MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztató a 2010. szeptember–október havi Fejér megyei programokról
XLVI. évfolyam 9–10. szám

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
SZÉKESFEHÉRVÁR
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3.
VESSZENEK A FÉRFIAK!
A ŁÓDŹ KALISKA MŰVÉSZCSOPORT (MAREK JANIAK,
ADAM RZEPECKI, ANDRZEJ MAKARY WIELOGÓRSKI,
ANDRZEJ ŚWIETLIK) KIÁLLÍTÁSA
Megnyitó: 2010. szeptember 11-én, szombaton 11.30 órakor
Köszöntőt mond: Katarzyna Sitko, a budapesti Lengyel Intézet igazgatóhelyettese
Zene: Ujj Zsuzsi és Takano Kaori (ex-Csókolom)
Megtekinthető: 2010. november 7-ig, hétfő kivételével naponta 10–18 óráig
A Łódź Kaliska művészcsoport 1979-ben alakult, nevüket a łódź-i pályaudvartól kölcsönözték. Eredetileg
neoavantgárd művészeti csoportként indultak, a művészeti intézményrendszer peremén. A konceptualizmus
jegyében, főként a fotográfia, a kísérleti film és a videó területén fejtették ki „bosszantó” tevékenységüket. Az
1980-as években dadaista műveik alapját akciók, happeningek alkották, performanszokat, manifesztumokat adtak
elő. Ebben az időben készült műveik a lengyel hazafias, egyházközpontú művészetet támadták, gúnyolták ki,
valamint a szocializmus életmódjának abszurditását érzékeltették. Két független folyóiratot is kiadtak, az egyik a
neveletlen és gátlástalan humorú underground magazin, a Tango, amelynek több száma megtalálható a
székesfehérvári Szent István Király Múzeum gyűjteményében is.
A 80-as évek végén a dadaista megközelítés egyesült a posztmodern érdeklődésükkel; híres műalkotások
paródiáit, fotó- és filmutánzatokat, élőképeket készítettek. Áthágtak minden konvenciót, a banalitást súrolva
keltettek botrányt, ugyanakkor épp a banalitást emelték a művészet szintjére. A szarkazmus, az abszurditás, a
szatíra és a humor munkáik alapvető jellemzője.
Megrögzött és javíthatatlan avantgardisták. A csoport örökségének gazdagsága, eredetisége mindig az
ellenálláson alapult: azon, hogy ellentétben álltak az általános normákkal. A rendszerváltás után is az aktuális
szociális és kulturális őrületekből merítettek inspirációt, témáik közé vallási és társadalmi kérdések tartoznak,
kritikával illetik a lengyel valóságot, a fogyasztói társadalmat. Mára a Łódź Kaliska tagjai a kortárs lengyel
művészeti szcéna meghatározó alakjai.
Székesfehérváron egyik legutóbbi (2009) művészeti projektjüket, a Vesszenek a férfiak! címűt mutatják be. A
sorozat 14 nagyméretű fotográfiából áll, amely nőket ábrázol nehéz fizikai munka közben, olyan szakmákban,
amelyek tipikusan férfi szakmák (pl. aszfaltozás, kőfejtés, favágás). A fotósorozatot a kortárs kultúra és különösen
a kultúrának az a szegmense inspirálta, amelyet olyan fogalmakkal asszociálunk, mint a gender vagy a
feminizmus. Az elmúlt évtizedekben a nők társadalmi és kulturális helyzete folyamatosan átértékelődik, újabb
értelmezések és összefüggések keletkeznek. A Łódź Kaliska projektje reflektál erre a folyamatra. A nők mindig is

