MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztató a 2015. május–június havi programokról
LI. évfolyam 5–6. szám
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.
VARIÁCIÓK AZ ABSZTRAKTRA
KEMÉNY JUDIT ÉS BARTA LAJOS MŰVÉSZETE
Megnyitó: 2015. május 15-én, pénteken 19 órakor
Megnyitja: Pataki Gábor művészettörténész
Megtekinthető: 2015. augusztus 2-ig,
hétfőn 13–18 óráig, keddtől péntekig 10–18 óráig, szombaton 9–18 óráig
Az 1945 és 1948 közötti időszak a magyar művészettörténet eufórikus pillanata volt. Az alkotók
egy csoportja úgy gondolta, elérkezett az idő az európai művészet új tendenciáinak hazai
elismertetésére. A szabadság azonban – az ismert történelmi okok miatt – nem tartott sokáig. A
kiállítás azt vizsgálja, hogy abban a korban, amikor a politika erősen felülírta (tiltotta, megtűrte
vagy támogatta) a művészi tartalom és kifejezési forma szabadságát, milyen lehetőségek és
életutak maradtak a művészek számára. A tárlat Barta Lajosnak a múzeum tulajdonában lévő
alkotásain és Kemény Judit budapesti hagyatékban őrzött művein keresztül mutatja be a háború
utáni évtizedeket. A két azonos művészi formanyelvből induló alkotónak azonban egészen más
életpálya adatott: Barta az emigrációt választotta, míg a „belső emigrációba” kényszerült Kemény
Judit számára alig-alig akadt itthoni kiállításokon bemutatkozási lehetőség. Grandiózus méretekbe
megálmodott szobrairól mégis tanúskodnak szobortervei és vázlatai. A tárlat külön érdekessége,
hogy e két alkotó művei mellett más művészektől is bemutat egy-egy absztrakt alkotást, többek
között Gyarmathy Tihamér, Marosán Gyula és Martyn Ferenc műveit.
A kiállítás megnyitása után, 19.30 órakor:
bodylotion co-dance: Itt se Ott se
Alkotók/előadók: Arany Virág, Hadi Júlia / bodylotion co-dance
Zenei konzulens: Sőrés Zsolt

A bodylotion co-dance-t két magyar táncos alkotja: Arany Virág és Hadi Júlia, akik 2009-ben
kezdtek együtt dolgozni. A Szent István Király Múzeum kiállítás-megnyitóján Barta Lajos és
Kemény Judit munkáira reflektáló kompozíciót mutatnak be, melynek alaptémája az egyensúly és
az aszimmetria kapcsolata, valamint az elrugaszkodás problematikája fizikai, szellemi és
társadalmi értelemben.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Székesfehérvár, Fő u. 6.
VOLT EGYSZER EGY TISZTIKAR
Megnyitó: 2015. május 22-én, pénteken 16 órakor
Köszöntőt mond: Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere
Megnyitja: Vargha Tamás honvédelmi államtitkár, országgyűlési képviselő, a Fejér Megyei
Múzeumegyesület elnöke
Megtekinthető: 2015. július 7-ig, szerdától vasárnapig 10–18 óráig
A kiállítással emléket állítunk a hetven éve véget ért II. világháborúban hősként harcoló tiszteknek,
akik megkapták a legrangosabb katonai kitüntetést, a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érmet. A
tárlaton tábori és társasági katonai egyenruhák, díszfegyverek, a tisztek által elnyert, vagy
használatukban álló dísz- és használati tárgyak szerepelnek.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Székesfehérvár, Országzászló tér 3.
PILINSZKY ÉS FEHÉRVÁR
Megnyitó: 2015. június 6-án, szombaton 11.30 órakor
Megnyitja: Fitz Péter művészettörténész
Megtekinthető: 2015. október 31-ig, szerdától vasárnapig 10–18 óráig
A kiállítás a költő és a város kapcsolatát mutatja be. Pilinszky János több szállal is kötődött
Székesfehérvárhoz, és élete utolsó éveit is ebben a városban töltötte. Utolsó nyilvános szereplése
is Fehérvárhoz köthető: a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában vendégeskedett 1981-ben Bartók
Béla 100. születésnapja alkalmából.
A tárlat egyik részében képzőművészeti alkotásokat mutatunk be azoktól a művészektől, akiknek
kiállítását Pilinszky nyitotta meg az István Király Múzeumban (ma: Szent István Király Múzeum):
Kondor Béla és Ferenczy Béni kiállítását 1964-ben, Korniss Dezsőét 1965-ben, Szenes Zsuzsáét
1969-ben, Ország Liliét 1972-ben, Schaár Erzsébet Utca című tárlatát pedig 1974-ben. A kiállítás
második részében portréfilm látható: interjúkat készítettünk azokkal a székesfehérvári emberekkel,
akik jól ismerték Pilinszkyt. A harmadik részben általa dedikált és róla szóló könyveket,
publikációkat, fotókat állítunk ki, és a költő személyes tárgyaival idézzük meg szobájának
hangulatát.
KILÁTÁS – CZENE MÁRTA (2013. évi Smohay-díjas) FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: 2015. május 21-ig, szerdától vasárnapig 10–18 óráig
Czene Márta a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán diplomázott.
