MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztató a 2008. szeptember–október havi Fejér megyei programokról
XLIV. évfolyam 9–10. szám

SZÉKESFEHÉRVÁR
RENDEZVÉNYEK
GORSIUM 50
Konferencia Gorsium Régészeti Park 50 éves fennállása alkalmából a Szent István Király Múzeum szervezésében
2008. szeptember 24–26-án
Gorsium Régészeti Parkot 1958-ban alapította a székesfehérvári István Király Múzeum (jogutód: Fejér Megyei Múzeumok
Igazgatósága) és vezetıje, dr. Fitz Jenı DSc. Annak ellenére, hogy csak 1962-tıl látogatható, mégis 1958 tekinthetı az alapítási
évnek, hisz a köztes idıszakban a látogatók fogadásához szükséges elıkészületek zajlottak. Ezt az eltelt 50 évet – amely során egy
európai hírő régészeti park jött létre, és Európa szerte ismert és nyilvántartott, kiemelkedıen fontos lelıhellyé vált Gorsium – kívánjuk
méltó módon a szakmai közönséggel is megünnepelni. Mindezek mellett szeretnénk megújítani szakmai megjelenésünket és a
diáksággal, elsı sorban a régész, régésztechnikus és restaurátor hallgatókkal fenntartott kapcsolatainkat. Célunk Gorsiumot a
hallgatók, kutatók szakmai érdeklıdésének fókuszába állítani, és lehetıség szerint újra bekapcsolni a diákok szakmai képzésébe is.
A konferencia résztvevıi a három nap alatt közel 25 elıadást hallhatnak, amelyek szorosan kapcsolódnak az ókori településhez, a
gorsiumi lelıhelyhez, a feltárt anyaghoz.
A konferencia részletes programja, a szállással, étkezéssel kapcsolatos tudnivalók és a jelentkezési lap megtalálható a múzeum
honlapján: www.szikm.hu/gorsium/programok.
Jelentkezni lehet a Szent István Király Múzeum, 8002 Székesfehérvár, Pf. 78 postai címre vagy a kozmuvelodes.szikm@iif.hu e-mail
címre küldött levélben. Jelentkezési határidı: 2008. szeptember 5.
Regisztrációs díj: teljes részvételi díj: 2000,-Ft, hallgatók részvételi díja: 1000,-Ft.
A konferencia helyszíne: Megyeháza díszterme (Székesfehérvár, Szent István tér 9.)
ELİADÁSOK
2008. szeptember 24.
Köszöntıt mond: Fitz Jenı
TOPOGRÁFIAI KUTATÁSOK, LÉGI RÉGÉSZET
Czajlik Zoltán: Légi régészeti kutatások Fejér megyében
Kovács Loránd Olivér, Schilling László: Gorsium térképes ábrázolása 1783-ból?
Tóth László: Gorsium térképének elkészítése, térinformatikai lehetıségek
İSLAKOSSÁG
F. Petres Éva: Gorsium ıslakossága
Bánki Zsuzsanna: Megjegyzések a gorsiumi pecsételt kerámiához
Mráv Zsolt: Eraviscus nagyasszonyok
Bíró Szilvia: Bennszülött településszerkezet Gyır-Ménfıcsanakon
GORSIUM FÉNYKORA
Szabó Ádám: Gorsium és az istenek
Kurovszky Zsófia, Harsányi Eszter: A gorsiumi 40. épület oldalhelyiségének falfestészeti kutatásai
Bartus Dávid: Gorsiumi csontfaragványok
2008. szeptember 25.

Hárshegyi Piroska: Agora M16-típusú kerámia Pannoniában
KÉSİ RÓMAI KOR
K. Palágyi Sylvia: A gorsiumi Villa Amasia azaz késı római kori palota és a balácai római kori villagazdaság fıépületének összevetése
Nádorfi Gabriella: Szabadbattyán
Tóth Endre: A székesfehérvári ókeresztény korlátpillér
Gróh Dániel: Visegrád – Gizella major erıd
Boruzs Katalin: A dombóvári késı római temetı
NÉPVÁNDORLÁS KOR
Schilling László: Gorsiumi avarok
V. Pásztor Adrien: A Tác-Gorsiumi avarkori gyöngyök
KÖZÉPKOR ÉS ÚJKOR
Fülöp Gyula: Föveny falu középkori temetıje. Templom és temetı
Stibrányi Máté: Föveny és környéke a középkorban
Erdıs Ferenc: Tác története
2008. szeptember 26.
MŐEMLÉKEK, ELMÉLETI KUTATÁSOK ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VIZSGÁLATOK
Nagy Levente: Római kori mőemlékeink jogszabályi védettségének helyzete a 21. század küszöbén
Sosztarics Ottó: Római kori maradványok bemutatásának lehetıségei Savariában
Vasáros Zsolt: Gorsiumi épületek rekonstrukciós kérdései
Kovács Loránd Olivér: Római kori építıanyagok és építési technikák korabeli
megnevezései
Visy Zsolt: A pannoniai Seuso-kincs

KÖNYVBEMUTATÓ
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
Bartók Béla tér 1.
2008. szeptember 3-án, szerdán 17 órakor Supka Magdolna: A Pannó címő könyvét Wehner Tibor mővészettörténész mutatja be.
A Pannó címő, júniusban megjelent reprezentatív könyv tárgya az 1937-es párizsi világkiállításon nagydíjat nyert Aba-Novák Vilmos
mő.

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI
MŐEMLÉKI SÉTA – A FEHÉRVÁRI GÓTIKA EMLÉKEI
Oskola u. 6. – Szent Anna kápolna – Megyeház u. 17.
2008. szeptember 21-én, vasárnap 15 órakor
A sétát vezeti: dr. Siklósi Gyula régész
Gyülekezés: a Szent István Király Múzeum elıtt (Fı u. 6.)

MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fı u. 6.