fontos szerepet játszottak a csoport munkáiban, nemcsak mint az inspiráció forrásai, hanem mint számos kérdés
és probléma megjelenítői.
A 2. Futurista kiáltvány (az 1909-es Futurista kiáltvány „aktualizált” változata) a kiállítás szerves része, mely – a
művészcsoportra jellemzően – felforgató módon kommentálja a bemutatott fotókat.
CÉHLÁDÁK A MÚZEUM NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNYÉBŐL
Megtekinthető: 2010. szeptember 26-ig, hétfő kivételével naponta 10–18 óráig
A Szent István Király Múzeum néprajzi gyűjteményének kiemelkedő darabjai a megye és a város céhes iparának
történeti és tárgyi emlékei. Közülük kerülnek bemutatásra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, a múzeum
restaurátorainak keze nyomán megújult céhládák. A legrégebbi darab a székesfehérvári szűrszabók ládája 1796ból való.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fő u. 6.
MÁS MEGVILÁGÍTÁS
JAKATICS-SZABÓ VERONIKA, 2009. ÉVI SMOHAY-ÖSZTÖNDÍJAS FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megnyitó: 2010. szeptember 24-én, pénteken 17 órakor
Megnyitja és a Smohay János Alapítvány 2010-es díját átadja: Izinger Katalin művészettörténész
Megtekinthető: 2010. október 24-ig
Nyitva tartás: szeptember 30-ig: szerdától péntekig 10–16 óráig, hétvégén 12–18 óráig, október 1–24-ig: keddtől
péntekig 10–14 óráig, hétvégén 14–18 óráig
Jakatics-Szabó Veronika a fiatal generáció egyik ígéretes képviselője, a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő
szakán diplomázott 2007-ben. Az azóta eltelt idő alatt több sikeres kiállítást és számos ösztöndíjat tudhat
magáénak. Legutóbb 2010-ben a Római Magyar Akadémia ösztöndíjában részesült. Festészetével egy
személyes, bensőséges univerzumot teremt, miközben a hétköznapi életből ábrázol jeleneteket, többnyire fotók
felhasználásával. Alkotói világa tudatosan kapcsolódik a szimbolikus, metafizikus és a szürrealista figurális
festészet hagyományához, reális dolgokat ábrázol úgy, hogy egyes motívumok, vagy különböző perspektívák és
nézőpontok által el is rugaszkodik a valóságtól. Ez a fajta látásmód irodalmi párhuzamot keresve a mágikus
realizmus stílusához áll közel. Ironikus módon szerepelnek műveiben a mai kor elektronikus eszközei,
számítógépek, telefonok, pendrive-ok. Képein a kortárs vizualitás és a festészeti tradíció párbeszédének
lehetőségeit keresi, az egyes motívumok szakrális és profán értelmezési lehetőségeit állítja szembe egymással,
ennek továbbgondolását a nézőre bízza.

„UJHÁZI 70”
UJHÁZI PÉTER FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megnyitó: 2010. október 30-án, szombaton 16 órakor

CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
Bartók Béla tér 1.
2007–2010 KÖZÖTT KÉSZÜLT MŰVEK
FEHÉR LÁSZLÓ KOSSUTH-DÍJAS FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: 2010. október 24-ig, hétfőn 13–18 óráig, keddtől vasárnapig 10–18 óráig
„Fehér nemcsak átalakítja a fényképen látható látványt, nemcsak redukálja a részleteket vagy éppen
monumentálissá növeszti az esetleges motívumokat, hanem a hétköznapi látványban fedez fel egy olyan világot,
amelytől – attól kezdve, hogy ő meglátta –, többé nem lehet eltekinteni. Azt veszi észre, ami egyébként
láthatatlanul lappang a világban, de ami bizonyos pillanatokban mégis képes éreztetni a hatását. A
véletlenszerűben fedezi fel a törvényszerűt, a pillanatnyiban a maradandót. Az elmúlóból bontja ki azt, ami soha
nem múlik el. Pályája kezdetétől ez jellemzi a festészetét. Képei: megannyi memento. Még pontosabban:
memento mori. Igaz, képein elvétve találni konkrét, tematikus utalást a halálra… Fehér festészetét is a piramisok
mélységes csendje hatja át. Döbbenetesen néma ez a festészet – mert a szituációk, amelyeket a hétköznapokból
kiemel, térből és időből is ki lettek szakítva. Nemcsak két évtizeddel ezelőtt, hanem most, a kör alakú festmények
esetében is. A folyóparton heverő férfialak, a vízben anyja mellett úszkáló gyermek vagy a sziklára
felkapaszkodott kislány: valamennyien saját örökkévalóságukba dermedtek bele… Memento mori: az európai
művészet egyik nagy témája ez, a rómaiak óta. Fehér László ennek hagyományát folytatja; a halál témájával
viaskodik, anélkül, hogy ennek bármilyen melodrámai vagy szentimentális felhangot adna.”
(a szöveg részlet a katalógus előszóból, írta Földényi F. László)
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RENDEZVÉNY
SZÉKESFEHÉRVÁR
A Kulturális Örökség Napja
BUDENZ-HÁZ – YBL-GYŰJTEMÉNY
Arany János u. 12.
RENDHAGYÓ TÁRLATVEZETÉS ÉS KONCERT
2010. szeptember 19-én vasárnap, 15–16.30 óráig
A Budenz-házban 1969-ben nyílt meg az Ybl Ervin művészettörténész képző- és iparművészeti hagyatékából
rendezett állandó kiállítás, amely a híres família 18-19. századi bútoraiból, családi képeiből és dísztárgyaiból,
valamint Ybl Ervin képző- és iparművészeti gyűjteményéből áll. A Kulturális Örökség Napján „A felemelő század –
a nemzeti styl” témához kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésen vehetnek részt az érdeklődők, és ezen
alkalomból bepillantást nyerhetnek a 19. század végének polgári miliőjébe.
Az épületet és a tárlatot bemutatja Gärtner Petra művészettörténész. A vezetést követően Zemlényi Eszter
énekművész műsorát hallgathatja meg a közönség, zongorán kíséri Gábor Hajnalka zongoraművész.
A délutáni programon való részvétel, valamint a kiállítás megtekintése az egész nap folyamán ingyenes.
Szakrális Művészetek Hete
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3.
MÚZEUMI ELŐADÁSOK A SZAKRÁLIS NÉPRAJZ TÁRGYKÖRÉBŐL
2010. szeptember 21-én kedden, 16.30 órakor
Szent Flórián emlékei Fejér Megyében
Előadó: Dr. Varró Ágnes néprajzkutató
Szőlőhegyek védőszentjei
Előadó: Dr. Lukács László néprajzkutató
Múzeumok Őszi Fesztiválja
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
Bartók Béla tér 1.
ORSZÁGOS MÚZEUMPEDAGÓGIAI ÉVNYITÓ 2010
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Oktatási és Képzési Központja, valamint a
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében rendezi meg 2010. szeptember
27-én, hétfőn az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitót és a hozzá kapcsolódó szakmai programot.
Az ünnepélyes évnyitó és szakmai rendezvény részletes programját a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága
(www.szikm.hu), valamint a Múzeumok Mindenkinek Program Múzeumi Oktatási és Képzési Központjának
honlapján (www.muzeumokmindenkinek.hu) tesszük közzé.
A szakmai konferencia részvételi díja személyenként 2000,-Ft, amely összeget átutalással (OTP Bank NyRT
11736006-15360362 – tárgyszó: MÚZEUMPEDAGÓGIAI ÉVNYITÓ/NÉV), vagy a helyszínen lehet befizetni.
Részvételi szándéka esetén kérjük, hogy az internetről letöltött jelentkezési lapot szíveskedjen szeptember 23-ig
kitöltve elküldeni a múzeum 22-311 734 faxszámára, vagy a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága, 8002
Székesfehérvár, Pf. 78 postacímre, vagy a demeny.monika@t-online.hu e-mail címre.
További információ:
Demény Monika, tel. 30-740 9982, e-mail: demeny.monika@t-online.hu,
Hári Krisztina, tel. 30-929 8985, e-mail: harikriszta@gmail.com
Előadás
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fő u. 6.
A GYÓGYÍTÁS TITKOS TÖRTÉNETE – szabadegyetemi előadássorozat a TÁMOP 3.2.8/10/B - Csodapatika –
Az alkimistáktól a természetgyógyászatig című nyertes pályázat rendezvényeként
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Szerzetesrendek gyógyszertárai Magyarországon
2010. szeptember 29-én, szerdán 14.30 órakor
Előadó: Dr. Grabarits István gyógyszerész
Orvostudomány a föld alól – Miről vall a régészet?
2010. október 27-én, szerdán 16.30 órakor
Előadó: Nádorfi Gabriella régész
Az előadások helyszíne a Rendház átalakítási munkálatai miatt változhat. Naprakész információ a múzeum
honlapjáról nyerhető: www.szikm.hu
Múzeumpedagógiai program
Kérjük, hogy a foglalkozásokra legalább 1 héttel a látogatás időpontja előtt jelentkezzenek be a megadott
telefonszámokon. Részvételi díj a kiállítások megtekintésével: 600,-Ft/fő.
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Fő u. 5.
Bubulyka a patikában – gyógynövény ismereti foglalkozás óvodások és 1-2. osztályosok számára
Fűben, fában orvosság – múzeumi óra általános és középiskolásoknak
Jelentkezés: Krizsány Anna, 22-315 583, 30-245 6470
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fő u. 6.
Római lakoma – interaktív foglalkozás általános és középiskolásoknak
Királyok nyomában a királyok városában – múzeumi óra
Jelentkezés: Krizsány Anna, 22-315 583, 30-245 6470
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3.
TÁRGYALKOTÓ HAGYOMÁNY című állandó néprajzi kiállításhoz kapcsolódóan:
„Jó pásztorok dicsérete”. Pásztorélet, pásztorművészet Fejér megyében – foglalkozás alsó tagozatos általános
iskolásoknak
Mit rejt a céhláda? Iparosok emlékei és hagyományai Fejér megyében és Székesfehérváron – foglalkozás
általános iskolásoknak
Jelentkezés: Krizsány Anna, 22-315 583, 30-245 6470
BUDENZ-HÁZ – YBL-GYŰJTEMÉNY
Arany János u. 12.
Mesélő bútorok – foglalkozás óvodások és általános iskola alsó tagozatos diákjai számára
Jelentkezés: Krizsány Anna, 22-315 583, 30-245 6470
ÚJ MAGYAR KÉPTÁR
Megyeház u. 17.
Alkoss a múzeumban! – kreatív foglalkozás általános iskolásoknak
A szabadság képei – emberek, gondolatok, műalkotások a 60-as évektől napjainkig – múzeumi óra felső
tagozatos általános iskolásoknak és középiskolásoknak
Jelentkezés: Hári Krisztina, 22-315 583
VÖRÖSMARTY MIHÁLY EMLÉKMÚZEUM
Kápolnásnyék, Vörösmarty u.
„Itt élned, halnod kell”. – rendhagyó irodalomóra Vörösmarty Mihály egykori lakhelyén felső tagozatos általános
iskolásoknak és középiskolásoknak
Jelentkezés: Bernáth Éva, 30-966 4498

