MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztató a 2012. november–december havi Fejér megyei programokról
XLVIII. évfolyam 11–12. szám

KIÁLLÍTÁSOK
SZÉKESFEHÉRVÁR
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Megyeház u. 17.
A ZICHY-EXPEDÍCIÓ
Kiállítás gróf Zichy Jenő születésének 175. évfordulója tiszteletére
Megtekinthető: 2012. december 2-ig, szerdától vasárnapig 10–18 óráig
ÚJ MAGYAR KÉPTÁR
Megyeház u. 17.
FÓKUSZ – SZVET TAMÁS, 2011. ÉVI SMOHAY-DÍJAS KÉPZŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: 2012. december 5-ig, szerdától vasárnapig 10–18 óráig
Múzeumba lépve megváltozik a nézésünk, figyelmünk középpontjába a művészet kerül, de még
ez a fajta új nézőpont is nagyban befolyásolt, és egyben korlátozott is attól, hogy mit is keresünk
ott. Szvet Tamás munkája egy egyszerű kérdéssel kezdődik: Mit keres a néző, amikor betér egy
kiállításra, galériába, vagy múzeumba? Természetesen számtalan válasz létezik, ugyanakkor az
elvárásaink azt is igazolják, hogy észlelésünk saját magunk által is korlátolt. Csak azt látjuk meg,
amire figyelmünk ki van élezve, és a többi létezőt észre sem vesszük. Saját fókuszálásunk tehát
határt szab még egy olyan helyen is, ahol a megfigyelésnek egy másfajta módját alkalmazzuk.
Az installáció első ránézésre csillagászati távcsöveknek tűnik, ilyen módon a szemlélést
modellezi, a megfigyelés és a fókuszálás által. Ugyanakkor ezek a látcsövek nem úgy
funkcionálnak, ahogy elvárnánk, nem rendelkeznek lencsékkel vagy optikai eszközökkel, sőt

felületük lyukacsos, áttört. A csövekbe nézve a negatív formák képpé állnak össze, melyek a
térnek csak egy kis szeletét engedik látnunk.
A művek mellé egy gyűjtő doboz is került, rövid felirattal arra kérve a látogatókat, hogy írják le, ők,
mit keresnek a kiállításokon. A sorozat a látásunk korlátait igyekszik tudatosítani, hogy a világ
általunk ki van mérve, melynek határait kibővíthetjük, ha nyitottabbak vagyunk. Ha a néző képes
erre a szemléletváltásra pusztán a hely szelleme (múzeum) miatt, akkor a létező korlátok máshol
is ledönthetőek.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3.
KIÁLLÍTÁS SZÜLEINKNEK – A BORSOS LŐRINC képzőművész alkotópár
kiállítása
Megtekinthető: 2012. december 21-ig, szerdától vasárnapig 10–18 óráig
A BORSOS LŐRINC formációt BORSOS János és LŐRINC Lilla képzőművészek hozták létre
2008-ban. Mindketten Székesfehérváron nőttek fel, itt tanultak (a Tóparti Gimnázium művészeti
tagozatán érettségiztek), és jelenleg is itt élnek. Közösen készített alkotásaikkal politikai, vallási és
társadalmi jelenségekre reflektálnak a festészet és más médiumok nyelvén.
A székesfehérvári múzeum kiállításán személyesebb témát dolgoznak fel: a szülő-gyermek
kapcsolatot. A művészek munkásságát az óvodától kezdődően napjainkig bemutató mini életműkiállítás érdekessége, hogy a szüleik a kurátorok.
„Munkánk során gyakran azon kapjuk magunkat, hogy a szüleink iránt érzett megfelelési vágy
beszivárgott a munkánkba. Bizonyítani szeretnénk nekik, hogy nem hoztak rossz döntést, amikor
gyerekkorunkban engedték, hogy művészeti pályára lépve azzal foglalkozhassunk, amit igazán
szeretünk. Azóta is ők a kiemelt szponzoraink ebben – mind anyagi, mind lelki értelemben. Akkor
is támogatnak, ha éppen nem is értik, mivel és miért foglalkozunk. Ennek ellenére egyre nagyobb
motivációt éreznek műveink megértésére, amelyek kapcsán – a művészettel és a művészekkel
kapcsolatos megítélést árnyaló – beszélgetéseket tudunk velük folytatni. Mára már attól sem
riadnak vissza, hogy diskurzust kezdeményezzenek a koncepcióinkkal kapcsolatban, vagy akár új
ötleteken törjék a fejüket. Eleinte nem tudtuk, hogyan is kellene kezelnünk ezt a helyzetet, most
viszont elérkezettnek láttuk az időt, hogy szabad kezet kapjanak egy kiállítás erejéig, teljes
betekintést engedve számukra az alkotás folyamatába.”
A szülők kurátorként való bevonásával az alkotók kölcsönös megértésen alapuló szituációt
szeretnének teremteni. Hol van a határ az elvárás, a megfelelési kényszer, valamint az
egészséges motiváló erők között? Vajon mihez kezdenek a – művészeti szempontból – laikus
szülők egy kiállítás rendezésének feladatával? Mi alapján szelektálnak, hova teszik a
hangsúlyokat? Milyen érzéseket kelt bennük és hogyan élnek a lehetőséggel?