FEJÉR MEGYEI MÚZEUMPEDAGÓGIAI ÉVNYITÓ
2008. október 8-án, szerdán 16.30 órakor a Terembura Múzeumpedagógiai és Kommunikációs Egyesület, a Városi Képtár – Deák
Győjtemény és az Egyházmegyei Múzeum közremőködésével
Szeretnénk megalapozni a bizalmat múzeumi és múzeumpedagógiai munkánk iránt, megismertetni a közönséggel új
kezdeményezéseinket. Mindehhez számítunk a pedagógusok véleményére, tapasztalataira. Javaslataikat szeretnénk figyelembe venni
programjaink kialakításánál, összeállításánál. Erre az idıpontra színes kiadvány megjelentetését tervezzünk, amelyben
múzeumpedagógiai kínálatunkat a társintézményekkel közösen tárjuk a közönség elé. A múzeumpedagógiai évnyitón bemutatkoznak a
múzeumok, a kiállítóhelyek, ismertetik programjaikat, eddigi tapasztalataikat. Minden érdeklıdıt szeretettel várunk!

TALÁLKOZÁS A BIBLIÁVAL
A Biblia évéhez kapcsolódó elıadás sorozat
2008. október 1-én, szerdán 16.30 órakor
A Biblia és a képzımővészet – Ószövetség
Elıadó: Szabó Attila fıiskolai tanár
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2008. október 15-én, szerdán 16.30 órakor
A Biblia és a képzımővészet – Újszövetség
Elıadó: Szabó Attila fıiskolai tanár
2008. október 29-én, szerdán 16.30 órakor
A Biblia a magyar költészetben
Elıadó: dr. Reisinger János tanszékvezetı fıiskolai tanár
2008. november 13-án, csütörtökön 16.30 órakor
A Biblia a magyar prózairodalomban
Elıadó: dr. Reisinger János tanszékvezetı fıiskolai tanár

HISTÓRIA SOROZAT
2008. október 2-án, csütörtökön 16.30 órakor
Mit tudtak a világról Mátyás király korában és mit nem?
Elıadó: Szalai Tamás régész
2008. október 22-én, szerdán 16.30 órakor
Divat az ókorban Elıadó: Nádorfi Gabriella régész
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MÚZEUMPEDAGÓGIA
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fı u. 6.
Főszerszámok Mátyás király asztaláról” – interaktív foglalkozás általános iskolásoknak
Mátyás király könyvtára – mővelıdéstörténeti foglalkozás általános iskolásoknak tárgy-készítéssel
Mátyás és a gótika – kalandozás az építészet és a régészet világába. A foglalkozást az általános iskola felsı tagozatosainak ajánljuk.
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Fı u. 5.
Főben-fában orvosság – patikatörténeti óra feladatlappal általános és középiskolások részére
Patikai illatok – szeptember 10-ig az idıszaki kiállításhoz kapcsolódó interaktív foglalkozás általános és középiskolások részére
Bubujka a patikában – gyógynövény ismereti foglalkozás óvodások és 1-2. osztályosok részére
FEHÉRVÁRI BABAHÁZ
Megyeház u.17.
Készítsünk mesehıst! – a Grimm Meseország kiállításhoz kapcsolódóan
2008. november 5-én, szerdán 16.30 órakor
családi délután a Terembura Egyesület közremőködésével
Igazságos Mátyás király – foglalkozás az általános iskola alsó tagozatosai részére
A székesfehérvári foglalkozásokra jelentkezni lehet Krizsány Anna népmővelınél a 22-315 583 és a 30-245 6470-es telefonszámokon,
valamint a krizsany.anna@iif.hu e-mail címen.
Részvételi díj a kiállítások megtekintésével: 500,-Ft.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
NYUGAT 100 BUSZ
A Petıfi Irodalmi Múzeum mozgókiállítása Székesfehérváron a Szent István Király Múzeum szervezésében
Megtekinthetı: 2008. október 6–9-ig naponta 9–18 óráig
Az utazóbusz kiállítás október 9-én 18 órakor zár, és folytatja országjáró körútját.
A Petıfi Irodalmi Múzeumban 2008 márciusában nyílt meg a száz éves Nyugatot többféle megközelítésben, négy termen át bemutató,
reprezentatív kiállítás. Ennek az átfogó, máris népszerővé vált kiállításnak elkészítették az utazó változatát.
Egy átalakított autóbusz, a „Nyugat 100 busz” júniustól járja az országot, és egy-egy helyszínen néhány napot tölt. A kiállítás a
korszakos jelentıségő folyóirat történetét és fontosabb alkotóit dokumentumok és fotók százaival mutatja be, de a szerzık
hangfelvételek és archív filmfelvételek segítségével is megelevenednek. A Nyugat mőködésével kapcsolatos egyéb információkat (a
Nyugat és a társmővészetek kapcsolata; a Nyugat Könyvkiadó tevékenysége; budapesti és országos topográfia) érintıképernyıs
számítógépeken lehet olvasni, és (a helyi viszonyok függvényében) Internet kapcsolat is lesz a Petıfi Irodalmi Múzeum és az Országos
Széchényi Könyvtár honlapjaihoz: www.pim.hu, www.nyugat100.hu.
Csoportok elızetes jelentkezését várjuk Krizsány Anna népmővelınél a 22-315 583 és a 30-245 6470-es telefonszámokon valamint a
krizsany.anna@ella.hu e-mail címen.
A Nyugat 100 busz állomáshelyérıl a sajtón és a múzeum honlapján keresztül adunk tájékoztatást: www.szikm.hu. A „Nyugat 100 busz”
látogatása ingyenes.
BUDENZ-HÁZ – YBL-GYŐJTEMÉNY
Arany János u. 12.
A „SEREGÉLYESI KINCS”
Megtekinthetı: 2008. október 10–12-ig naponta 10–18 óráig
Az 1976-ban, a seregélyesi Hadik-kastély parkjában elıkerült, a 19. század elsı felébıl származó ezüst lelet együttes három napon
keresztül látható stílszerő környezetben. A kiállítás pazar étkészletet tár a közönség elé, amely bepillantást enged egy letőnt életforma
gazdagságába.
Belépıdíj: 1000,-Ft, kedvezményes: 500,-Ft
2008. október 10-én, pénteken 16.30 órakor az érdeklıdı látogatók a kiállításhoz kapcsolódóan elıadást hallhatnak.
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SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3.
GELENCSÉR FERENC fotómővész kiállítása
Megtekinthetı: 2008. szeptember 28-ig
hétfı kivételével naponta 14–18 óráig