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
DUNAÚJVÁROS

4

INTERCISA MÚZEUM
Városháza tér 4.
CSIPKÉK A MÚLTBÓL
Válogatás Pletser Tamás, Illyés Endréné és Boda Éva magángyűjteményéből
Megtekinthető: 2010. szeptember 17-ig, keddtől péntekig 10–17 óráig, vasárnap 14–18 óráig. Hétfő és szombat
szünnap.
Belépődíj: 300,-Ft; csoportos jegy 10 fő fölött: 200,-Ft; családi jegy: 800,-Ft (két felnőtt és egy vagy több gyerek)
„…A több száz éves múltra visszatekintő magyar csipke igen sokoldalú, sok esetben a csipkehatásúvá finomodott
hímzéssel úgyszólván összeolvadt, ezért osztályzásuk nem könnyű. A csipke fogalmát ki kell bővíteni, mert igen
sokfajta szövedék tart igényt a csipke névre. Ide tartozik a pókháló könnyűségű csipke mellett, a súlyos mintázatú
paszomány és zsinórozás, az egyszerű receháló mellett a domborművű drágaköves ékszerre emlékeztető
aranycsipke, a vert csipke vékony cérnából vagy súlyos gyapjúfonalból, az országszerte elterjedt vagdalásos
hímzés, a finom varrott csipke, a lyukhímzés, a buzsáki és pozsonyi tüllrátét, a höveji pókozás, csak néhányat
említve…”
(Kerkay Emese: Magyar csipke)
A kiállításban a látogatók minden technikára találnak csodálatosabbnál csodálatosabb kézimunkákat a terítőktől a
viseleti tárgyakig. A magyar csipkék mellett brüsszeli csipke, papírcsipke, a csipkéhez hasonlatos filigrán
ötvöstárgyak, „csipkézett” porcelánok gazdagítják a tárlatot.
PERKÁTA GRÓFJAI – A GYŐRY-CSALÁD
Megnyitó: 2010. október 1-én, pénteken 15 órakor
Megtekinthető: 2010. november 26-ig, hétfő kivételével keddtől péntekig: 10–16 óráig,
hétvégén zárva, csak minden hónap első vasárnapján 14–18 óráig
Belépődíj: 300,-Ft; csoportos jegy 10 fő fölött: 200,-Ft; családi jegy: 800,-Ft (két felnőtt és egy vagy több gyerek)