A festészeti és művészettörténeti tanulmányok mellett az intermédia szakot is elvégezte. Az
utóbbi évek munkáiban mindenhol visszaköszönnek az emlékezés momentumai. Az időt komoly
tényezőként vonja be munkáiba, ugyanakkor a tér, a hely, ahol élni és emlékezni lehet szintén
fontos elem Czene műveiben. Festményei gyakran vannak részekre osztva, egy felületen belül
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több különálló képet tartalmaznak – mintha egy kitalált film képkockái lennének. Ezek a részletek
látszólag nem illenek össze, bár sejtetnek egy-egy különleges hangulatú történetet.
A kiállításon az utóbbi évek munkáiból és legújabb műveiből mutatunk be egy válogatást.
A KNER NYOMDÁSZ-CSALÁDRA EMLÉKEZÜNK
155 éve született és 80 éve hunyt el Kner Izidor
(Gyoma, 1860. február 5. – Gyoma, 1935. augusztus 19.)
125 éve született és 70 éve hunyt el Kner Imre
Gyoma, 1890. február 3. – Németország?, 1945?)
Megtekinthető: szerdától vasárnapig 10–18 óráig
A Kner-nyomda által az 1920–1930-as években előállított szép könyvek a mai könyvművészet, a
modern magyar könyv elődei, példaképei voltak. A Kner Izidor által 1882-ben alapított gyomai
nyomdának, a Kner család tagjainak 1944-ig tartó több mint hatvanéves munkássága széles
skáláját öleli fel a magyar nyomtatóművészet alakulásának, ízlés- és stílusváltozásainak és
fejlődésének. Az alapító fia, a nyomda tevékenységébe az 1900-as évek elején bekapcsolódó
Kner Imre így vall: „Hitünk az, hogy a modern, géppel készített tömegkönyvnek is meg lehet találni
igazi művészi megoldási módját s összekapcsolni azt a könyv legszebb korainak nemes
tradíciójával … ezenkívül meg kell találnunk a módját annak, hogy a könyv nem tisztára szemnek
való iparművészeti termék, céltalan dísztárgy legyen, hanem testére szabott köntöse a
tartalomnak”.
A látványtári vitrinekbe a múzeumi könyvtár anyagából válogattunk.
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Székesfehérvár, Fő u. 5.
A NÖVÉNYEK ORSZÁGA – HERBÁRIUMOK, FÜVESKÖNYVEK
Kiállítás a patikamúzeum fennállásának 40. évfordulója tiszteletére
Megtekinthető: 2015. június 21-ig hétfő kivételével naponta 10–18 óráig
Idén 40 éve annak, hogy az egykori jezsuita patika – immár múzeumként – új funkciót kapott a
belvárosi Fő utcán. Ebből az alkalomból újszerű időszaki tárlattal várja látogatóit a Fekete Sas.
A bejáratnál szokatlan „kiskert” kínálja magát ismerkedésre. A növénysimogató arra csábítja az
arra járókat, hogy ne csak megnézzék, megérintsék, hanem meg is szagolják a ládákban
elhelyezett illatos növényeket, kedvet kapjanak a tárlathoz.
Kamara kiállításunk célja, hogy bevezetőként szolgáljon a botanika és a gyógyszerész mesterség
kialakulásának, közös gyökereinek tanulmányozásához. Régi füveskönyvek, növénygyűjtő lapok
és kézzel festett, gyógynövényekkel díszített üvegedények alkotják a bemutató tárgyi anyagát.
Láthatjuk többek között C. Clusius, P. A. Matthioli, Leonhard Fuchs, Konrad Gessner, J. Bauhinus,
A. Lonitzer, Méliusz Juhász Péter és egyéb híres tudósok régi füveskönyveit.
Az ódon, metszetekkel illusztrált könyvek látványa önmagában is szemet gyönyörködtető, de a
komolyabb érdeklődők a kiállításban elhelyezett QR-kódok segítségével kutathatnak a lexikális
tartalmak mélységeiben is. Aki viszont csak szemlélődni szeretne, az is számos érdekességgel
találkozhat a botanika és a gyógyszerészet közös múltjába bepillantást nyújtó leírások és képek
között.
A bemutató tudományos megalkotói – dr. Magyar László András és dr. Galambos István – az
egykori nedvkórtan és a legkorábbi szerzők ismertetésétől a botanika tudományának
megszületéséig, a 18. századig vezetik végig a látogatót.
A bemutatott tárgyak kölcsönzésében a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és
Levéltár, a soproni Evangélikus Líceum, valamint a Soproni Múzeum volt segítségünkre.
A kiállítás ideje alatt különböző programok, előadások, tárlatvezetések, bemutatók,
gyerekfoglalkozások kapcsolódnak a tárlat témájához.
3

RENDEZVÉNYEK
2015. május 6., szerda 20 óra
SZŰCSINGER – SZÁLINGER BALÁZS ÉS SZŰCS KRISZTIÁN (HS7) ESTJE
Egy zenész és egy költő, Szűcs Krisztián és Szálinger Balázs közös sorozata közös rajongások
(Beatles, Petőfi, kabaré stb.) mentén.
„Még az elmúlt évezredben ismerkedtünk meg, és mindig szerettünk volna valami közös dolgot
csinálni. 2002 körül ez egy kuplélemez terve volt, de nem lett belőle semmi. 2011-ben végül a
Rájátszás sorozatban, nekik köszönhetően találkoztunk a színpadon.”
Helyszín: Szent István Király Múzeum, Rendház, Díszudvar (Székesfehérvár, Fő u. 6.)