MINDENKI AZT ESZIK, AMIT AKAR
Elıd Ágnes, a 2007-ben Smohay-díjat nyert képzımővész kiállítása
Megnyitó: 2008. október 11-én, szombaton délelıtt 11.30 órakor
Bevezetıt mond: Izinger Katalin mővészettörténész
Megtekinthetı: 2008. november 23-ig hétfı kivételével naponta 14–18 óráig
Elıd Ágnes képzımővész generációjának egyik leginnovatívabb alkotója. Mőveinek anyaga, azok témája és mondanivalója friss
hangvételő, a kortárs kultúrára, popkultúrára reflektáló, érzékeny, de egyben intellektuális mővészeti gyakorlatról tanúskodik. Alkotásai
nyelvi alakzatokra (pl. metaforákra), mesékre, a tömegkultúra ikonográfiai sémáira (pl. bőnügyek, popzene, reklámok, képregények,
stb.) utalnak. Kisplasztikákat, digitális nyomatokat, installációt készít, melyeket egy sajátos, frivol, humoros, játékos képi nyelv
használata tesz korszerővé. A mostani kiállításon változatos témájú, vicces kismővészeti objektek szerepelnek: hímzett terítık és fali
dekorációk, valamint érettségi-tablószerően elrendezett fényképsorozatok. A kiállított tárgyak részint régebbi témáira, részint egymásra
felelnek. (A hímzések között szerepel egy trófea-győjtemény, ahol a szörnyhal számolja, hogy hány csikóhalat evett meg /Feeding
Frenzy jelleggel/. A tablók között szerepel egy olyan is, ami a szörnyhal vadászatot örökíti meg; mivel a nagy halra nem a még nagyobb
hal vadászik, hanem az oceanográfusok egy mélytengeri búvárhajóval.)
ELSİ LÁTÁSRA
A Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció Tanszék hallgatóinak kiállítása
Megtekinthetı: 2008. október 5-ig hétfı kivételével naponta 14–18 óráig
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Fı u. 5.
TERRA SIGILLATA – a régészeti tárgyak vonzásában
Megtekinthetı: 2008. szeptember 12 – október 31-ig
hétfı kivételével naponta 10–18 óráig
ILLATOS TÉGELYEK
Megtekinthetı: 2008. szeptember 10-ig hétfı kivételével naponta 10–18 óráig
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fı u. 6.
MÁTYÁS ÉS A GÓTIKA
Megtekinthetı: 2008. december 21-ig
Szeptember 30-ig hétfı kivételével naponta 10–16 óráig,
október 2 – december 21-ig hétfı kivételével naponta 10–14 óráig
FEHÉRVÁRI BABAHÁZ
Megyeház u.17.
GRIMM – MESEORSZÁG
Megtekinthetı: 2008. szeptember 20 – december 31-ig
hétfı kivételével naponta 9–17 óráig
Grimm – Meseország hısei a méltán világhírő német testvérpár, Jacob és Wilhelm Grimm népmesegyőjteményébıl kelnek életre. Az
elsısorban gyermekeknek készült kiállításon a legnépszerőbb mesék illusztrációi, különleges formájú mesekönyvek, papírszínház és
bábfigurák kerülnek bemutatásra. E tárgyi világot a tárlathoz kapcsolódó gyermekprogramok teszik még színesebbé.
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
Bartók Béla tér 1.
A SZECESSZIÓ VIDÉKE, A VIDÉK SZECESSZIÓJA
A Megyei Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége vándorkiállítása (2005–2008)
Megnyitó: 2008. október 22-én, szerdán délután 18 órakor
Megnyitja: Gellér Katalin mővészettörténész
Megtekinthetı: 2008. december 31-ig
hétköznap 10–19 óráig, hétvégén 10–18 óráig. Minden hónap elsı hétfıjén zárva.
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A megyeszékhelyek múzeumainak összefogásával megvalósult vándorkiállítás a vidéki múzeumok képzı- és iparmővészeti
győjteményének szecessziós anyagából ad ízelítıt. A tizenkilenc megyei múzeumi szervezetnek ez az elsı saját szervezéső tárlata. A
Megyei Múzeumok Szövetsége ezzel a kiállítással nem a szecesszió teljességérıl kíván képet adni, erıvonalait meghatározni, vagy
eddig ismeretlen részleteit megvilágítani. Gazdagságának egy olyan szeletét kívánja felvillantani, ami a magyar vidéki múzeumok
győjteményeit jellemzi. A szecesszió tehát a kiállítás rendezése során vezérfonal, amelynek mentén az egyes kollekciókból válogattak.
Az egyes múzeumok győjteményi felelısein, szakemberein múlt, hogy saját anyaguk e szegmensét milyen tárgyakkal kívánták
reprezentálni. Ez természetesen mind a kiállított tárgyak funkcióját, mind pedig kvalitását tekintve sokszínőséghez vezetett.
A tárlaton közel 200 mőtárgy látható, többek közt Róth Miksa, Sass (Bunner) Ferenc, Nagy Sándor, Rippl-Rónai József, Kernstok
Károly, Gulácsy Lajos, Csók István, Koszta József és Lesznai Anna munkái. A festményeken kívül bútorok, vázák, ruhák, személyes
használati tárgyak tekinthetık meg.
A szecesszió kivonulást jelent. Arra utal, hogy a 19–20. század fordulóján az akadémikus-eklektikus mővészeti környezet és az
esztétikai minıséget elsilányító gyáripar dominanciájával elégedetlen mővészek egy része az általuk elutasított közegbıl való
kivonulást választotta. A szecesszió képviselıi az egyedi alkotásokat preferálták a gyáriparival szemben. A divattól független szépség
forrásait keresték, amelynek kifejezéséhez keleti és népmővészeti motívumokat is alkalmaztak.
ABA-NOVÁK PANNÓ – RÓMAI ISKOLÁS MŐVEK SZÉKESFEHÉRVÁRI GYŐJTEMÉNYEKBEN
Megtekinthetı: 2008. október 13-ig
hétköznap 10–19 óráig, hétvégén 10–18 óráig. Minden hónap elsı hétfıjén zárva.
Aba-Novák Vilmos „Magyar-francia történelmi kapcsolatok” (1937) címő pannója egykor a Párizsi Világkiállítás magyar pavilonjának
ékessége volt. A monumentális festmény ma a Csók István Képtár emeleti kiállítótermének falát díszíti. Kiállításunkon a Grand Prix-vel
jutalmazott Aba-Novák pannó mellett az azzal korban és stílusban összetartozó „római iskolás” mővekbıl adunk válogatást.
Bethlen István Mussolinivel kötött olasz-magyar baráti szerzıdése nyomán a két ország közötti kulturális kapcsolatok egyre
szorosabbra fonódtak. 1928-ban a magyar állam új ösztöndíjat indított pályakezdı mővészek számára a római Magyar Akadémián. A
posztgraduális mővészképzés szellemi atyja és kurátora Gerevich Tibor, a korszak egyik legjelentısebb mővészettörténésze volt. A
Klebelsberg Kunó által is szorgalmazott ösztöndíjrendszer arra volt hivatva, hogy a fiatal magyar mővészeket a francia és a német
hatások helyett megismertesse az aktuális olasz mővészeti törekvésekkel, s ezáltal egy új és korszerő stílust teremtsen meg. A „római
iskola” olyan irányzattá nıtte ki magát, amely nem spontán társulás eredményeképpen, hanem kultúrpolitikai céllal keletkezett.
Tudatos, felülrıl irányított és hivatalos igényekre épülı irányzat lett. Tevékenységét az állandó nyilvánosság számára készült, állami
vagy egyházi megrendelésnek eleget tevı mővek reprezentálják a legjobban.
A kiállítás a Szent István Király Múzeum, a Városi Képtár – Deák Győjtemény, az Egyházmegyei Múzeum és a Városháza „római
iskolás” mőveibıl ad válogatást.
2008. szeptember 3-án, szerdán 17 órakor Supka Magdolna: A Pannó címő könyvét Wehner Tibor mővészettörténész mutatja be a
kiállításban.