RENDEZVÉNY
DUNAÚJVÁROS
INTERCISA MÚZEUM
Városháza tér 4., Tel.: 25-411 315, 25-408 970
Múzeumpedagógiai program
Múzeumi órák
Feltárt múlt, emlékező jelen – általános iskola 5. osztálya számára
Történelem három dimenzióban – középiskola 9. évfolyama számára
Élet a Duna mentén a kezdetektől – 8 osztályos gimnázium 7. évfolyama számára
Tematikus foglalkozások
Időutazás az őskortól az 1970-es évek közepéig – életmódvizsgáló tematikus foglalkozások kisiskolások és
óvodások részére
Miről mesél a múzeum? – múltidéző tematikus játszóház óvodások és kisiskolások részére
Játékok az ókorban – ókori játékok
Műhelyfoglalkozások
Letűnt kultúrák hagyatéka – kreatív kézműves programok középiskolásoknak
Speciális múzeumi foglalkozások
Emlékek a múltból – fogyatékkal élők felzárkóztatását, integrálását segítő képességfejlesztő múzeumi foglalkozás
Szabadegyetemi program
„Mit ránkhagytak a századok” – vetítettképes előadások, prezentációk felső tagozatosok és középiskolások
részére
Családi foglalkozások
Játék, tudás, alkotás, szórakozás a múzeumban – hétvégi múzeumi rendezvények
A foglalkozások időtartama előzetes megegyezés szerint 45-90 perc. Az állandó vagy az időszaki kiállításokban
történő közös témafeldolgozást manuális alkotótevékenység követi. A foglalkozásokra az igényekhez igazodóan
előzetes témaegyeztetéssel lehet jelentkezni a 70-458 2723-as telefonszámon vagy az intercisamuz@gmail.com
e-mail címen. Részvételi díj: 300,-Ft/fő.
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GYŰJTEMÉNYGYARAPODÁS
Fejér Megye Önkormányzata segítségével sikerült múzeumunk számára megvásárolni dr. Bóné Géza, Fejér
megye egykori alispánja hagyatékából származó tárgyakat. Saját készítésű, 1893-ra datált komódja és fali
szekrénye jelentős darabja megyetörténeti gyűjteményünknek. A tárgyakat 2010. június 29-én, a Múzeumok
éjszakája rendezvény keretében örömmel mutattuk be a sajtó képviselőinek.

HÍREK
•A Fejér Megyei Múzeumok Székesfehérvár, Országzászló téri épületén szeretnénk elhelyezni a múzeum korábbi
neves munkatársai: Marosi Arnold múzeumigazgató, Gunda Béla néprajztudós, Pesovár Ferenc néprajzkutató,
Radetzky Jenő ornitológus, Weöres Sándor költő, múzeumigazgató és Kralovánszky Alán régész
emlékdomborművét. Az így kialakítandó Múzeumi Panteonban az első domborművet Marosi Arnold (1873-1939)
ciszterci tanár, régész, múzeumigazgató emlékének szenteljük. Marosi Arnold száz esztendővel ezelőtt alapította
újjá a székesfehérvári múzeumot, majd három évtizedes munkájával jelentős tudományos és közművelődési
műhellyé emelte. A Marosi emlékdombormű agyagmakettjét Nagy Benedek móri szobrászművész készítette.
Árajánlata szerint a megvalósítás összköltsége 1,5 millió forintra rúg. Ezt a jelentős összeget a múzeum
közadakozásból teremti elő. Felhívásunkhoz eddig a Zirci Ciszterci Apátság, a Ciszterci Rend Ardere et lucere
Alapítványa, Fejér Megye Önkormányzata és magánszemélyek csatlakoztak.
Kérjük, Ön is segítse az emlékdombormű megvalósítását a Marosi Arnold Alapítvány folyószámlájára (Budapest
Bank 10102952–38075219–00000009) átutalt támogatásával.
A Marosi-emlékdombormű avatását 2010 őszére tervezzük.
•Székesfehérváron a 8. Királyi Borlakoma Fesztiválhoz kapcsolódó konferencián és borszakmai napon dr. Lukács
László néprajzkutató Szent Donát tiszteletéről tartott előadást 2010. június 25-én.
•Szekszárdon a Szent László Napok keretében dr. Lukács László néprajzkutató mutatta be a Vásárok világa
című tanulmánykötetet 2010. június 26-án a Művészetek Házában.
•Pusztaszabolcson a Szabolcs Napok keretében 2010. július 24-én dr. Lukács László néprajzkutató nyitotta meg
Havay István fotókiállítását, amely az 1930-as évek Pusztaszabolcsát mutatja be.
•Néprajzi gyűjtőúton a Váli-völgyben címmel tartott előadást dr. Lukács László 2010. augusztus 9-én FelcsútSzúnyogpusztán a honismereti táborban.
•A Zámolyi Napok irodalmi-közéleti estjén 2010. augusztus 13-án egyik korai népdalgyűjtőnkről, a zámolyi
születésű Udvardy Cserna Jánosról (1795-1890) tartott előadást dr. Lukács László néprajzkutató. Az esten
közreműködött Csoóri Sándor Kossuth-díjas író, ifj. Csoóri Sándor népzenész és az Ifjú Muzsikás Együttes,
valamint Lángi Péter zámolyi származású költő.
•A székesfehérvári bemutató után, 2010. augusztus 14-én megnyílt a "Mindkettő halkuló emlék már, de él és
örökre fáj..." A Nádasdyak Lepsényben és Bakonynánán című kiállítás Nádasdladányban a Nádasdy-kastélyban.
A kiállítás október 31-ig megtekinthető.
•Dr. Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke 2010. szeptember 1-jei hatállyal egyetemi tanárrá nevezte ki dr.
Lukács László főtanácsost, a Szent István Király Múzeum főmuzeológusát. Az erről szóló okmányt a köztársasági
elnök úr 2010. szeptember 6-án adja át Budapesten, a Néprajzi Múzeum aulájában. Lukács László 1999 óta
egyetemi tanár: dr. Göncz Árpád két évre, dr. Mádl Ferenc öt évre nevezte ki. Jelenlegi kinevezése a Kodolányi
János Főiskolára határozatlan időre szól.

RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ
•Bányai Balázs történész a nádasdladányi kastély és lakóinak történetéről beszélt 2010. augusztus 26-án a
Magyar Rádió 1-es csatornáján, az "A hely" című műsorban.

CIKK, TANULMÁNY
•Demeter Zsófia: „Holnap a csikót eladja Fehérváron…”Fehérvári vásárok és vásározók
Vásárok világa IV. Szerk. Nagy Janka Teodóra, Szabó Géza. Szekszárd, 2010. p. 81-120.
•Lukács László: A vásárok és az árucsere Közép-Dunántúlon
Vásárok világa IV. Szerk. Nagy Janka Teodóra, Szabó Géza. Szekszárd, 2010. p. 39-80.

KIÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ
Kiállítóhelyeinkre díjtalan belépésre jogosultak:
1. gyermekek 6 éves korig
2. fogyatékkal élők, valamint kísérőik (jogosultanként egy fő)
3. az oktatási és kulturális miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezők
4. a nemzetközi szerződések alapján erre feljogosítottak
5. az Európai Gazdasági Társulás (a továbbiakban EGT) 70 év feletti állampolgárai
6. az EGT állampolgárai, amennyiben közoktatásban dolgozó pedagógusok, valamint felsőoktatásban
foglalkoztatott oktatók
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7. az EGT állampolgárai, amennyiben az adott ország jogszabályinak megfelelően bejegyzett, működési
engedéllyel rendelkező, illetve akkreditált közgyűjteményekben vagy közművelődési intézményekben szakmai
munkakörben foglalkoztatott dolgozók
8. minden hónap első vasárnapján a 26 év alatti fiatalok, továbbá a 18 év alatti fiatalokat kísérő, legfeljebb két
hozzátartozó
9. valamennyi látogató a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepein (március 15., augusztus 20., október 23.)
10. ICOM kártyával rendelkezők
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 művészeti tagozatos diákjai (csoportosan a képzőművészeti kiállításokba)
17. Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE) tagjai
Kiállítóhelyeinkre 50 %-os kedvezményes belépőre jogosultak:
1. az EGT 6–26 év közötti állampolgárai
2. az EGT 62–70 év közötti állampolgárai
3. ŐsFehérvár Városkártyával rendelkezők
4. Fejér Megyei Hírlap Hűségkártyával rendelkezők
5. Pénzintézetek Vértes Meteor Természetbarát Egyesület tagjai
A különféle kedvezmények nem vonhatók össze, jegyvásárláskor csak egyféle kedvezmény érvényesíthető.
Kiállítóhelyeinken beváltható, kedvezményre nem jogosító kultúra utalványok, csekkek:
1. Sodexho Pass Kft.
2. Accor Services Magyarország Kft.
3. Cheque Dejeuner Művelődési csekk
Belépődíjak:
Belépődíj: 700,-Ft
Csoportos belépődíj 10 főtől: 600,-Ft/fő
Kedvezményes belépődíj: 350,-Ft
Kedvezményes csoportos belépődíj 10 főtől: 250,-Ft/fő
Családi belépődíj (2 felnőtt + 1 gyermektől): 1500,-Ft
Az ettől eltérő belépődíjakat a kiállítóhelynél közöljük.
Előzetes igénybejelentés alapján tárlatvezetést tartunk, amelynek díja:
Székesfehérváron
felnőttek
25 főig: 6100,-Ft,
26 főtől: 7200,-Ft
diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élők
25 főig: 2800,-Ft,
26 főtől: 3500,-Ft
idegen nyelven 25 főig: 8300,-Ft,
26 főtől: 9500,-Ft
városnéző vezetés
felnőttek
13200,-Ft
diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élők
8300,-Ft
idegen nyelven
16500,-Ft
Gorsiumban
felnőttek
25 főig: 6600,-Ft,
26 főtől: 8300,-Ft
diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élők
25 főig: 4700,-Ft,
26 főtől: 6100,-Ft
idegen nyelven
létszámtól függetlenül: 11000,-Ft