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
Bartók Béla tér 1.
VOJNICH ERZSÉBET FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: 2012. december 1-ig, hétfőn 13–18, keddtől szombatig 10–18 óráig
Vojnich Erzsébet festészete a kortárs magyar képzőművészet élvonalába tartozik, alkotásit
ismerve mégis a kevesek festőjeként aposztrofálható. Műveinek visszatérő motívuma az épített
belső tér. Termek, csarnokok, lépcsők tárulnak fel előttünk sejtelmes fényben és mindig lakatlanul.
A pasztellszínekben játszó, perspektivikus terekben nem tudjuk honnan és hová vezetnek a
lépcsők, hová nyílnak az ajtók – egyáltalán vezetnek-e a terek valahová, vagy inkább az örökös
„belső” bolyongásainkhoz szolgálnak színpad gyanánt. Vojnich termei üresek, mégsem kihaltak,
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vagy szorongatóan, kísértetiesen néptelenek – egyszerűen csak „állnak az időben”. Távol minden
trendin harsánytól, locsi-fecsitől, pillanatnyitól. Képei, mint egy-egy monolit tömb, súlyosak,
mozdulatlanok. E műveket szemlélve csendben eltöprenghetünk, hogy a Lényeg megfejthetetlen,
legfeljebb csak megsejthető, hogy a valóság mégoly tökéletes álarca mögött is valami mélyebb
értelem, titok lappang.
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Fő u. 5.
ILLATSZEREK A PATIKÁBÓL
Megtekinthető: 2012. november 25-ig, keddtől péntekig 10–14 óráig,
szombaton és vasárnap 14–18 óráig
A kiállításban az egykor ismert, mára azonban csak a szakemberek által tudott patikai
illatanyagokat mutatjuk be, hajdani gyógyszertári edényekkel együtt.
RESTAURÁLT VIZSGAMUNKÁK
Megtekinthető: 2012. november 30 – december 23-ig, keddtől péntekig 10–14 óráig,
szombaton és vasárnap 14–18 óráig
A Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékén, a 2011-2012. tanévben
vizsgamunkaként készült restaurátori munkák kerülnek bemutatásra. A látogatók a római korból
származó falfestmények (szabadbattyáni késő római kori épület, Kr.u. IV. sz., Gorsium,
lakomaterem, Kr.u. II. sz. első fele) restaurálásának menetét kísérhetik végig fényképfelvételeken
és leírásokon keresztül. Betekintést nyerhetnek a falfestmények anyag- és festékvizsgálatába, a
római kori freskók készítési technikájába. A vizsgamunkákat Dudás Jelena Nyikolajevna, Papp
Mónika, Tóth Alexandra készítette, témavezető tanáruk dr. Bóna István vezetésével.
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
MÁRTON NAPTÓL FARSANGIG – A TÉLI ÜNNEPKÖR CÍMŰ KERÁMIA KIÁLLÍTÁS
Megnyitó: 2012. november 10-én, szombaton 18 órakor
Megtekinthető: 2013. március 17-ig
AZ INTERCISA MÚZEUM ARANYGYŰJTEMÉNYE
Megtekinthető: 2013. február 10-ig
KAMARAKIÁLLÍTÁS – VÁLOGATÁS
TALÁLHATÓ GRAFIKÁKBÓL

AZ

INTERCISA

MÚZEUM

GYŰJTEMÉNYÉBEN

Megtekinthető: 2013. február 3-ig
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RENDEZVÉNY
DUNAÚJVÁROS
INTERCISA MÚZEUM
Városháza tér 4.
MÚZEUMOK ŐSZI ÉJSZAKÁJA 2012. november 10-én, szombaton 17-22 óráig
18 órakor: Márton naptól Farsangig – A téli ünnepkör című kiállítás megnyitója
17–20 óráig: Márton-napi, adventi kézműves programok
19–20 óráig: Szezonális táplálkozás az őskorban (múzeumi szabadegyetem)
20–21 óráig: Saturnalia – Téli ünnep a római korban (múzeumi szabadegyetem)
21–22 óráig: Múzsák a múzeumban – irodalmi és zenei programok
Múzeumpedagógiai foglalkozások
Óvodások, általános iskolások és középiskolás diákok részére: múzeumi órák, tematikus
foglalkozások, műhelyfoglalkozások, speciális foglalkozások
A foglalkozásokat a jelentkező csoportok igényei alapján a múzeumi gyűjteményekhez és a
tantervhez igazodóan aktuálisan egyeztetjük. A foglalkozásokhoz kézműves programok is
kapcsolódnak. Részvételi díj: 350,-Ft/fő
Téma és időpont egyeztetés: Kiss Anna, tel.: 06-25-411 315, 06-20-476 5090
E-mail: intercisamuz@gmail.com, kissannaintercisa@gmail.com
SZÉKESFEHÉRVÁR
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3.
