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
SZÉKESFEHÉRVÁR
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3., Tel.: 22-398 083
Tárgyalkotó hagyomány – Fejezetek Fejér megye néprajzából
Új állandó kiállításunk a Szent István Király Múzeum néprajzi győjteménye alapján kíván átfogó képet adni Fejér
megye népi kultúrájáról, a hagyomány tárgyai, a kapcsolódó életforma, élethelyzetek bemutatásával. A népi
mőveltség tárgyainak útját, sorsát kísérjük végig az alkotóktól, létrehozóktól kezdve, a továbbadáson,
fogyasztáson, felhasználáson keresztül, egészen napjaink népmővészeti mozgalmáig, a népi iparmővészek
munkásságáig.
Az alkotókat, a kézmőves iparosok, a pásztormővészet és a háziipar tárgyain, termékein, a céhemlékeken
keresztül hozzuk közel. A tárgyak útjának következı állomása a csere, a felhasználás, a fogyasztás, amit a
vásártérrel érzékeltetünk: mézeskalácsos, cserépedényárus, libafertály árus kínálja portékáit.
A tárgyak szerepének elıtérbe helyezésével vezetjük a látogatót a tágabb, külsı világból az ember belsı
világába, a népszokások, a vallásosság, az ünnepek, a kultikus szféra tárgyakban is megmutatható területe felé.
A bodajki búcsúba tartó, ünnepi viseletbe öltözött csoport, a szentek (Sebestyén, Orbán, Nepomuki Szent János,
Donát, Szent István király, Vendel) tiszteletével kapcsolatos emlékek, a jeles napok körébıl a mohai
húshagyókeddi tikverızés, a pázmándi húsvéti korbácsolás, a gyúrói pünkösdi zöldág hordás tárgyait bemutató
részletek képviselik ezt a területet.
Kiállításunk végén betekinthetünk egy hagyományos, karácsonyi ünnepi díszbe öltözött parasztszobába, ahol a
bábtáncoltató betlehemesek elıadását nézi a gazda és a felesége.
Látogatóinkat szeretnénk interaktív eszközökkel bevonni, a kiállításban szerzett ismereteket néprajzi filmek,
hangfelvételek, számítástechnikai eszközök segítségével elmélyíteni.
Nyitva: hétfı kivételével naponta 10–18 óráig
Zárva: 2009. december 24–28-ig, 31-én és 2010. január 1-én
Belépıdíj: 800,-Ft; csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 700,-Ft/fı;
Kedvezményes belépıdíj: 400,-Ft; Kedvezményes csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 300,-Ft/fı
Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 1800,-Ft
Az állandó és az idıszakos kiállítás együttes megtekintésekor:
Belépıdíj: 1200,-Ft; csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 1100,-Ft/fı;
Kedvezményes belépıdíj: 600,-Ft; Kedvezményes csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 500,-Ft/fı
Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 2700,-Ft
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fı u. 6., Tel.: 22-315 583, Fax: 22-311 734
Régészeti kiállítások
• Évezredek kincsei
• Töredékek Fejér megye múltjából
• A középkori és török kori Székesfehérvár
• Római kıtár
Nyitva: 2009. december 20-ig és 2010. január 5-tıl hétfı kivételével naponta 10–14 óráig
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KÖZÉPKORI ROMKERT – NEMZETI EMLÉKHELY
Koronázó tér
Nyitva: március 15 – október 31-ighétfı kivételével naponta 10–18 óráig
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Fı u. 5.
Nyitva: hétfı kivételével naponta 10–18 óráig
Zárva: 2009. december 24–28-ig, 31-én és 2010. január 1-én
Belépıdíj: 400,-Ft; kedvezményes belépıdíj: 200,-Ft
Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 900,-Ft
BUDENZ-HÁZ – YBL-GYŐJTEMÉNY
Arany János u. 12., Tel.: 22-313 027
A kiállítóhelyen Bory Jenı emlékkiállítása tekinthetı meg
2010. február 28-ig, hétfı kivételével naponta 10–14 óráig
Zárva: 2009. december 21 – 2010. január 4-ig
Belépıdíj: 400,-Ft; kedvezményes belépıdíj: 200,-Ft
Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 900,-Ft