6

DUNAÚJVÁROS
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
INTERCISA MÚZEUM
Városháza tér 4.
A MAGYAR FAJANSZ
Kiállítás Illyés Endréné és Pletser Tamás győjteményébıl
Megnyitó: 2008. szeptember 20-án, szombaton 14 órakor
Megtekinthetı: 2008. november 30-ig
LIMES
Az Aquincumi Múzeum vándorkiállítása
Megtekinthetı: 2008. október 1 – november 15-ig
A TISZTES IPAR EMLÉKEI
Céhek és céhes hagyományok Fejér megyében és Székesfehérváron
Megtekinthetı: 2008. november 30-ig
A kiállításon a Szent István Király Múzeum néprajzi győjteményében lévı, a céhekkel és a céhek életével kapcsolatos tárgyi és
dokumentumanyagot mutatjuk be. E tárgyak a múzeum néprajzi győjteményének legkorábbi rétegéhez tartoznak, és ilyen nagy
számban, együttesen ez év tavaszán Székesfehérváron szerepeltek kiállításon. Az anyag betekintést nyújt a céhes ipar gazdag tárgyi
világába, általa a céhes hagyományok emlékeit idézhetjük fel.

RENDEZVÉNY
INTERCISA MÚZEUM
Városháza tér 4., Tel.: 25-411 315, 25-408 970

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI
2008. szeptember 20-án és 21-én, szombaton és vasárnap
20-án 14 órakor: A MAGYAR FAJANSZ címő kiállítás megnyitója
15–17 óráig: Agyagozás (kézmőves gyermekprogram)
17 órakor: a VIADANA KAMARAKÓRUS madrigál-koncertje
21-én 14–18 óráig: a III. Béla Lovagrend reneszánsz tánc- és haditechnikai bemutatói, valamint KISINASOK A CÉHMŐHELYBEN – A
tisztes ipar emlékei címő kiállításhoz kapcsolódóan kézmőves foglalkozás gyermekeknek a takács, gyertyamártó, kelmefestı,
rézmőves, fazekas, kosárfonó, cégérkészítı, ládafestı mőhelyekben

MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2008. október 1 – november 15-ig
2008. október 1-jén, szerdán 15 órakor: A Múzeumok İszi Fesztiválja megnyitója, tájékoztató a programokról pedagógusoknak és a
sajtó képviselıinek, a kiállítások bemutatása, kézmőves bemutató
a LIMES kiállítás megnyitása
NYITOTT KAPUK október 2 – november 15-ig: múzeumpedagógiai programok általános- és középiskolai csoportoknak elızetes
bejelentkezés alapján. (Tel.: 25-411 315, 70-458 2723.)
Látogatható kiállítások:
Dunaújváros története az ıskortól az 1970-es évek közepéig (tárlatvezetés az állandó kiállításban), Limes kiállítás (idıszaki), A tisztes
ipar emlékei (idıszaki), A magyar fajansz (idıszaki)
Rendhagyó múzeumi órák a régészeti győjteményhez kapcsolódóan: Mit csinál a régész? Az ıskori Dunaújváros. Római katonaság
Intercisában
Múltidézı játszóházak az állandó kiállításhoz kapcsolódóan: bronzkori ékszerek, bronzkori agyagedények, ókori gyöngyékszerek, ókori
fémékszerek, nemezelés, sámánfonás, csuhébaba, öltöztetıs baba
Kisinasok a céhmőhelyben – A tisztes ipar emlékei címő kiállításhoz kapcsolódóan kézmőves foglalkozás gyermekeknek a takács,
gyertyamártó, kelmefestı, rézmőves, fazekas, kosárfonó, cégérkészítı, ládafestı mőhelyekben
Elıadások a História sorozatban: A reneszánsz mővészete, A felfedezések kora, A céhek
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FESZTIVÁL–HÉTVÉGE október 17–18–19-én, pénteken, szombaton és vasárnap
17-én Reneszánsz hangulat címmel reneszánsz program a dunaújvárosi oktatási intézményekkel együttmőködve
14–17 óráig: Reneszánsz játszóház: címerpajzs festés, Corvina díszítés, csempefestés, reneszánsz ékszerek készítése, Mesekuckó:
Mátyás-mesék vetítése, Képmese: rajzverseny Mátyás-mesékbıl
17 órakor: Reneszánsz divat: divatbemutató és divattörténeti vetélkedı a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola közremőködésével
18-án 14–18 óráig: Kalandtúra a múzeumban
14 órától: Múzeumi ismeretterjesztı filmek, prezentációk, Limes kiállítás a II. emeleti elıadóteremben
15 órától: Az ıskori Dunaújváros (vezet: Keszi Tamás régész). Bronzkori drótékszer készítése
16 órától: Római élet a mai Dunaújváros területén (vezet: Búza Andrea régész). Ókori gyöngyékszer készítése
17 órától: Népvándorlás, honfoglalás, Árpád-kor (vezet: Keszi Tamás régész). Tarsolylemez készítése
19-én 14–18 óráig: Kisinasok a céhmőhelyben
14–17 óráig: Kézmőves foglalkozások A tisztes ipar emlékei és A Magyar fajansz címő kiállításokhoz kapcsolódóan
17.30 órakor: Eredményhirdetés: a Képmese rajzverseny I. II. III. díjainak átadása, a Kalandtúra tesztlapok telitalálatos kitöltıinek
jutalmazása