Belépő: 350 Ft
2015. május 9., szombat 17 óra
A PRIMAVERA KÓRUS ÁLLATI VICCES KONCERTJE
A koncerten fellépnek kutyák, macskák, egy egész baromfiudvar, az erdő madarai, sőt sáskák,
csótányok és darazsak is!
Egyéb vidámságok is elhangzanak, ezek azonban egyelőre maradjanak titokban…
Vezényel: Horányi Ottilia
Közreműködik: Horváth Péter – cselló, Szarka Andrea – zongora, Reiner Renáta – gitár, Kozma
Tamás – gitár, nagybőgő
Helyszín: Csók István Képtár (Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.)
A belépés díjtalan!
2015. május 15., péntek 19.30 óra
BODYLOTION CO-DANCE: ITT SE OTT SE
Alkotók/előadók: Arany Virág, Hadi Júlia / bodylotion co-dance
Zenei konzulens: Sőrés Zsolt
A bodylotion co-dance-t két magyar táncos alkotja: Arany Virág és Hadi Júlia, akik 2009-ben
kezdtek együtt dolgozni. Előző munkáikban, mint a „Hallod?”, „Én Üzem”, „Kötelező haladási
irány”, olyan valóságok kidolgozására törekedtek, ahol a mozgás, a zene és a látvány egyenlő
szerepet játszik a színpadon, ahogy az alkotási folyamatban is. Olyan zenészekkel és
videóművészekkel dolgoztak eddig együtt, mint Stephane Kozik, Damien Pairon, Sőrés Zsolt Ahad
és Juhász András. 2014-ben bemutatott munkájuk, a L é p é s I d ő kiinduló pontja a hétköznapi
mozgás és egy olyan koreográfiai hozzáállás kidolgozása volt, mely az időbeli jelenlét és a
változás időbeliségének filozófiai dilemmáit dolgozza fel. Az előadásért idén Lábán Rudolf-díjban
részesültek.
A Szent István Király Múzeum kiállítás-megnyitóján Barta Lajos és Kemény Judit munkáira
reflektáló kompozíciót mutatnak be, melynek alaptémája az egyensúly és az aszimmetria
kapcsolata, valamint az elrugaszkodás problematikája fizikai, szellemi és társadalmi értelemben.
A Kortárs Művészeti Fesztivál támogatásával.
Helyszín: Csók István Képtár (Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.)
A belépés díjtalan!
2015. május 17., vasárnap 18 óra
VÁNDORÁLLAT A LIBIKÓKÁN
El Kazovszkij emlékére rendezett performance
Rendező: Szikora János. A Vörösmarty Színház művészei előadásában
Helyszín: Csók István Képtár (Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.)
A belépés díjtalan!
2015. május 18., hétfő 16.30 óra
A NÖVÉNYEK VILÁGNAPJA alkalmából
A halimbai füvesember
Előadó: Dr. Galambos István botanikus
Helyszín: Szent István Király Múzeum, Rendház (Székesfehérvár, Fő u. 6.)
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2015. május 19., kedd 20.30 óra
MAGAS KOCSMA
Zenés felolvasóest Babiczky Tibor és Czinki Ferenc szövegeivel, Dés András (ütős hangszerek),
Barbara Schoblocher (ének) és Jancsó Gábor (gitár) zenéjével.
„A nyomozó átvágott a téren, és az egyik mellékutcában betért a Gyöngy eszpresszóba.
Kapaszkodott az ismert helyekbe.” (Babiczky Tibor)
„Amikor a biciklijére támaszkodva visszafelé sétált a Strand büféhez, már arról győzködte magát,
hogy valójában ő, Kövecses az áldozat. De tudta, hogy hazudik magának.” (Czinki Ferenc)
A Kortárs Művészeti Fesztivál, a Szépírók Társasága és a József Attila Kör támogatásával.
Helyszín: Szent István Király Múzeum, Rendház, Díszudvar (Székesfehérvár, Fő u. 6.)
A belépés díjtalan!
2015. május 20.. szerda 16.30 óra
MÚZEUMI MOZAIK sorozat
„Amikor a láb elnehezül…” Tisztaságról és tisztátalanságról a szinjai hantik szemével
Előadó: Dr. Ruttkay-Miklián Eszter, a zirci Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház
igazgatója
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2015. május 21., csütörtök 10–17 óráig
MÚZEUMI EMLÉKNAP
Ünnepi emlékülés a 40 éves Fekete Sas Patikamúzeum születésnapja alkalmából
(Részletes program a múzeum honlapján lesz elérhető)
Helyszín: Csók István Képtár (Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.)
2015. május 23., szombat 18 óra
STRINGERS QUARTET KONCERTJE
2015. május 22–25. között újra virágba borul Székesfehérvár belvárosa. A zenés tavaszköszöntőn
minden délután interaktív körséta indul a virágkötők alkotásainak felfedezésére. Szombaton a
Mátyás király-emlékműnél 15 órától a HírBeleBumm csapatának kézműves foglalkozásain, játékos
vetélkedőin vehetnek részt kicsik és nagyok, majd 18 órakor a Szent István Király Múzeum
udvarán a Stringers vonósnégyes pünkösdi koncertjével zárul a nap.
Szervező: Fehérvári Programszervező Kft.
Helyszín: Szent István Király Múzeum, Rendház, Díszudvar (Székesfehérvár, Fő u. 6.)
A belépés díjtalan!