ÚJ MAGYAR KÉPTÁR
Megyeház u. 17., Tel.: 22-329 504
Nyitva: hétfı kivételével naponta 9–17 óráig
Zárva: 2009. december 24–28-ig, 31-én és 2010. január 1-én
FEHÉRVÁRI BABAHÁZ
Megyeház u.17., Tel.: 22-329 504
Nyitva: hétfı kivételével naponta 9–17 óráig
Zárva: 2009. december 24–28-ig, 31-én és 2010. január 1-én
TÉGLÁK A MÚLTBÓL
Megyeház u.17., Tel.: 22-329 504
Nyitva: hétfı kivételével naponta 9–17 óráig
Zárva: 2009. december 24–28-ig, 31-én és 2010. január 1-én
Belépıdíj: 400,-Ft; kedvezményes belépıdíj: 200,-Ft;
Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 900,-Ft
Az Új Magyar Képtár, a Fehérvári Babaház és a Téglák a múltból címő kiállítás együttes megtekintésekor:
Belépıdíj: 1200,-Ft; csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 1100,-Ft/fı;
Kedvezményes belépıdíj: 600,-Ft; Kedvezményes csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 500,-Ft/fı
Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 2700,-Ft
PALOTAVÁROSI SKANZEN
Rác u.11., Tel.: 22-315 583
Palotavárosi emlékek
Zárva: szeptember 1-tıl
Belépıdíj: 400,-Ft; kedvezményes belépıdíj: 200,-Ft
Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 900,-Ft

DUNAÚJVÁROS
INTERCISA MÚZEUM
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Városháza tér 4., Tel.: 25-411 315, 25-408 970
Dunaújváros története az ıskortól az 1970-es évek közepéig
Nyitva: január 2 – december 31-ig hétfı kivételével keddtıl péntekig: 10–16 óráig,
hétvégén zárva, csak minden hónap elsı vasárnapján 14–18 óráig
RÓMAI KORI KİTÁR ÉS ROMKERT
Római körút, Tel.: 30-850 8114
Nyitva: április 14 – október 12-ig hétfı kivételével 13–17 óráig

RÓMAI KORI KATONAI FÜRDİ
Öreghegyi út, Tel.: 20-571 4999
Nyitva: április 14 – október 12-ig hétfı kivételével 13–17 óráig

TÁC – GORSIUM
SZABADTÉRI MÚZEUM – RÉGÉSZETI PARK
Tel.: 22-362 243
A régészeti park megtekinthetı naponta
november 2 – március 31-ig 10–16 óráig
április 1 – október 31-ig 10–18 óráig
Belépıdíj: 800,-Ft; csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 700,-Ft/fı
Kedvezményes belépıdíj: 400,-Ft;
kedvezményes csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 300,-Ft/fı
Családi belépıdíj (2 felnıtt + 2 gyermektıl): 1800,-Ft

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

CECE
CSÓK ISTVÁN EMLÉKMÚZEUM
7013 Cece, Arany J. u. 1.,Tel.: 25-235 007
A kiállítás ideiglenesen a régi cecei általános iskolába költözött
(Deák Ferenc u. 44.).
Nyitva: szombat–vasárnap 10–18 óráig, hétköznap elızetes bejelentkezés alapján
Tel.: Bakó Jánosné, 25-234 752