Előadás
KIS MAGYAR NÉPRAJZ A MÚZEUMBAN sorozat
2012. november 14-én, szerdán 16.30 órakor
„...Akik születtünk, annak meg kell halni...” – Temetkezési szokások a hagyományos paraszti
kultúrában
Előadó: Dr. Varró Ágnes néprajzkutató
2012. december 12-én, szerdán 16.30 órakor
A karácsonyfa története és európai elterjedése
Előadó: Dr. Lukács László néprajzkutató
Foglalkozás
MÚZEUMI ALKOTÓNAP családok és egyéni érdeklődők számára
2012. november 24-én, szombaton, 9–12 óráig
Gyertyakészítési technikák
Részvételi díj a néprajzi kiállítás megtekintésével: 450 Ft/fő
ÜNNEPVÁRÓ – Múzeumi alkotónapok családok és egyéni érdeklődők számára
2012. december 2-án, vasárnap 14–18 óráig
Karácsonyi ajándékok készítése saját kezűleg (kerámia, gyertya, asztaldísz, vegyes technikák)
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Részvételi díj a néprajzi kiállítás megtekintésével: 450 Ft/fő
2012. december 9-én, vasárnap 14–18 óráig
Karácsonyi ajándékok készítése saját kezűleg (mézeskalács, karácsonyfadíszek, ajtódísz, vegyes
technikák)
Részvételi díj a néprajzi kiállítás megtekintésével: 450 Ft/fő
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fő u. 6.
MÁRTON -NAPI ÜNNEPSÉG A MÚZEUMBAN
2012. november 11-én, vasárnap 10.30–13 óráig
Tervezett program:
10.30 – Ünnepi köszöntőt mond Gulyás Oldal Tamás a Fehérvári Polgárok Egyesületének elnöke
- Szent Márton alakja a néphagyományban – néprajzi előadás
- A Felsővárosi iskolások ünnepi műsora
- Tenk Eszter népdalénekes műsora
11.30 – Gyerekrajz pályázat díjainak átadása
12.00 – Ludaskása kóstoló és újborkoccintás
Naprakész információ a múzeum honlapjáról nyerhető: www.szikm.hu
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Fő u. 5.
MÚZEUMI ALKOTÓNAP családok és egyéni érdeklődők számára az Illatszerek a patikából című
kiállításhoz kapcsolódva
2012. november 18-án vagy 25-én, vasárnap 14–18 óráig
(Naprakész információ és a pontos dátum a múzeum honlapjáról nyerhető: www.szikm.hu)
Tervezett program:
Nézzük meg együtt! – tárlatvezetés a kiállításban játékos feladatokkal
Manuális foglalkozások – Alkossunk illatpárnát, kölnivizet, gyógyfüves batyut, illatos krémet,
tervezzünk parfümös üveget!
Hallgassuk meg a szakembert! – Zólyomi Zsolt parfümőr előadása az illatszerek történetéről
Részvételi díj a kiállítás megtekintésével: 500 Ft/fő
MÚZEUMI ALKOTÓNAP családok és egyéni érdeklődők számára, a Restaurált vizsgamunkák
című kiállításhoz kapcsolódva
2012. december 9-én, vasárnap 10–13 óráig
Program:
Bevezető a freskók világába – Nádorfi Gabriella régész ismertetőt tart a kiállításban
Freskófestés gipszalapra – egyéni alkotómunka ókori minták alapján
Részvételi díj a kiállítás megtekintésével: 500 Ft/fő
MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK SZERVEZETT ISKOLAI CSOPORTOK SZÁMÁRA a
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságának kiállítóhelyein
A múzeumi órákról, tematikus foglalkozásokról bővebb tájékoztatás a honlapunkon olvasható:
www.szikm.hu/muzeumpedagogia.
Részvételi díj a kiállítások megtekintésével: 600,-Ft/fő/alkalom
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Foglalkozások
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fő u. 6.
Évezredek kincsei – állandó régészeti kiállítás
NÉPEK KERINGŐJE – hunok, germánok, longobárdok, avarok a Kárpát-medencében
Foglalkozás típusa: múzeumi óra
Korosztály: felső tagozatos iskolásoknak és középiskolásoknak (8-14 évesek)
Tudományterület: régészet, történelem, helytörténet
Tantárgyi kapcsolódás: történelem
Csoport létszáma: 20-25 fő
Bejelentkezés, információ: Fiedler Zsuzsanna: +36 209 667 903, muzped.szikm@gmail.com
Belegondoltál abba, hogy ahol most laksz, hajdan akár egy longobárd család lakhelye lehetett?
Egyáltalán, tudod, kik is voltak a szarmaták? És a gepidák? És honnan jöttek a hunok?
Foglalkozásunkon kiderítjük, milyen utat jártak be őseink a népvándorlás során, s kiket találtak a
Kárpát-medencében. Miről mesélnek a leletek?