2015. május 30–31., szombat és vasárnap
HETEDHÉT JÁTÉKFESZTIVÁL
Az idei Hetedhét Játékfesztivál egyik helyszíne múzeumunk Országzászló téri épülete lesz. A két
napos fesztiváli programon, és számos helyszínén (Hetedhét Játékmúzeum, Városház tér, Fő
utca, Országzászló tér és a múzeumépület) várjuk szeretettel látogatóinkat, korhatár nélkül!
Ajánló: Legyél Te is Csalafinta!
A Hetedhét Csalafinták Céhe felvételt hirdet ifjoncok és fiatal kisasszonyok számára, akik ez évi
május havának 30. és 31. napjain próbatételeiket teljesítik, miután a mondott napok valamelyikén
Csalafinta Mesterlevelet szereznek. A próbatételek megkezdhetők a Hetedhét országrészek
bármelyik falusi, avagy városi próbatevő helyén, és teljesíthetőek mindkét mondott napon, a
Csalafinta Vándorláskönyv utasításai szerint eljárván.
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2015. június 3., szerda 16.30 óra
ORSZÁGOS PATIKANAP
Az Országos Patikanap alkalmából a Fekete Sas Patikamúzeum aznap ingyenesen látogatható
A Biblia növényei
Előadó: Dr. Surányi Dezső agrobiológus
Helyszín: Szent István Király Múzeum, Rendház (Székesfehérvár, Fő u. 6.)
5

2015. június 9., kedd 17 óra
KOVÁCS PÉTER: PILINSZKY KÖZELÉBEN CÍMŰ KÖNYVÉNEK BEMUTATÓJA
A szerzővel Pallag Zoltán beszélget.
A 86. Ünnepi Könyvhét programja
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2015. június 10., szerda 17 óra
Irodalmi füveskönyvek
Előadó: Dr. Reisinger János irodalomtörténész
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2015. június 26., péntek 19.30 óra
EURÓPA ZENÉJE. A HERMANN LÁSZLÓ KAMARAZENEKAR HANGVERSENYE
Közreműködik: Tóth Éva – alt
Művészeti vezető: Major István
A koncert zenés utazást kíván tenni térben és időben, a 18. századi Velencétől indulva, Lipcsén
és Bécsen át Londont érintve, és Budapestre megérkezve. Különböző stílusok szólalnak meg a
barokktól a romantikán át a 20. századig. Mindehhez különleges hangulatot teremt a múzeum
felújított Díszudvara.
Helyszín: Szent István Király Múzeum, Rendház, Díszudvar (Székesfehérvár, Fő u. 6.)
A belépés díjtalan!
TÁRLATVEZETÉSEK
A NÖVÉNYEK ORSZÁGA – HERBÁRIUMOK, FÜVESKÖNYVEK című kiállításban
2015. május 6., szerda 16 óra
2015. május 13., szerda 16 óra
2015. május 18., hétfő 14 óra
2015. május 27., szerda 16 óra
2015. június 3., szerda 14 óra
2015. június 17., szerda 16 óra
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2015. június 20., szombat 17–24 óráig
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Székesfehérvár, Országzászló tér 3.
17.00–20.00 óráig Tárlatvezetések a Látványtárban
17.00–22.00 óráig Tárlatvezetések a néprajzi kiállításban
17.00–24.00 óráig Szimbólumfejtős játék a néprajzi kiállításban
18.00–19.00 óráig Tárlatvezetés a Pilinszky és Fehérvár című kiállításban
21.00–24.00 óráig Fényjátszótér
19.30 órától és 20.30 órától Képmutogató előadás a néprajzi kiállításban
20.00–24.00 óráig Zseblámpás keresős játék a Látványtárban
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Székesfehérvár, Fő u. 5.
18.00 órától és 21.30 órától Füveskönyvek titkai. Tárlatvezetés A növények országa –
Herbáriumok, füveskönyvek című kamara-kiállításban
19.00 órától „Színes tintákról álmodunk” – Festőnövények titkai. Kemendi Ágnes interaktív
bemutatója
21.00 órától Zenélő vegetáció. Ferge Béla interaktív zeneórája a Rendház udvarán
22.00 órától Gyógynövény keverékek a patikában. Dr. Békefi Géza gyógyszerész interaktív
ismertetője
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SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Székesfehérvár, Fő u. 6.
17.00–19.30 óráig Hagyományőrző csapatok bemutatója a Díszudvaron
19.30 órától Szabados György történelmi előadása a magyar őstörténet rejtélyeiről
21.00 órától Zenélő vegetáció. Ferge Béla interaktív zeneórája a Díszudvaron
Foglalkozások és tárlatvezetések a régészeti kiállításban
BUDENZ-HÁZ – YBL-GYŰJTEMÉNY
Székesfehérvár, Arany János u. 12.
19.00 óra Tárlatvezetés
20.00 óra Kis éji zene – Klasszikus dalok (Molnár Eszter – ének)
ÚJ MAGYAR KÉPTÁR
Megyeház u. 17., Tel.: 22-329 504
19.30 óra Titkolódzó festmények. Tárlatvezetés
20.30 Holdkő – ír népzenei együttes. Koncert és táncház (Fekete-Cseri Zsuzsanna – dobok,
Cseri-Fekete Szilárd – hegedű, gitár, zongora, dr. Víg Attila – ének, furulya, gitár)
A Museum Café szervezésében.
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.
22.00 óra Gramofon és tárca 2.
Meghívott szerzők régi fehérvári újságcikkek alapján rögtönzött tárcái, gramofonzenére. Kortárs
írók két napot töltenek a városban, az első este újságcikket és zenét választanak a készülő
tárcához, másnap városi séták és körülnézés után estére elkészülnek a rövid szövegek, melyeket
a Múzeumok Éjszakáján olvasnak fel.