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
SZÉKESFEHÉRVÁR
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3., Tel.: 22-398 083
Tárgyalkotó hagyomány – Fejezetek Fejér megye néprajzából
Nyitva: hétfő kivételével naponta 10–18 óráig
Belépődíj: 900,-Ft; csoportos belépődíj 10 főtől: 800,-Ft/fő;
Kedvezményes belépődíj: 450,-Ft; kedvezményes csoportos belépődíj 10 főtől: 350,-Ft/fő
Családi belépődíj (2 felnőtt + 1 gyermektől): 2000,-Ft
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Az állandó és az időszakos kiállítás együttes megtekintésekor:
Belépődíj: 1400,-Ft; csoportos belépődíj 10 főtől: 1300,-Ft/fő;
Kedvezményes belépődíj: 700,-Ft; kedvezményes csoportos belépődíj 10 főtől: 600,-Ft/fő
Családi belépődíj (2 felnőtt + 1 gyermektől): 3000,-Ft

SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fő u. 6., Tel.: 22-315 583, Fax: 22-311 734
Régészeti kiállítások
• Évezredek kincsei
• Töredékek Fejér megye múltjából
• A középkori és török kori Székesfehérvár
• Római kőtár
Nyitva: szeptember 30-ig: szerdától péntekig 10–16 óráig, hétvégén 12–18 óráig,
október 1-től: keddtől péntekig 10–14 óráig, hétvégén 14–18 óráig
KÖZÉPKORI ROMKERT – NEMZETI EMLÉKHELY
Koronázó tér
Nyitva: április 1 – október 31-ig, hétfő kivételével naponta 9–17 óráig

BUDENZ-HÁZ – YBL-GYŰJTEMÉNY
Arany János u. 12., Tel.: 22-313 027
Nyitva: április 1 – október 31-ig,
hétfő és kedd kivételével naponta 10–16 óráig
Belépődíj: 500,-Ft; kedvezményes belépődíj: 250,-Ft
Családi belépődíj (2 felnőtt + 1 gyermektől): 1000,-Ft

ÚJ MAGYAR KÉPTÁR
Megyeház u. 17., Tel.: 22-329 504
Nyitva: hétfő kivételével naponta 9–17 óráig

FEHÉRVÁRI BABAHÁZ
Megyeház u.17., Tel.: 22-329 504
Nyitva: hétfő kivételével naponta 9–17 óráig

TÉGLÁK A MÚLTBÓL
Megyeház u.17., Tel.: 22-329 504
Nyitva: hétfő kivételével naponta 9–17 óráig
Belépődíj: 500,-Ft; csoportos belépődíj 10 főtől: 400,-Ft/fő
Kedvezményes belépődíj: 250,-Ft; kedvezményes csoportos belépődíj 10 főtől: 150,-Ft/fő
Családi belépődíj (2 felnőtt + 1 gyermektől): 1000,-Ft
Az Új Magyar Képtár, a Fehérvári Babaház és a Téglák a múltból című kiállítás együttes megtekintésekor:
Belépődíj: 1300,-Ft; csoportos belépődíj 10 főtől: 1200,-Ft/fő;
Kedvezményes belépődíj: 700,-Ft; kedvezményes csoportos belépődíj 10 főtől: 600,-Ft/fő
Családi belépődíj (2 felnőtt + 1 gyermektől): 2900,-Ft

FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Fő u. 5.
Nyitva: hétfő kivételével naponta 10–18 óráig
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Belépődíj: 500,-Ft; kedvezményes belépődíj: 250,-Ft
Családi belépődíj (2 felnőtt + 1 gyermektől): 1000,-Ft

PALOTAVÁROSI SKANZEN
Rác u.11., Tel.: 22-315 583
Palotavárosi emlékek
Nyitva: április 1 – október 31-ig, hétfő és kedd kivételével 10–14 óráig
Belépődíj: 500,-Ft; kedvezményes belépődíj: 250,-Ft
Családi belépődíj (2 felnőtt + 1 gyermektől): 1000,-Ft