Északról délre, keletről nyugatra vándorolunk, megdöntjük az antik római kultúrát, s közben
megismerkedünk a népvándorlás korában itt élt népekkel: a hunokkal, gepidákkal,
longobárdokkal. A kiállítás anyagán keresztül pillantunk be az itt élt népek mindennapjaiba,
kultúrájába, megismerkedünk harcmodorukkal, fegyvereikkel. A foglalkozás kiegészíti a tanulók
történelmi tanulmányait, jól előkészíti a honfoglalás korát.
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Fő u. 5.
Múzeumi óra általános és középiskolás csoportok számára:
„Fűben, fában orvosság”
Múzeumi órasorozat felső tagozatos és középiskolás csoportok számára:
„Csodapatika” – Miért éppen Fekete Sas? (történelem óra); A kamillától a szarvasagancsig
(biológia óra); Patika és poézis (magyar irodalom óra); Az alkimistáktól a gyógyszerészetig (kémia
óra); Ékes apotékák (rajz, vizuális nevelés óra); Tanuljunk deákul! (latin óra, előzetes latin
nyelvismeretet nem igényel)
6 részes múzeumi órasorozat vagy 4 órás múzeumi nap (10–14 óráig) 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)
Bejelentkezés, információ: Krizsány Anna: +36 22 315-583, +36 30 245 6470,
krizsanypannus@gmail.com
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3.
Marosi Arnold Múzeumi Könyv és Régiség Látványtár
A múzeum Marosi Arnoldról elnevezett látványtára kis területen, átláthatóan mutatja be a múzeum
„esszenciáját”, amelyben a gyerekek látványosan követhetik nyomon a feltáró-, gyűjtő-,
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feldolgozómunkát, és annak méltó interpretálását. A kiállítás alkalmas arra, hogy tananyaghoz
kapcsolódóan történelmi korokat illusztráljon, tág helytörténetről adjon áttekintő képet, történelmi
időfogalmat alakítson.
LÁTVÁNY, TÁRULJ! – Bepillantás a múzeumi kulisszatitkokba…
Foglalkozás típusa: múzeumi óra
Korosztály: Felső tagozatos iskolásoknak és középiskolásoknak (8-14 évesek)
Tudományterület: régészet, történelem, helytörténet
Tantárgyi kapcsolódás: történelem, irodalom
Csoport létszáma: 20-25 fő
Bejelentkezés, információ: Fiedler Zsuzsanna: +36 209 667 903, muzped.szikm@gmail.com
Gondoltál már arra, hogyan jön létre egy múzeum? Vagy arra, hogy a kiállítási tárgyak miként
kerülnek a múzeumba? Milyen utat járnak be a múzeumban, mielőtt vitrinbe kerülve egy kiállítás
részévé válnak?
Foglalkozásunkon a múzeum látványtárát felfedezve megismerkedünk egy gyűjtemény
születésének történetével. Bepillantunk azokba a feldolgozási folyamatokba, amiken az előkerült
tárgyak átesnek, mielőtt a kiállításba kerülnek, s közben olyan klasszikus múzeumi szakmákkal
ismerkedünk meg, mint például a múzeumi kutató, a restaurátor, a gyűjteménykezelő, a teremőr.
Tárgyalkotó hagyomány – állandó néprajzi kiállítás
Bejelentkezés, információ: Krizsány Anna: +36 22 315-583, +36 30 245 6470,
krizsanypannus@gmail.com, Balogh Judit Gabriella: 20/3832-966, nebajuga@msn.com
ŐSZ IDEJÉN
Foglalkozás típusa: 3 részes múzeumi órasorozat, vagy egyedi óraként is kérhető
Korosztály: óvodás és alsó tagozatos iskolásoknak (5-10 éveseknek)
Csoport létszáma: 20-25 fő
1. Gyertyakészítés méhviaszlapból 60 perc
2. Szövés-fonás-kézimunka 45 perc
3. Csuhécsodák 45 perc
TÉLI, KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR
Foglalkozás típusa: 4 részes múzeumi órasorozat, kitelepült óraként, vagy egyedi óraként is
kérhető
Korosztály: óvodás, alsó- és felső tagozatos iskolásoknak (5-14 éveseknek)
Csoport létszáma: 20-25 fő
1. Adventi gyertyamártogatás 60 perc
2. Gyertyatartó készítés korongozással 60 perc
3. Lucaszékkészítés kvíz játékkal és Luca búza vetése 60 perc
4. Mézeskalács készítés 90 perc
PÁSZTORÉLET
Foglalkozás típusa: 3 részes múzeumi órasorozat, kitelepült óraként, vagy egyedi óraként is
kérhető
Korosztály: óvodás, alsó- és felső tagozatos iskolásoknak (5-14 éveseknek)
Csoport létszáma: 20-25 fő
A foglalkozás időtartama: 60 perc
1. Pásztorálom – múzeumi óra szerepjátékkal (4-7 éveseknek)
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2. Nemezelés
3. Bőr karkötő fonás, tarisznyakészítés
„ÉN ELMENTEM A VÁSÁRBA…”
Foglalkozás típusa: múzeumi óra
Korosztály: alsó tagozatos iskolásoknak (6-10 éveseknek)
Csoport létszáma: 20-25 fő
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Ajánlás: Időutazásra invitáljuk az érdeklődő kicsiket. Régi mesteremberek köntösébe bújunk és
megelevenedik előttünk az áruk cseréjének színhelye a piac, vásár. Különleges áruféleségekkel
ismerkedünk, ahol Kati néni is segítségünkre lesz. Megelevenedik a vásári forgatag,
bepillanthatunk a piaci kofák és kupecek izgalmas mindennapjaiba.