PÁKOZD
RENDEZVÉNYEK
PÁKOZD – SUKORÓI CSATA EMLÉKKIÁLLÍTÁS
1848 EMLÉKE A NÉPHAGYOMÁNYBAN
Szabó Zoltán és Juhász Katalin rendhagyó néprajzi elıadása élızenével
2008. szeptember 28-án, vasárnap 16.30 órakor
Ünnepi mősor a 160 éve lezajlott pákozdi csata emlékére.
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ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK A MEGYE EGÉSZ TERÜLETÉN
SZÉKESFEHÉRVÁR
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3., Tel.: 22-315 583
A kiállítóhelyen átalakítás miatt csak idıszakos kiállítások látogathatók.

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: január 2 – április 27-ig és október 2 – december 21-ig
hétfı kivételévelnaponta 10–14 óráig
április 28 – szeptember 30-ig hétfı kivételével naponta 10–16 óráig

KÖZÉPKORI ROMKERT – NEMZETI EMLÉKHELY
Koronázó tér
Nyitva: március 15 – október 31-ig
hétfı kivételével naponta 9–17 óráig

FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Fı u. 5.
Nyitva: január 2 – december 21-ig hétfı kivételével naponta 10–18 óráig
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
Nyitva: március 1 – április 27-ig és október 2 – 31-ig hétfı kivételével naponta 10–14 óráig
április 28 – szeptember 30-ig hétfı kivételével naponta 10–16 óráig
Belépıdíj: 400,-Ft; kedvezményes belépıdíj: 200,-Ft
Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 900,-Ft
SCHAÁR ERZSÉBET-GYŐJTEMÉNY
Jókai u. 11., Tel.: 22-329 431
Technikai okok miatt bizonytalan ideig nem látogatható.
PALOTAVÁROSI SKANZEN
Rác u.11., Tel.: 22-379 078
Palotavárosi emlékek
Nyitva: március 15 – október 31-ig hétfı és kedd kivételével
naponta 10–16 óráig
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
FEHÉRVÁRI BABAHÁZ
Megyeház u.17., Tel.: 22-329 504
Nyitva: hétfı kivételével naponta 9–17 óráig

DUNAÚJVÁROS
INTERCISA MÚZEUM
Városháza tér 4., Tel.: 25-411 315, 25-408 970
Dunaújváros története az ıskortól az 1970-es évek közepéig
Nyitva: január 2 – június 22-ig és szeptember 2 – december 31-ig hétfı kivételével páros héten: kedd–pénteken: 10–14 óráig, páratlan
héten: kedd–pénteken: 14–18 óráig, szombat–vasárnap egységesen: 14–18 óráig
június 24 – augusztus 31-ig hétfı kivételével naponta 14–18 óráig
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RÓMAI KORI KİTÁR ÉS ROMKERT
Római körút
Nyitva: október 12-ig, Nyitvatartási ideje megegyezik az Intercisa Múzeum nyitvatartási idejével.
RÓMAI KORI KATONAI FÜRDİ
Öreghegyi út
Nyitva: október 12-ig
Nyitvatartási ideje megegyezik az Intercisa Múzeum nyitvatartási idejével.

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
Gorsium Régészeti Park állandó kiállítása átalakítás miatt zárva tart.
A munkálatok végeztével kıtárként lesz látogatható.
Belépıdíj: 700,-Ft; csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 600,-Ft/fı
Kedvezményes belépıdíj: 350,-Ft; kedvezményes csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 250,-Ft/fı
Családi belépıdíj (2 felnıtt + 2 gyermektıl): 1600,-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.

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

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 30-ig hétfı kivételével naponta 10–18 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
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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
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KIÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ
Kiállítóhelyeinkre díjtalan belépésre jogosultak:
1. gyermekek 6 éves korig
2. fogyatékkal élık, valamint kísérıik (jogosultakként 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 Alkotók Országos Egyesületének tagjai
Kiállítóhelyeinkre 50 %-os kedvezményes belépıre jogosultak:
1. az EGT 6–26 év közötti állampolgárai
2. az EGT 62–70 év közötti állampolgárai
Egyéb kedvezmények érvényben lévı szerzıdések alapján
Kultúra utalvánnyal rendelkezık (Sodexho Pass Kft., Accor Services Magyarország Kft.)
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.
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
diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élık
idegen nyelven

12000,-Ft
7500,-Ft
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
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INFORMÁCIÓ, KAPCSOLAT
2008. ÉVI ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
Nemzeti ünnep, október 23. (csütörtök) nyitva
Mindenszentek, november 1. (szombat) zárva
Karácsony, december 23–24–25–26. (kedd, szerda, csütörtök, péntek) zárva
Újév, január 1. (csütörtök) 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 gazdasági igazgató – 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 – kozmuvelodes.szikm@iif.hu

HONLAPOK:
Intercisa Múzeum: www.museum.hu/dunaujvaros/intercisa
Szent István Király Múzeum: www.szikm.hu
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület: www.tkme.hu

EGYÜTTMŰKÖDŐ MÚZEUMOK, INTÉZMÉNYEK:
Városi Képtár – Deák - Győjtemény: www.deakgyujtemeny.hu
Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum: www.szfvar.katolikus.hu
Terembura Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület: www.terembura.hu