Moderátor Czinki Ferenc. Tervezett meghívottak: Barlog Károly, Bencsik Orsolya, Cserna-Szabó
András
SZOMBATI MATINÉ A MÚZEUMBAN
szombatonként 14–15.30 óráig
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
Részvétel díja: 600 Ft/fő, 6 év alatt 300 Ft/fő. Ajánlott korosztály: 5–11 éves korig
Információ: Paréj Gabriella a +36 70 338 61 69-es telefonszámon, vagy a
parejgabriella@gmail.com és a parej.gabriella@szikm.hu e-mail címeken
2015. május 2.
Köszönetképpen az édesanyáknak, nagymamáknak ékszert és egyéb kedves apróságok
készülhetnek Bodzsár Nóri segítségével.
2015. május 9.
Varga Mária Magdolna a gyöngyfűzés rejtelmeibe avatja be a gyerekeket és szüleiket. Vigyázat,
türelemjáték!
2015. május 16.
Gyerünk, ki a szabadba, hadd repüljenek a sárkányok! Varga Magdival építhetnek a gyerekek
papírsárkányt, és persze, ki is próbálhatják.
2015. május 23.
Pünkösdi Királyságunkba keresünk alkalmas király és királynőt! Pünkösdi szokásaink nyomába
eredünk. A foglalkozást Paréj Gabi tartja.
2015. május 30.
Matiné helyett Hetedhét Játékfesztivál, korhatár nélkül! Idén a fesztivál egyik helyszíne
múzeumunk Országzászló téri épülete lesz, így hát:
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Legyél Te is Csalafinta!
A Hetedhét Csalafinták Céhe felvételt hirdet ifjoncok és fiatal kisasszonyok számára, akik ez évi
május havának 30. és 31. napjain próbatételeiket teljesítik, miután a mondott napok valamelyikén
Csalafinta Mesterlevelet szereznek. A próbatételek megkezdhetők a Hetedhét országrészek
bármelyik falusi, avagy városi próbatevő helyén, és teljesíthetőek mindkét mondott napon, a
Csalafinta Vándorláskönyv utasításai szerint eljárván.
2015. június 6.
Ügyesség és szemfülesség. Erre lesz szükségetek szombaton, Varga Magdi pedig próbára teszi
ezeket a tulajdonságaitokat a múzeum udvarán. Ügyességi játékokkal és feladványokkal várjuk a
gyerekeket.
2015. június 13.
Vakáció-Akció Bodzsár Nórival: mindennapi tárgyaink újragondolva, azaz újrahasznosítva. A nyári
szünet előtt utoljára gyűlünk össze, de csak rövid időre búcsúzunk egymástól, szeptembertől újra
matinézunk.
KORKÓSTOLÓ
Múzeumtábor
Turnusok:
2015. június 15. (hétfő) – június 19. (péntek)
2015. június 22. (hétfő) – június 26. (péntek)
Részvételi díj/hét/fő: 16.000 Ft (tartalmazza a háromszori étkezést: tízórai, meleg ebéd, uzsonna)
Helyfoglalás 5000 Ft befizetésével lehetséges minden turnus előtt 1 héttel.
A táborokat minimum 8 fő jelentkezése esetén indítjuk.
Bejelentkezés: Fiedler Zsuzsanna: +36 209 667 903, muzped.szikm@gmail.com vagy
személyesen: Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, Fő utca 6.
FEJÉR MEGYEI MÚZEUMEGYESÜLET
Tagság
Kérjük a Múzeumegyesület és a Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület
Székesfehérvári Tagcsoportja tagjait, hogy újítsák meg tagságukat a 2015. 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.
Tanulmányi kirándulás
ERDÉLY – Nagyváradtól Gyimesbükkig 2015. június 23–28.
Utunk során érintjük Kalotaszeg, Székelyföld, Sóvidék, Hargita, Csíki-havasok, Erdővidék
területét; utazunk a Kőrös, Maros, Küküllő folyók mentén; sétálunk a szovátai sós tavak és a
Szent Anna-tó körül; városnézés, múzeum és templomlátogatások során velünk utazó
idegenvezetőnk kalauzolásával ismerkedünk múltunk történeti, művészettörténeti irodalmi és
néprajzi emlékeivel.
Útvonal: Nagyvárad, Király-hágó, Kalotaszentkirály, Kolozsvár, Marosvásárhely, Erdőszentgyörgy,
Farkaslaka, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Csíksomlyó, Fügés-tető, Gyimesbükk, Tolvajos-tető,
Homoródfürdő, Tusnádfürdő, Szent Anna-tó, Kisbacon, Vargyas, Parajd, Szováta, Segesvár,
Gyulafehérvár, Marosillye, Arad.
Szállás: Kolozsváron (1 éjszaka 2 ágyas szállodai szobákban), Farkaslakán (4 éjszaka
vendégházak 2 ágyas szobáiban)
Ellátás: félpanzió
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Részvételi díj: 60000 Ft
A részvételi díj tartalmazza: autóbusz költség, szállás félpanzióval, idegenvezetés, belépők.
Indulás: reggel 6 órakor a Skála áruház parkolójából
Jelentkezés és információ Braila Máriánál (Szent István Király Múzeum, Országzászló tér 3.,
telefon: 06-22-315 583).
A jelentkezőknek részletes programot küldünk.
MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK
Szervezett iskolai csoportoknak szóló múzeumpedagógiai foglalkozásaink részletes adatbázisa:
www.szikm.hu/muzeumpedagogia
Személyes kapcsolat és bejelentkezés:
Régészeti kiállítások, időszaki kiállítások:
Fiedler Zsuzsanna múzeumpedagógus, muzped.szikm@gmail.com ;+36/22 315-583; +36/209
667 901
Új Magyar Képtár, képzőművészeti kiállítások, időszaki kiállítások:
Hári Krisztina múzeumpedagógus, harikriszta@gmail.com ; +36/22 315-583; +36/203 709 052
Fekete Sas Patikamúzeum, időszaki kiállítások:
Krizsány Anna népművelő, krizsany.anna@szikm.hu ; +36/22 315-583; +36/703 338 6173
Néprajzi kiállítások, Palotavárosi Skanzen, időszaki kiállítások:
Paréj Gabriella művelődésszervező, parej.gabriella@szikm.hu ; +36/22 315-583; +36/703 386 169
PALOTAVÁROSI SKANZEN
Székesfehérvár, Rác u.11.
Bejelentkezés: Paréj Gabriella 06-22-315 583;+ 36 70 338 61 69;
parej.gabriella@szikm.hu
A foglalkozások díja, amely magában foglalja a belépő díjat is:
Múzeumi órák: 600 Ft/fő/alkalom
Kézműves foglalkozások: 500 Ft/fő/alkalom
Tárlatvezetések: 300 Ft/fő/alkalom
PALOTAVÁROSI EMLÉKEK
Korosztály: óvodásoknak és alsó tagozatosoknak (4–12 éveseknek)
Csoport létszáma: 20–25 fő
A foglalkozás időtartama: 60 perc. A foglalkozás díja: 600 forint/fő/alkalom
TISZTELETEM!…
Korosztály: felső tagozatosoknak és középiskolásoknak (12–18 éveseknek)
Csoport létszáma: 20–25 fő
A foglalkozás időtartama: 60 perc. A foglalkozás díja: 600 forint/fő/alkalom
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Székesfehérvár, Országzászló tér 3.
Tárgyalkotó hagyomány – állandó néprajzi kiállítás
Múzeumi órák, kézműves foglalkozások, tárlatvezetések
Bejelentkezés és információ: Paréj Gabriella +36 70 338 61 69 vagy parej.gabriella@szikm.hu
A foglalkozások díja, amely magában foglalja a belépő díjat is:
Múzeumi órák: 600 Ft/fő/alkalom
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Kézműves foglalkozások: 500 Ft/fő/alkalom
Tárlatvezetések: 300 Ft/fő/alkalom
AZ ANGYALBÁRÁNYOK
Korosztály: óvodásoknak, alsó tagozatosoknak (5–7 éveseknek). Csoport létszáma: 20–25 fő
A foglalkozás időtartama: 60 perc. A foglalkozás díja: 600 forint/fő/alkalom
Ajánlás:
Milyen is a mi legelőnk? Kiket legeltetünk? Miből főzünk vacsorát? Hol alszunk? Mitől félünk?
Mindenre választ kapunk Az Angyalbárányok múzeumi mesefoglalkozáson.
A kiállításban a gyerekek a hagyományos magyar pásztorélet tárgyait és tennivalóit mesébe
szőve, játékos feladványokkal fedezik fel, miközben követik a fordulatos történetet és
alkalmanként szerepbe lépve fontos kérdésekről döntenek.
MINDENNAPOK, ÜNNEPNAPOK – múzeumpedagógiai foglalkozások jeles napjainkon (adventi
ünnepkör, farsang, húsvér, pünkösd)
Korosztály: óvodásoknak, alsó tagozatosoknak (5–10 éveseknek). Csoport létszáma: 20–25 fő
A foglalkozás időtartama: 60 perc. A foglalkozás díja: 600 forint/fő/alkalom
Ajánlás:
Játékos formában megismerkedünk ünnepeink hagyományaival. Megtudjuk, hogy 100 évvel
ezelőtt hogyan ünnepeltek, miben hittek, sőt, alkalomadtán még mágikus praktikákat is tanulunk,
melyekkel a rontást tudjuk elhárítani, vagy épp a bőséges terményt segítjük elő.
VÁNDORLÓ LEGÉNYEK, CÉHES MESTEREK
Korosztály: alsó tagozatosoknak (7–12 éveseknek). Csoport létszáma: 20–25 fő
A foglalkozás időtartama: 90 perc. A foglalkozás díja: 600 forint/fő/alkalom
Ajánlás:
Foglalkozásunk keretében nemhogy megismerkedünk a céhek világával, de magunk is céhet
alapítva mesteremberekké válunk! Nem csak a kézművesség oldaláról, de a szórakozás, a
közösségi élet egy sajátos formájával is megismerkedünk.
„ÉN ELMENTEM A VÁSÁRBA…”
Korosztály: alsó tagozatosoknak (7–12 éveseknek). Csoport létszáma: 20–25 fő
A foglalkozás időtartama: 60 perc. A foglalkozás díja: 600 forint/fő/alkalom
Ajánlás:
Miben különböztek a régi vásárlási szokások a maiaktól? Miért nem egyszerűen csak az adásvételről szóltak az egykori vásárok? Kellett-e reklámozni az árukat? Milyen írott és íratlan
szabályok irányították a vásárok szereplőit? Ezekre és más hasonló kérdésekre keressük a
választ játékos formában.