Szakköri foglalkozás egyéni érdeklődők számára
AZ AGYAGTÓL A FAZÉKIG
Foglalkozás típusa: 5 részes szakkör, de egy-egy alkalomra is lehet jönni
Korosztály: egyéni érdeklődők számára, vegyes korosztály
Csoport létszáma: 10 fő
A foglalkozás időtartama: 90 perc
A foglalkozás díja: 1000 Ft/fő/alkalom, vagy 4000 Ft/fő/5 alkalom
1. Alapfogalmak, alapfogások: marokedény tárgyak, hurka edény
2. Korongozás: tálka, gyertyatartó
3. Díszítés: engobbal, írókával, mázzal
4. Szobrászkodás: cserép játékok, kiskakas, malacpersely
5. Csákvári fazekasság: páros szilke
KÖZÉPKORI ROMKERT – NEMZETI EMLÉKHELY
Koronázó tér
ISTVÁN A KIRÁLY! KIRÁLY?! – Szent István korának várostörténete
Foglalkozás típusa: múzeumi óra
Korosztály: Felső tagozatos iskolásoknak és középiskolásoknak (8-14 évesek)
Tudományterület: régészet, történelem, helytörténet
Tantárgyi kapcsolódás: történelem
Csoport létszáma: 20-25 fő
Bejelentkezés, információ: Fiedler Zsuzsanna: +36 209 667 903, muzped.szikm@gmail.com
Tudtad, hogy Szent István Székesfehérvárt a királyság központjává emelte? Hitted volna, hogy
uralkodása alatt egyetlen vesztes háborút sem vezetett? Miért Orseolo Péter követte a trónon fia,
Imre herceg helyett?
Megfejtjük Székesfehérvár királyi múltját és azt is, miben rejlett István király ereje. Utánajárunk,
vajon miért nem alapított Székesfehérváron püspökséget. Bejárjuk a királyok temetkezési helyét a
Romkertben, és azt is meglessük, hol koronázták meg őket, s vajon hol kellett a királyok fejére
helyezni Szent István koronáját, hogy törvényesen megkoronázott királlyá váljanak. Követjük a
koronázási ceremónia útvonalát, s ha rátermettek vagyunk, talán még királyt is választunk magunk
közül.
A foglalkozás kiegészíti az iskolában az államalapításról tanultakat.
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FEJÉR MEGYEI MÚZEUMEGYESÜLET
Tagság
Kérjük a Múzeumegyesület és a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület
Székesfehérvári Tagcsoportja tagjait, hogy újítsák meg tagságukat a 2013. 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.
PRO GORSIO – GORSIUM BARÁTOK KÖRE „GORSIUM” ALAPÍTVÁNYA
Székesfehérvár, Fő u. 6.,Tel.: 22-315 583, mobil: 06-20-808 4949
E-mail: pro.gorsio@gmail.com
Előadás
2012. december 1-én, szombaton 15 órakor
GORSIUM JELENE ÉS JÖVŐJE
Előadó: Nádorfi Gabriella régész
Helyszín: Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága, Székesfehérvár, Fő u. 6.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A belépés díjtalan.
HÍREK
Dr. Demeter Zsófia történész, megyei múzeumigazgató 2000 óta tanít, elsősorban
gazdaságtörténetet, művelődéstörténetet és diplomáciatörténetet a Kodolányi János
Főiskolán, amely magán főiskola. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
alapján a magán főiskolák oktatóit a fenntartó, jelen esetben az Önálló Főiskolai Alapítvány
nevezte ki. Demeter Zsófia már 2000-ben elnyerte főiskolai tanári kinevezését a fenntartótól. A
felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény rendelkezése szerint a magán főiskolák főiskolai
tanárainak kinevezése is a miniszterelnök hatáskörébe került. Dr. Orbán Viktor miniszterelnök e
jogkörében, az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett
előterjesztésére dr. Demeter Zsófiát 2012. szeptember 1-jei hatállyal főiskolai tanárrá nevezte ki.
Koppány Attila „Ég és Föld” című kiállítását Izinger Katalin művészettörténész nyitotta meg a
Művészetek Házában 2012. október 4-én.
Dr. Demeter Zsófia történész Az agg tábornok és az ifjú hadsereg – A természeti és az épített
élettér átalakítása az enyingi Batthyány-uradalomban című előadást tartott a 4. országos
uradalomtörténeti konferencián 2012. október 11-én Salgótarjánban, a Nógrádi Történeti
Múzeumban.