13

HÍREK
•Fejér Megye Önkormányzata 2007-ben 3,8 millió, 2008-ban 26 millió forintot nyert a székesfehérvári Szent István Király Múzeum
állandó néprajzi kiállításának megvalósításához az Oktatási és Kulturális Minisztérium Alfa pályázatán. A kiállítás forgatókönyvét dr.
Lukács László és dr. Varró Ágnes néprajzkutatók írták. Fejér megye néprajzát bemutató állandó kiállításunkat 2009 nyarán nyitjuk meg
a múzeum Országzászló téri épületében.
•Dr. Lukács László néprajzkutató a bonni Humboldt Alapítvány meghívására három hónapot dolgozott a Német Szövetségi
Köztársaságban. Freiburgban a Künzig Intézetben a karácsonyfa történetét és európai elterjedését kutatta, a nyári félévben magyar
néprajzi szemináriumot tartott a Freiburgi Egyetemen.
•Sárkeresztesen 2008. július 4-én dr. Gelencsér József nyitotta meg az egykori tőzoltószertár felújított épületében elhelyezett
helytörténeti−néprajzi győjteményt.
•Pásztókai-Szeıke Judit régész, az Aarhusi Egyetem és a Dán Nemzeti Kutatási Alap Textilkutató Központjának doktorandusz
hallgatója Pannonia római provincia textilmővessége témában tanulmányozta a gorsiumi régészeti győjteményt.
•Hutvágner Zsófia a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar-mővészettörténet szakos hallgatója augusztusban a Szent István Király
Múzeumban töltötte múzeumi gyakorlatát.
•Dr. Fitz Jenı Széchenyi-díjas régészt, a Fejér Megyei Múzeumok nyugalmazott igazgatóját Szent István király napján a Magyar
Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki.
•A székesfehérvári királyi bazilika embertani leletei 1848-2002 címő, dr. Éra Kinga antropológus szerkesztésében megjelent könyv
bemutatóját 2008. augusztus 14-én rendeztük Székesfehérváron a Hiemer-házban. A könyvet dr. Tóth Endre a Magyar Nemzeti
Múzeum régésze mutatta be. A szerzık jelenlétében lefolytatott és nagy érdeklıdéssel kísért rendezvényt jelenlétével tisztelte meg
Spányi Antal megyés püspök, dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyőlés elnöke, dr. Csapó Csilla alpolgármester, dr. Kovács Tibor a
Magyar Nemzeti Múzeum fıigazgatója és dr. Fitz Jenı nyugalmazott megyei múzeumigazgató.
•Dr. Lukács Lászlónak a Deák Dénes Alapítvány Székesfehérvár néprajzi kutatásában végzett kiemelkedı munkássága elismeréseként
a 2008. évi Deák Dénes-díjat adományozta. A díjátadásra Székesfehérvár Megyei Jogú Város ünnepi közgyőlésén került sor 2008.
augusztus 15-én.
•Ugyanezen a 2008. augusztus 15-i közgyőlésen dr. Fülöp Gyula régész az önkormányzat Székesfehérvárért-díját vehette át.
•Csákváron a Vértes Múzeumban 2008. augusztus 17-én nyílt meg a csákvári helytörténeti győjtemény létrehozója, Kovács László Pál
emlékszobája, valamint Kodály Zoltán–Paulini Béla–Harsányi Zsolt szerzeményének az 1929-es csákvári bemutatójára emlékezı, A
Háry János dalmő Csákváron címő kamara kiállítás. Mindkét tárlatot munkatársunk, Nádorfi Gabriella régész rendezte. A két kiállítótér
között kapott helyet az új Múzeumi mőtárgybolt. Az épületrész helyreállítása, a kiállítások megvalósítása Csákvár Nagyközség
Önkormányzatának, a Vértes Múzeum Baráti Körének, és a csákváriak összefogásának köszönhetı.
•Dr. Kresz Mária (1919-1989) a magyar népi kerámia, a csákvári fazekasság kutatásának elismeréseként posztumusz kapta meg a
Csákvár Nagyközség Díszpolgára címet. A kitüntetést unokája, Vass Viola vette át 2008. augusztus 18-án, Csákváron, a Szent István
király napi ünnepségen. Kresz Mária: A csákvári fazekasság címő könyvét a székesfehérvári Szent István Király Múzeum jelentette
meg 1987-ben.
•Pákozdon a Bella-tónál rendezett Szent István király napi ünnepségen dr. Demeter Zsófia történész mondott ünnepi beszédet.
•2008-ban Szent István Király halálának 970., és a Romkert felavatásának 70. évfordulóján különös ünnepség sorozattal emlékeztünk.
A Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága, illetve a Nemzeti Emlékhely Alapítvány Kuratóriuma augusztus 13-ika és augusztus 20-ika
között kinyitotta a közös sírt. Az osszárium az egykori prépostsági Szőz Mária-egyház, népszerőbb és ismertebb nevén, királyi bazilika
területén a különbözı korszakokban folytatott ásatások alkalmával megtalált embertani leleteket rejti számozott acélládákban. Ezek az
embertani leletek ma is megszentelt földben nyugszanak, így méltán nevezzük ezt az osszáriumot, csontkamrát sírnak, sıt népszerő
neve a környék népe száján: „királysír”. A templom körzetében eltemetett 15 király, számtalan királyi családtag, több egyházi és világi
elıkelıség csontjai is ebben a kamrában lehetnek. A középkori Magyarország legbecsesebb épületében temették el a legnagyobb
tiszteletünkre méltó alapítót, és fiát, az 1083-ban szentté avatott Szent István királyt, és Szent Imre herceget, elsı nemzeti szentjeinket.
Célunk az volt, hogy mindenki tiszteletét tehesse a Szent István szarkofág, illetve a közös sírba temetettek emléke elıtt.
Természetesen nagy örömmel mutatjuk be a most folyó ásatások újabb eredményeit: a prépostsági templom nyugati, tavaly átadott
részét, és a most feltárt prépostsági kerengı egy szakaszát is.
Augusztus 14-én a híres lelıhelyen feltárt embertani leletek tudományos feldolgozásáról adtunk számot. Bemutattuk a szakma
legjobbjai munkájának eredményeként a csontleletek tudományos feldolgozását, mely A székesfehérvári királyi bazilika embertani
leletei címmel jelent meg dr. Éry Kinga szerkesztésében, a Balassi Kiadó gondozásában.
Augusztus 18-án a Városháza udvarán rövid filmvetítéssel egybekötött megemlékezést tartottunk az 1938-as Fehérváron megrendezett
országgyőlés 70. évfordulóján. Ezen a napon és ezen a helyszínen iktatták törvénybe Szent István király érdemét, illetve azt, hogy
augusztus 20-ika piros betős ünnep. Az országgyőlésre érkezı vendégek a fehérváriakkal együtt ugyanezen a napon avatták fel
hivatalosan is a Romkertet és ekkor leplezték le Sidló Ferenc alkotását, Szent István szobrát a Megyeháza elıtt. A szobrot a nemzet
ajándékaként bízták az itteni polgárok, 70 évvel ezelıtti elıdeink gondjaira. A nevezetes napról dr. Demeter Zsófia megyei
múzeumigazgató tartott filmvetítéssel egybekötött elıadást. Az archív filmeket a Fehérvár Televízió segítségével mutattuk be.
•Gelencsér Ferenc munkatársunk Találkozások címő kiállítását dr. Demeter Zsófia megyei múzeumigazgató nyitotta meg 2008.
augusztus 29-én a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében. A kiállítás szeptember 28-ig látogatható.