DUNAÚJVÁROS
INTERCISA MÚZEUM
Városháza tér 4., Tel.: 25-411 315, 25-408 970
Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évek közepéig
Nyitva: január 2 – december 31-ig, hétfő kivételével keddtől péntekig: 10–16 óráig,
hétvégén zárva, csak minden hónap első vasárnapján 14–18 óráig
Belépődíj: 600,-Ft; csoportos belépődíj 10 főtől: 500,-Ft/fő
Kedvezményes belépődíj: 300,-Ft; kedvezményes csoportos belépődíj 10 főtől: 200,-Ft/fő
Családi belépődíj (2 felnőtt + 1 gyermektől): 1350,-Ft
RÓMAI KORI KŐTÁR ÉS ROMKERT
Római körút, Tel.: 30-850 8114
Nyitva: április 14 – október 15-ig, hétfő kivételével 13–17 óráig
RÓMAI KORI KATONAI FÜRDŐ
Öreghegyi út, Tel.: 20-571 4999
Nyitva: április 14 – október 15-ig, hétfő kivételével 13–17 óráig
A Római Kori Kőtár és Romkert valamint a Római Kori Katonai Fürdő együttes megtekintésekor:
Belépődíj: 700,-Ft; csoportos belépődíj 10 főtől: 600,-Ft/fő;
Kedvezményes belépődíj: 350,-Ft; kedvezményes csoportos belépődíj 10 főtől: 250,-Ft/fő
Családi belépődíj (2 felnőtt + 1 gyermektől): 1500,-Ft

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: 500,-Ft;
kedvezményes csoportos belépődíj 10 főtől: 400,-Ft/fő
Családi belépődíj (2 felnőtt + 2 gyermektől): 2000,-Ft

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

KÁPOLNÁSNYÉK
VÖRÖSMARTY MIHÁLY EMLÉKMÚZEUM
2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty u., Tel.: 22-709 014
A költő egykori lakóházában XIX. századi interieurbe helyezett
Vörösmarty-relikviák láthatók.
Nyitva: március 15 – november 29-ig, hétfő kivételével naponta 10–18 óráig

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

FÜLE
SÁRRÉTI TÁJHÁZ
8157 Füle, Széchenyi út 107.
Szőttesek és hímzések Fejér megyéből
Nyitva: március 15 – október 31-ig, hétfő és kedd kivételével naponta 10–16 óráig
2010. ÉVI ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
Nemzeti ünnep, október 23. (szombat) nyitva
Mindenszentek, november 1. (hétfő) zárva
Karácsony, december 24–25–26. (péntek, szombat, vasárnap) zárva
Újév, január 1. (szombat) 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 Enikő megbízott igazgatóhelyettes – e.szentagotai.eniko@mail.iif.hu
Szívósné Csorba Erzsébet rendszergazda – csorba.erzsebet@mail.iif.hu
Krizsány Anna népművelő – krizsany.anna@iif.hu
Hári Krisztina művelődésszervező – harikriszta@gmail.com

HONLAPOK
Intercisa Múzeum: www.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 Gyűjtemény: www.deakgyujtemeny.hu
Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum: www.szfvar.katolikus.hu
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MAROSI ARNOLD EMLÉKDOMBORMŰVE

A Fejér Megyei Múzeumok Székesfehérvár, Országzászló téri épületén szeretnénk elhelyezni a
múzeum korábbi neves munkatársai: Marosi Arnold múzeumigazgató, Gunda Béla néprajztudós,
Pesovár Ferenc néprajzkutató, Radetzky Jenő ornitológus, Weöres Sándor költő, múzeumigazgató
és Kralovánszky Alán régész emlékdomborművét. Az így kialakítandó Múzeumi Panteonban az
első domborművet Marosi Arnold (1873-1939) ciszterci tanár, régész, múzeumigazgató emlékének
szenteljük. Marosi Arnold száz esztendővel ezelőtt alapította újjá a székesfehérvári múzeumot,
majd három évtizedes munkájával jelentős tudományos és közművelődési műhellyé emelte.

A Marosi emlékdombormű agyagmakettjét Nagy Benedek móri szobrászművész készítette.
Árajánlata szerint a megvalósítás összköltsége 1,5 millió forintra rúg. Ezt a jelentős összeget a
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múzeum közadakozásból teremti elő. Felhívásunkhoz eddig a Zirci Ciszterci Apátság, a Ciszterci
Rend Ardere et lucere Alapítványa, Fejér Megye Önkormányzata és magánszemélyek csatlakoztak.
Kérjük, Ön is segítse az emlékdombormű megvalósítását a Marosi Arnold Alapítvány
folyószámlájára (Budapest Bank 10102952–38075219–00000009) átutalt támogatásával.
A Marosi-emlékdombormű avatását 2010 őszére tervezzük.

Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága
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