CIKK, TANULMÁNY
Nagy Veronika: A lakodalmi tyúkverő funkcionális és terminológiai kérdései
Ethnographia. – 122. évf. (2011.), p. 321-348.
Demeter Zsófia: A munkaerő problémái és a megoldási kísérletek herceg Batthyány Fülöp
enyingi uradalmában 1848 után
Discussiones Neogradienses XI. Salgótarján, 2011. p. 65-99.
SAJTÓFIGYELŐ
L. Simon László, [riporter] Tihanyi Tamás: A kultúra a legjobb eszköz
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 170. sz. (2012. júl. 21.), p. 9. ill.
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Többek között a megyei közgyűjteményekről és közművelődési intézményekről.
(tt): Nem szabad felejteni királyaink emlékét: János királyt 1540-ben temették el a bazilikában
(fotó Pati-Nagy Bence)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 171. sz. (2012. júl. 23.), p. 3. ill.
A Nemzeti Emlékhelyen a III. Béla Lovagrend kegyeleti szertartást rendezett július 22-én.
Heiter Dávid Tamás: A lélek orvossága a belvárosban (fotó Kiss László)
FehérVár. – (2012. aug. 13.), p. 4. ill.
A Fekete Sas Patikamúzeumban a Szabad Színház Csodapatika és Csodanektár címmel tart
előadásokat.
Tribolt Lajos: Összefogással felújítanák: a települések kezébe kerülhetnek a helyben lévő
intézmények (fotó Lovász Lilla)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 190. sz. (2012. aug. 14.), p. 4. ill.
A Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságához tartozó múzeumok jövőjéről.
(szz): A történelem szereplője: Szent István és a koronázó város a filatéliában (fotó Nagy
Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 192. sz. (2012. aug. 16.), p. 7. ill. (Kultúra)
A Szent István Király Múzeumban augusztus 15-én Király és városa – Szent István és
Székesfehérvár címmel nyílt bélyegkiállítás.
Szabó Zoltán: Nagy királyunk, kis bélyegeken
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 194. sz. (2012. aug. 18.), p. 10. ill.
A Király és városa – Szent István és Székesfehérvár a filatéliában című kiállításról.
(szz): Gyarapodott a fehérvári panteon (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 195. sz. (2012. aug. 21.), p. 7. ill.
A Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületén felavatták Gunda Béla emléktábláját.
Pfisztner Gábor: Ugye szép? Július Gyula három kiállításáról
Balkon. – 6. sz. (2012.), p. 12-17. ill.
Többek között a Csók István Képtárban rendezett kiállításról.
Bartók Imre: A szemfogakkal rendelkező agy: "Az ördög a DNS-ben". Győrffy László
képzőművész kiállítása
Balkon. – 6. sz. (2012.), p. 33-35 ill.
A Szent István Király Múzeumban látható kiállításról.
(kn): Újraszinkronizálni a majdnem feledettet: kortárs irodalmi programsorozat a képtárban
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 197. sz. (2012. aug. 23.), p. 7.
Az Új Magyar Képtár augusztus 25-én induló programsorozatáról.
Kovalovszky Márta, Kovács Péter, [riporter] Gréczi Emőke: Tűrt-tiltott művészet egyórányira
Pesttől: Kovalovszky Márta és Kovács Péter a székesfehérvári múzeum legendás kiállításairól
(fotó Gelencsér Ferenc, Dezső Tamás)
Múzeumcafé. – 6. évf. 4. (30.) sz. (2012.), p. 80-87. ill.
(szz): Király és városa, bélyegeken
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 201. sz. (2012. aug. 28.), p. 7. (Kulturmix)
Kocsis Noémi: A nép nem megy a képhez? Új magyar hangok: kisegít az irodalom, a mű meg
"átsétál" a nézőhöz (fotó Pati Nagy Bence)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 201. sz. (2012. aug. 28.), p. 7. ill.
Az Új Magyar Képtárban augusztus 25-én új a képzőművészetet és az irodalmat ötvöző sorozat
indult.
-: Király – bélyeg: Király és városa... Szent István és Székesfehérvár a filatéliában
Élet és Tudomány. – 67. évf. 35. sz. (2012. aug. 31.), p. 1118. ill.
A Szent István Király Múzeumban látható bélyegkiállításról.
Szabó Zoltán: Kortársak: jók a Csókban: az utóbbi tíz év képzőművészeti gyarapodása (fotó
Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 209. sz. (2012. szept. 6.), p. 7. ill.
Az Új szerzemények a Szent István Király Múzeum kortárs képzőművészeti gyűjteményében című
kiállításról.
(szz): Kiállítás Zichy Jenő emlékére
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Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 213. sz. (2012. szept. 11.), p. 7. (Kultúra)
A Szent István Király Múzeumban szeptember 14-én nyílik a Zichy-expedíció című kiállítás.
(szz): Kiállítás nyílt Zichy Jenőről
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 217. sz. (2012. szept. 15.), p. 5. (Röviden)
A Megyeház utca 17. sz. alatt kiállítás nyílt.
Látrányi Viktória: A művészet fénye (fotó Kiss László)
FehérVár. – (2012. szept. 17.), p. 5. ill.
A Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében Czigány Ákos fotóművész munkáiból
nyílt kiállítás.
(szz): Új Magyar Képtár, Új magyar hangok: a kortárs gyűjtemény újraértelmezése (fotó Bach
Máté)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 220. sz. (2012. szept. 19.), p. 7. ill.
Szabó Zoltán: Bele a medencébe: Vojnich. A Csók István Képtárban látható (fotó Gregority Antal)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 224. sz. (2012. szept. 24.), p. 7. ill.
Vojnich Erzsébet grafikai tárlata szeptember 22-én nyílt meg.
Látrányi Viktória: Sejtelmes terek (fotó Simon Erika)
FehérVár. – (2012. szept. 24.), p. 11. ill.
A Csók István Képtárban Vojnich Erzsébet alkotásaiból nyílt kiállítás szeptember 22-én.
Győrffy László; [riporter] Sárvári Zita: Egy vidám karneváli karakter: beszélgetés Győrffy
Lászlóval retrospektív kiállítása kapcsán
Új művészet. – 23. évf. 9. sz. (2012. szept.), p. 45-47. ill.
A Szent István Király Múzeum kiállításának kurátora Izinger Katalin volt.
-: A mágnás élete
Élet és Tudomány. – 67. évf. 39. sz. (2012. szept. 28.), p. 1246. ill.
A Zichy expedíció címmel nyílt kiállítás a Szent István Király Múzeumban.
Látrányi Viktória: Smohay-díj: kiállítás és díjátadó (fotó Simon Erika)
FehérVár. – (2012. okt. 1.), p. 4. ill.
Lőrinc Lilla és Borsos János kapta a Smohay-díjat 2012-ben. A tavalyi díjas Szvet Tamás
kiállítása nyílt az Új Magyar Képtárban.
Tribolt Lajos: Avarkori sírokat találtak: elkezdődött a beruházást megelőző feltárás Seregélyesnél
(fotó Pati-Nagy Bence)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 236. sz. (2012. okt. 8.), p. 4. ill.
Tillmann J. A.: A tekintet felemelése: Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
Műértő. – 15. évf. 10. sz. (2012. okt.), p. 4. ill.
Czigány Ákos munkái október 23-ig láthatók.
(szz): Illatszerek a patikából címmel kiállítás nyílt [...]
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 237. sz. (2012. okt. 9.), p. 8. ill (Képes hírek)
"a Fekete Sas Patikamúzeumban..." (Képaláírás)
Németh-Novák Rita: Élményekben gazdagon – múzeum-pedagógia a helyi intézményekben (fotó
Kiss László)
FehérVár. – (2012. okt. 8.), p. 4. ill.
Szabó Szabolcs: Új fenntartót kap a múzeum. Január 1-től az intézmény ingó- és
ingatlanvagyona az államnál marad (fotó Vohlmann György)
Dunaújvárosi Hírlap. – 23. évf. 239. sz. (2012. okt. 11.), p. 3. ill.
A Intercisa Múzeum őszi programjairól.
(szz): Önkénteseknek hála: láthatóvá „tették” a kiállításokat (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 241. sz. (2012. okt. 13.), p. 1. ill.
A Szent István Király Múzeumban az önkéntes teremőröket köszöntötték.
(szz): Tudományos konferencia Zichyről
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 241. sz. (2012. okt. 13.), p. 3.
Pekarek János: Kiásott kincsek kiállítása: az Intercisa Múzeum értékes leleteiből rendeztek
kiállítást (fotó Vohlmann György)
Dunaújvárosi Hírlap. – 23. évf. 241. sz. (2012. okt. 13.), p. 1., 5. ill.
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KIÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ
DÍJTALANUL LÁTOGATHATJÁK A MÚZEUM ÁLLANDÓ ÉS IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSAIT
(*CSAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG /EGT/ ÁLLAMPOLGÁRAI):
6. életévét be nem töltött kiskorú*
70 év felettiek*
Fogyatékos személy és az őt kísérő legfeljebb 1 fő*
A miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezők*
Legalább 400 fős taglétszámú közgyűjteményi szakmai szervezet tagjai (pl. Pulszky
Társaság, Magyar Múzeumi Egyesület, Magyar Könyvtárosok/Levéltárosok Egyesülete
tagkártyája)*
Közoktatásban dolgozó pedagógusok*
Minden hónap első vasárnapján a 26 év alattiak; és azok, akik 18 év alatti személyt
kísérnek és annak közeli hozzátartozói (legfeljebb 2 fő)*













ICOM, ICOMOS kártyával rendelkezők
Újságíró igazolvánnyal rendelkezők
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága vendégkártyájával rendelkezők
Fejér Megyei Múzeumegyesület tagjai
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület tagjai
Terembura Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület tagjai
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.