„MÁS-KÉPp”
Korosztály: felső tagozatosoknak és középiskolásoknak (12–18 éveseknek)
Csoport létszáma: 20–25 fő
A foglalkozás időtartama: 90 perc. A foglalkozás díja: 600 forint/fő/alkalom
Ajánlás:
Milyenek vagyunk mi és milyenek a „mások”? Miért nézzük a dolgokat másképp? Tudjuk-e
egyformán is nézni a világot? Különböző kultúrák, népek, vallások, identitások világában
barangolva beszélgetünk magunkról és másokról, a megismerésről, a megértésről, az
elfogadásról és a toleranciáról.
NÉP=MŰVÉSZ?
Korosztály: felső tagozatosoknak és középiskolásoknak (12–18 éveseknek)
Csoport létszáma: 20–25 fő
A foglalkozás időtartama: 60 perc. A foglalkozás díja: 600 forint/fő/alkalom
Ajánlás:
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Mi a népművészet? Hol és miképpen jelenik meg? Ki, vagy kik hozzák létre? Beszélhetünk-e ma
is népművészetről? Köze van-e a graffitinek a pásztorbot faragásokhoz? Ezekre, és ezekhez
hasonló izgalmas kérdésekre együtt keressük a választ.
AKKOR TE MOST NÉPEKET RAJZOLSZ? – interaktív bevezetés a néprajz tudományába
Korosztály: felső tagozatosoknak és középiskolásoknak (12–18 éveseknek)
Csoport létszáma: 20–25 fő
A foglalkozás időtartama: 60 perc. A foglalkozás díja: 600 forint/fő/alkalom
Ajánlás:
Kell-e a néprajzosnak jól rajzolni? A folklór egy népi tisztítószer? Ha a kérdésekre nem tudnál
magabiztosan válaszolni, de érdekelnek a különböző kultúrák, vagy épp a saját emberi
környezeted foglalkoztat, akkor ezen a foglalkozáson a helyed! Figyelem: gondolkodni és saját
véleményt alkotni kötelező!
SZERET-NEM SZERET…
Korosztály: középiskolás diákoknak (14–18 éveseknek). Csoport létszáma: 20–25 fő
A foglalkozás időtartama: 60 perc. A foglalkozás díja: 600 forint/fő/alkalom
Ajánlás:
Milyen lehetett szerelmesnek lenni 150 évvel ezelőtt? Milyen illemszabályokat kellett betartaniuk a
fiúknak és a lányoknak társaságban? Mik voltak az íratlan szabályai a párválasztásnak? Hogyan
változott a szerelem és a párválasztás társadalmi megítélése? Te hogyan választasz?
TÁRGYI TUDÁS – interaktív tárlatvezetések diákoknak
Korosztály: alsó és felső tagozatosoknak és középiskolásoknak (7–18 éveseknek)
Csoport létszáma: 20–25 fő
A foglalkozás időtartama: 30–40 perc. A foglalkozás díja: 300 forint/fő/alkalom
Ajánlás:
Szakavatott munkatársaink tárlatvezetésre invitálják meg az érdeklődőket! Egy-egy résztémára
összpontosítva ismerkedhetünk meg életünk, múltunk és jelenünk egy darabkájával.
REMEK-MUNKA – manuális bevezetés a mesterségek világába (kézműves foglalkozások)
Korosztály: alsó és felső tagozatosoknak (7–12 éveseknek). Csoport létszáma: 15–20 fő
A foglalkozás időtartama: 50 perc. A foglalkozás díja: 500 forint/fő/alkalom
Ajánlás:
Technika- és anyagismerettel egybekötött foglalkozások az alábbi hagyományos kismesterségek
köréből: szálasanyagok feldolgozása, nemezelés, bútorfestés, kékfestés, mézeskalácsosság,
takácsmesterség, gyertyamártás, bőrözés, üvegkészítés.
Tananyag kiegészítésére ajánljuk, ahol olyan alapanyagokkal és technikákkal ismerkedhetnek
meg a gyerekek, amelyeket az iskolában nincs mód vagy lehetőség kipróbálni.
Marosi Arnold Múzeumi Könyv és Régiség Látványtár
Múzeumi óra (90 perc)
 Látvány, tárulj! Bepillantás a múzeum kulisszatitkaiba – felső tagozatosoknak és
középiskolásoknak 11–18 éves korig
Bejelentkezés: Fiedler Zsuzsanna +36 20 966 7903; muzped.szikm@gmail.com
A foglalkozások díja, amely magában foglalja a belépő díjat is: 600 Ft/fő
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Székesfehérvár, Fő u. 6.