TELEVÍZIÓ, RÁDIÓ, RÁDIÓ,
•Izinger Katalin mővészettörténész 2008. augusztus 10-én Koronczi Endre képzı-mővésszel beszélgetett a Tilos Rádió Kult címő
mősorában.
•A Deák Dénes-díj átvétele alkalmából dr. Lukács László néprajzkutatóval készült interjút 2008. augusztus 15-én és 20-án sugározta a
Fehérvár Televízió.
•A Fehérvár Televízió ünnepi mősorában dr. Demeter Zsófia megyei múzeumigazgató szerepelt 2008. augusztus 20-án.
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•2008. augusztus 23-án a Hírtévé egyenes adásában a Nemzeti Emlékhelyet mutatta be dr. Demeter Zsófia megyei múzeumigazgató,
dr. Biczó Piroska régész és Szabó Zoltán építész szereplésével.

CIKK, TANULMÁNY
•Demeter Zsófia: Szent Imre, Isten leventéje. A Szent Imre jubileumi év.
Szent Imre 1000 éve. Székesfehérvár, 2007. Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum. DVD-ROM. A Székesfehérvári Egyházmegyei
Múzeum Kiadványai 2.
•Frigyik Katalin: Nyomdászünnepélyek Székesfehérváron. Elfeledték, aztán újra fölfedezték. Gutenberg-ünnep: a 400. évforduló óta
minden évben rendeznek.
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 144. sz. (2008. jún. 21.), p. 15. ill.
•Gelencsér József: A közelmúlt jószágjegyei 2.
Fehérvári Polgár. – 14. évf. 7. sz. (2008. júl.), p. 15. ill.
•Kovács Péter: A legvarázsosabb magyar szobrász. Díjözön kísérte. Schaár Erzsébet 1908-ban született Budafokon...
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 186. sz. (2008. aug. 9.), p. 16. ill.
•Gelencsér József: A múlt emlékei a szertárban (fotó Gelencsér András)
Fehérvári Polgár. – 14. évf. 8. sz. (2008. aug.), p. 15. ill.