Belépődíjak:
Belépődíj: 700,-Ft
Csoportos belépődíj 10 főtől: 600,-Ft/fő
Kedvezményes belépődíj: 350,-Ft
Kedvezményes csoportos belépődíj 10 főtől: 250,-Ft/fő
12

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
SZÉKESFEHÉRVÁR
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3., Tel.: 22-398 083
TÁRGYALKOTÓ HAGYOMÁNY – FEJEZETEK FEJÉR MEGYE NÉPRAJZÁBÓL
ÜDVÖZLÉGY OH SZENTSÉGES FŐ…
Székesfehérváron Szent István király újkori tisztelete fejereklyéjének Raguzából való
hazakerülésével élénkült meg. A Bécsből főúri, főpapi kísérettel, ezüst hermában érkező
fejereklyét 1788. március 29-én a felsővárosi Szent Sebestyén templomban Sélyei Nagy Ignác
püspök mutatta be a város papságának, elöljáróságának, népének. Négy nappal később a
székesegyház Szent István kápolnájának falfülkéjében helyezték el a fejereklyét tartalmazó
hermát a Sélyei Nagy által szerzett ének zengése közben:
Üdvözlégy oh szentséges Fő
Gyémántnál, gyöngynél drágább kő
Oltalmazd, őrizd, tartsd
Királyunkat s javainkat
Városunkat, Országunkat.
A falfülkét aranyozott kovácsoltvas rács zárta, a barokk iparművészet remeke. Készítette Johann
Sebastian Würth bécsi ötvös 1777-ben. Ma a székesegyház kincstára őrzi a hermát, a
kápolnában kőből faragott másolata látható. A rács múzeumunk gyűjteményébe került.
Restaurálás, aranyozás után néprajzi állandó kiállításunk előterében mutatjuk be a herma XIX.
századi rajzával és Kralovánszky Alán régész az ereklyecsontról 1971-ben készült fotójával
együtt.
MAROSI ARNOLD MÚZEUMI KÖNYV ÉS RÉGISÉG LÁTVÁNYTÁR
Nyitva: szerdától vasárnapig 10–18 óráig
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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
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 péntekig 10–16 óráig, szombaton 14–18 óráig
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Fő u. 5.
Nyitva: keddtől péntekig 10–14 óráig, szombaton és vasárnap 14–18 óráig
Belépődíj: 500,-Ft; kedvezményes belépődíj: 250,-Ft
BUDENZ-HÁZ – YBL-GYŰJTEMÉNY
Arany János u. 12., Tel.: 22-313 027
Csoportokat csak előzetes bejelentkezés alapján fogadunk. Kérjük, hogy a látogatás
előtt legalább 5 nappal jelentkezzenek. Tel.: 22-315 583
Belépődíj: 500,-Ft; kedvezményes belépődíj: 250,-Ft
PALOTAVÁROSI SKANZEN
Rác u.11., Tel.: 22-315 583
PALOTAVÁROSI EMLÉKEK
Csoportokat csak előzetes bejelentkezés alapján fogadunk. Kérjük, hogy a
látogatás előtt legalább 5 nappal jelentkezzenek. Tel.: 22-315-583
Egyéni látogatóknak nyitva: szombaton 10–14 óráig. Tel.: 30-507 4359
Belépődíj: 500,-Ft; kedvezményes belépődíj: 250,-Ft

DUNAÚJVÁROS
INTERCISA MÚZEUM
Városháza tér 4., Tel.: 25-411 315, 25-408 970
DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETE AZ ŐSKORTÓL AZ 1970-ES ÉVEK KÖZEPÉIG
LÁTVÁNYTÁR – A KŐKORTÓL A LEGÚJABB KORIG
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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
TÁC – GORSIUM
SZABADTÉRI MÚZEUM – RÉGÉSZETI PARK
Tel.: 22-362 243
A régészeti park megtekinthető naponta
november 2 – március 31-ig 10–16 óráig
április 1 – október 31-ig 10–18 óráig
Belépődíj: 900,-Ft; csoportos belépődíj 10 főtől: 800,-Ft/fő
Kedvezményes belépődíj: 450,-Ft; kedvezményes csoportos belépődíj 10 főtől: 350,-Ft/fő
KÁPOLNÁSNYÉK
VÖRÖSMARTY MIHÁLY EMLÉKMÚZEUM
2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty u., Tel.: 22-709 014
„HOL REMÉNYBEN, HOL BÁNATBAN” című új állandó kiállítás
Nyitva: március 15 – november 30-ig, hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig
CSÁKVÁR
VÉRTES MÚZEUM
8083 Csákvár, Kossuth u. 2., Információs telefon: 22-315 583, 311 734
A Vértes Múzeum néprajzi tájháza előzetes bejelentkezéssel látogatható.
Tel.: 20-945 7194, 30-417 0804
2012. ÉVI ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
Karácsony, december 24–25–26. (hétfő, kedd, szerda) zárva
Újév, január 1. (kedd) zárva

HONLAPOK
Intercisa Múzeum: www.szikm.hu
Szent István Király Múzeum: www.szikm.hu
Fejér Megyei Múzeumegyesület: http://www.szikm.hu/civilszervezetek_muzeumegyesulet.php
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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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
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