CSÁKVÁR
VÉRTES MÚZEUM
8083 Csákvár, Kossuth u. 2., Információs telefon: 22-315 583, 311 734
A Vértes Múzeum néprajzi tájháza elızetes bejelentkezéssel látogatható. Tel.: 20-945 7194, 30-417 0804.
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KÁPOLNÁSNYÉK
VÖRÖSMARTY MIHÁLY EMLÉKMÚZEUM
2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty u., Tel.: 22-709 014
A költı egykori lakóházában XIX. századi interieurbe helyezett
Vörösmarty-relikviák láthatók.
Nyitva: március 15 – november 29-ig hétfı kivételével naponta 10–18 óráig

SUKORÓ
NÉPRAJZI HÁZ
Szilvás sor, Információs telefon: 22-315 583, 311 734
Egykori zsellérház, konyha- és szobabelsık
Nyitva: március 15 – október 31-ig hétfı és kedd kivételével naponta 10–16 óráig

PÁKOZD
PÁKOZD – SUKORÓI CSATA EMLÉKKIÁLLÍTÁS
Tel.: 30-474 7905, Információs telefon: 22-315 583, 311 734
Nyitva: március 15 – október 31-ig hétfı kivételével naponta 10–18 óráig

FÜLE
SÁRRÉTI TÁJHÁZ
8157 Füle, Széchenyi út 107.
Szıttesek és hímzések Fejér megyébıl
Nyitva: március 15 – október 31-ig hétfı és kedd kivételével naponta 10–16 óráig

2009. ÉVI ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
Mindenszentek, november 1. (vasárnap) zárva
Karácsony, december 24–25–26–27. (csütörtök, péntek, szombat, vasárnap) zárva
Újév, január 1. (péntek) zárva
A FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA E-MAIL CÍMEI:
Titkárság: Schweighardt Ferencné – fmmuz@mail.iif.hu
Dr. Demeter Zsófia igazgató – fmmuz@mail.iif.hu
Elekes Szentágotai Enikı megbízott igazgatóhelyettes – e.szentagotai.eniko@mail.iif.hu
Szívósné Csorba Erzsébet rendszergazda – csorba.erzsebet@mail.iif.hu
Krizsány Anna népmővelı – krizsany.anna@iif.hu
Hári Krisztina mővelıdésszervezı – harikriszta@gmail.com

HONLAPOK:
Intercisa Múzeum: www.museum.hu/dunaujvaros/intercisa
Szent István Király Múzeum: www.szikm.hu
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület: www.tkme.hu
Terembura Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület: www.terembura.hu
Városi Képtár – Deák Győjtemény: www.deakgyujtemeny.hu
Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum: www.szfvar.katolikus.hu
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Bory Jenı emlékkiállítás
a Budenz-házban
Arany János u. 12.
Megnyitó: 2009. november 6-án, pénteken 17 órakor

Tudományos konferencia
a Hiemer-házban
Oskola u. 2-4.
2009. november 11-én, szerdán 9 órától

A konferencián elhangzó elıadások:

Bory Jenı, mint építész
1. Bory Jenı építészete, mint „beton-kísérleti” állomás – a Bory-vár és a Jézus szíve templom bemutatása
(elıadó: Csutiné Schleer Erzsébet építész)
2. Bory alkotások és tervek a szarajevói merénylet helyszínén (elıadó: Dr. Demeter Zsófia történész)
3. A Bory-vár mint magánmitológia (elıadó: Köpöczi Rózsa mővészettörténész)
Bory Jenı, a vérbeli szobrász
4. Bory-síremlékek (elıadó: Wehner Tibor mővészettörténész)
5. Emlékmővek városunkban (elıadó: Gärtner Petra mővészettörténész)
6. Kisplasztikák és érmek (elıadó: Prohászka László numizmatikus)
Sajátos életút
7. Egyházi megrendelések (elıadó: Smohay András mővészettörténész)
8. Bory Jenı pedagógiai tevékenysége (elıadó: Izinger Katalin mővészettörténész)
9. Bory munkásságának korabeli sajtó visszhangja (elıadó: Magony Imre könyvtáros)
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