SAJTÓFIGYELŐ
•Gábor Gina: Mátyástól a Nyugatig. Öt kiállítóhely példamutató összefogása a múzeumok éjszakáján
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 141. sz. (2008. jún. 18.), p. 7. ill.
A tervezett székesfehérvári programokról.
•Szabó Szabolcs: Egy múzeumi hétvége. Csillagászat, Mátyás király, gasztroszeánsz szombaton
Dunaújvárosi Hírlap. – 19. évf. 142. sz. (2008. jún. 19.), p. 5. ill.
Június 21-én gazdag programmal várja az érdeklıdıket Dunaújvárosban a Múzeumok Éjszakája programsorozat.
•Látrányi Viktória: Egy éjszaka, ami más, mint a többi. Színes programokkal készültek Székesfehérváron a Múzeumok Éjszakájára (fotó
Borbély Béla)
Fehérvári 7 Nap. – 13. évf. 24. sz. (2008. jún. 20.), p. 3. ill.
•Gábor Gina: Itt járt Mátyás király is. Az idén öt kiállítóhely kínált izgalmas programot (fotó Gregority Antal)
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 145. sz. (2008. jún. 23.), p. 1., 7. ill.
A Múzeumok Éjszakája székesfehérvári programjai és a Leghosszabb Nap fesztivál eseményei.
•Balla Tibor, Boda András: Intercisa: csillagos ötösök. Múzeumi tömegvonzások (fotó Vohlmann György)
Dunaújvárosi Hírlap. – 19. évf. 145. sz. (2008. jún. 23.), p. 1., 5. ill.
A Múzeumok Éjszakája látogatottsága rekordot döntött Dunaújvárosban.
•Kiss Erika: Sakktábla-torta, szerenád és jazzkoncert. Tárlatvezetések, koncertek, kiállítások a Reneszánsz Hétvégén. Mátyás és a
gótika. Látogatóbarát kiállítás a Rendházban (fotó Borbély Béla)
Fehérvári 7 Nap. – 13. évf. 25. sz. (2008. jún. 27.), p. 5. ill.
•Balla Tibor: Kiakasztották a cégért. Székesfehérvár és Fejér megye iparos hagyományainak emlékei (fotó Lázár Zsolt)
Dunaújvárosi Hírlap – 19. évf. 161. sz. (2008. júl. 11.), p. 6. ill.
Az Intercisa Múzeum kiállításáról.
•Tihanyi Tamás: A múlt kalandja. Egy Árpád-kori település maradványait is feltárják a szakemberek (fotó Lovász Lilla)
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 167. sz. (2008. júl. 18.), p. 1., 3. ill.
Az M6-os autópálya újabb nyomvonalán, Baracsnál a Szent István Király Múzeum régészei Kovács Loránd Olivér vezetésével egy
háromrétegő lelıhelyet tárnak fel: egy kelta kistelepülésnek, egy római katona lakóházának és egy Árpád-kori településnek a
maradványaira leltek a régészek.
•Feith László: A katonai helytállás emlékhelye (fotó Galovtsik Gábor)
Magyar Honvéd. – 19. évf. 7. sz. (2008. júl.), p. 27-28. ill.
A Pákozdi Katonai Emlékhelyet a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság a történeti emlékhelyek sorába javasolja.
•Gábor Gina: Illatos, szagos tégelyek (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 172. sz. (2008. júl. 24.), p. 7. ill.
A Fekete Sas Patikamúzeum kamarakiállítása a régi idık patikáiban vagy illatszertáraiban alkalmazott anyagokat mutatja be.
•Kiss Erika: Illatos utazás (fotó Borbély Béla)
Fehérvári 7 Nap. – 13. évf. 29. sz. (2008. júl. 25.), p. 5. ill.
Illatos patikaedények címmel látható a Fekete Sas Patikamúzeumban kiállítás szeptember 10-ig.
•Tihanyi Tamás: Szárnyak a dobozban. Már évek óta nincs bemutatóhelye a repüléstörténeti kiállításnak (fotó Lovász Lilla)
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 177. sz. (2008. júl. 30.), p. 1., 3. ill.
A Veterán Repülık és Ejtıernyısök Fejér Megyei Egyesülete repüléstörténeti győjteménye 1996-2003 között a Fejér Megyei
Múzeumok Igazgatósága jóvoltából a Megyeház u. 17. sz. alatt kapott helyet. Több próbálkozás is történt a győjtemény elhelyezésére
az utóbbi években (pl. Helyırségi Klub, Petıfi mozi, Fekete Sas szálló), eredménytelenül.
•-: Összefogás a Nemzeti Emlékhelyért
Fehérvári Polgár. – 14. évf. 7. sz. (2008. júl.), p. 3.
A Nemzeti Emlékhely Közalapítvány Kuratóriumának székesfehérvári ülésérıl.
•Tóth Sándor, Móré Erzsébet: Készül már a mestermő (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 180. sz. (2008. aug. 2.), p. 1., 5. ill.
Pereczes Ferenc asztalosmester látta a hetvenes években a Sueso-kincsek feltételezett tárolóhelyét a római villa ásatási helyén. Az ott
látott, szétdobált oszlopfık másolatait most hungarocellbıl faragja ki.
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•Balla Tibor: Római telepet tártak fel. Az elsı századból származnak a legrégebbi leletek Baracsnál (fotó Vohlmann György)
Dunaújvárosi Hírlap. – 19. évf. 183. sz. (2008. aug. 6.), p. 5. ill.
A székesfehérvári Szent István Király Múzeum régészei a baracsi Anna major mellett ritkaságszámba menı ásatáson dolgoznak.
•Bozsoki Ágnes: Réber úr viszlátja. A teremburások nem adták alább, játékos délutánt szerveztek (fotó Gregority Antal)
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 184. sz. (2008. aug. 7.), p. 8. ill.
Augusztus 2-án a Csók István Képtárban lezárult a Réber László kiállítás.
•Kiss Erika: Megszületik-e a törvény a nemzeti emlékhelyekrıl? Megnövekedett kutatási terület, bıvülı ismeretek a Romkertrıl (fotó
Borbély Béla)
Fehérvári 7 Nap. – 13. évf. 31. sz. (2008. aug. 8.), p. 15. ill.
•(tt): Megnyitják a királysírt. Idén hetven éve avatták fel a város szívében lévı romkertet (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 186. sz. (2008. aug. 9.), p. 6. ill.
•Tihanyi Tamás: Lépcsı a múltba. Hetven éve szentelték meg a közös sírhelyet. Az emlékezés kapujában. A Szent István elıtt tisztelgı
programok elsı alkalma volt a sír megnyitása (fotó Pati-Nagy Bence)
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 190. sz. (2008. aug. 14.), p. 1., 4.
Augusztus 13-án megnyitották az osszáriumot, amely augusztus 20-ig lesz látogatható.
•(szz): Római iskolás mővek (fotó Pati-Nagy Bence)
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 190. sz. (2008. aug. 14.), p. 7. ill.
A Csók István Képtárban augusztus 13-án új kiállítás nyílt.
•Aknai Katalin: Repítve: a belsı kertbıl. Bodóczky István: Álomfejtés
Új Mővészet. – 19. évf. 5-6. sz. (2008. nyár), p. 32-34. ill.
A Szent István Király Múzeum kiállításáról.
•Somlyódy Nóra: Újragyártott múlt. Mi lesz a fehérvári Nemzeti Emlékhellyel?
Magyar Narancs. – 20. évf. 33. sz. (2008. aug. 14.), p. 18-20. ill.
•(tt): Amirıl a csontok mesélnek (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 191. sz. (2008. aug. 15.), p. 1. ill.
A Hiemer-ház rendezvénytermében augusztus 14-én bemutatták az Éry Kinga által szerkesztett „A székesfehérvári királyi bazilika
embertani leletei” címő kötetet.
•Kiss Erika: Újra látható a monumentális panno. Aba-Novák és a római iskolás mővek a Csók István Képtárban
Fehérvári 7 Nap. – 13. évf. 32. sz. (2008. aug. 15.), p. 3. ill.
•-: Nyitva az „emlékezés kapuja”. Ünnepel Szent István városa (fotó Borbély Béla)
Fehérvári 7 Nap. – 13. évf. 32. sz. (2008. aug. 15.), p. 3., 5. ill.
•Kiss Erika: Szent István szarkofágja (fotó Borbély Béla)
Fehérvári 7 Nap. – 13. évf. 32. sz. (2008. aug. 15.), p. 12. ill.
•Tihanyi Tamás: Tudomány a titokzatosságban. Az oldalkápolnából és a tornyokból 167, a templom körüli földsírokból pedig összesen
935 csontváz került elı. Éry Kinga: Négy halálos vágás egyetlen koponyán
Fejér Megyei Hírlap. – 53. évf. 192. sz. (2008. aug. 16.), p. 12. ill.
A Balassi kiadó gondozásában megjelent az Ecclesia Beatae Mariae Virginis Albaeregalis sorozat elsı kötete.
•-: Bekerül az ıszi ülésszakra a kért törvénytervezet. Az Országgyőlés tárgyal a nemzeti emlékhelyekrıl szóló törvényrıl
Fehérvári Polgár. – 14. évf. 8. sz. (2008. aug.), p. 5.
•-: Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum. Elsı látásra I. szept. 7-ig. Réber László grafikusmővész kiállítása aug. 3-ig
Magyar Múzeumok. – 14. évf. 3. sz. (2008.), p. 38-39. ill.

GYŰJTEMÉNYGYARAPODÁS
Polczer József székesfehérvári lakos Gebauer János kádár mőhelyébıl származó, 1890−1941 között készült szerszámokat
ajándékozott a Szent István Király Múzeumnak.
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