Évezredek kincsei – állandó régészeti kiállítás
Múzeumi óra (60 perc)
Ókor témakörben
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Lennél te is Caesar légósa? – alsó tagozatosoknak 7–10 éves korig
Rómaiak müzlis tálja – alsó tagozatosoknak 7–10 éves korig
Lennél te is diák a római korban? – alsó tagozatosoknak 7–10 éves korig
A római császárok hódításainak a titka – felső tagozatosoknak 11–14 éves korig
Amit a pannoniai divatról megtudhatunk a múzeumban – felső tagozatosoknak 11–14 éves
korig
 Mi kapható egy római piacon? – felső tagozatosoknak 11–14 éves korig
 Te Venus vagy Mercurius kegyeit keresed inkább? – középiskolásoknak 14–18 éves korig
 Milyen volt a római „házibuli”? – középiskolásoknak 14–18 éves korig
Népvándorlás témakörben
 Népek keringője. Hunok, germánok, avarok a Kárpát-medencében – felső tagozatosoknak
és középiskolásoknak 11–18 éves korig
Szakkörök (5X120 perc)
Ókor témakörben
 Rómaiak üzenete – felső tagozatosoknak 11–14 éves korig
 Egy pannoniai település: Gorsium – felső tagozatosoknak 11–14 éves korig
 A rómaiak – középiskolásoknak 14–18 éves korig
 Élet a birodalom védőbástyáján, Pannoniában – középiskolásoknak 14–18 éves korig
 Kik azok a rómaiak? – alsó tagozatosoknak 7–10 éves korig
 Sasok és légiók – alsó tagozatosoknak 7–10 éves korig
Foglalkozás-sorozat óvodásoknak (3x60 perc)
Ókor témakörben
 Utazz velünk a rómaiak világába! – óvodásoknak 5–6 éves korban
 Romok meséi – óvodásoknak 5–6 éves korban
Bejelentkezés: Fiedler Zsuzsanna +36 20 966 7903; muzped.szikm@gmail.com
A foglalkozások díja, amely magában foglalja a belépő díjat is: 600 Ft/fő/alkalom
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Székesfehérvár, Fő u. 5.
Múzeumi óra (60 perc)
 FŰBEN-FÁBAN ORVOSSÁG – alsó és felső tagozatosoknak 7–14 éves korig
Hallottatok már a repülősóról? Mire jó a pemetefű? Hogyan kerül a habcsók a patikába? A
Fekete Sas Patika történetéhez kapcsolódva megismerkedünk az egykori gyógyszerészet
érdekességeivel. A bevezető jellegű óra jó alapot nyújthat a későbbi, speciálisabb
foglalkozásokhoz.
 FEKETE SAS TITKAI – felső tagozatosoknak 11–14 éves korig
Miért éppen Fekete Sas lett a neve? Mi mindent árultak hajdan a patikában? Milyen színű a
kamilla olaja, és mire használták a cukrot a gyógyszerészek? Efféle kérdésekre keressük a
válaszokat, miközben a megismerkedünk a patikusmesterség régi módszereivel,
mozsarazunk, régi szerekbe szagolunk, kóstolunk bele.
 A PATIKA CSODÁI – középiskolásoknak 14–18 éves korig
Hogyan alakult ki a gyógyszerész szakma? Milyen tudományokból gyökeredzik? Hogyan függ
össze az orvostudománnyal? Mi mindenhez értettek a hajdani patikusok? A foglalkozás során
megvitatjuk a fenti kérdéseket, miközben megismerkedünk a legfontosabb gyógynövényekkel,
megszagoljuk az alapanyagokat.
Múzeumi órasorozat (6X60 perc)
 FEKETE SAS PATIKUSKÉPZŐ – alsó tagozatosoknak 7–10 éves korig
A város patikájának történetétől a gyógyteák kóstolásáig, majd az egykori árukészlettől a
gyógyszerészeti jelképekig számos érdekességgel ismerkedünk meg. Megnézünk,
megszagolunk, megkóstolunk jó néhány alapanyagot, laborban dolgozunk patikusinasként.
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 CSODAPATIKA – felső tagozatosoknak és középiskolásoknak 12–16 éves korig
Ez a patika más, mint a többi. Titkokat rejt. De miért éppen Fekete Sas lett a neve? Az órák
során különféle tantárgyakhoz kapcsolódva bontjuk ki az orvoslás és gyógyszerészet
történetének izgalmas fejezeteit.
Múzeumi nap, Témanap (4x45 perc)
 CSODAPATIKA – felső tagozatosoknak és középiskolásoknak, 12–16 éves korig
A Múzeumi nap 3–4 foglalkozást tartalmaz tetszés szerint választható tantárgyakhoz
kapcsolódóan, a Csodapatika órasorozatot alapul véve, manuális alkotó tevékenységgel
kombinálva.
 KÍGYÓNAK LÁBSÓ – nagycsoportos óvódásoknak
A Témanap programjában szerepel növények keresése, patikaszer kóstolás és szimatolás,
mozsarazás, adagolás, csomagolás, verstanulás, végül csíkos lábsót készítünk a kicsikkel.
Bejelentkezés: Krizsány Anna 06-22-315 583, 06-70-338 6173; krizsany.anna@szikm.hu
A foglalkozások díja, amely magában foglalja a belépő díjat is: 600 Ft/fő/alkalom
VÁROSHÁZA
Székesfehérvár, Városház tér 1. Tanácsterem
Városházi történelemórák
 Szent István és kora – interaktív foglalkozás múzeumpedagógusok vezetésével 12–18 éves
korig
 Szent László és kora – interaktív foglalkozás múzeumpedagógusok vezetésével 12–18
éves korig
Bejelentkezés: Fiedler Zsuzsanna +36 209 667 903, muzped.szikm@gmail.com
A foglalkozások ingyenesen vehetők igénybe.
HÍREK
Bányai Balázs történész A pátkai Ivánka-kúria és utolsó főúri lakói címmel tart
előadást 2015. május 29-én délelőtt a pátkai Báró Ivánka Géza Hely- és
Gazdaságtörténeti Gyűjteményes Ház megnyitása alkalmából rendezendő
tudományos konferencián.
Szücsi Frigyes régész Régészet és útépítés. A legújabb eredmények Fejér megyéből címmel
tartott előadást, valamint pódiumbeszélgetésen vett részt 2015. március 7-én a Közutas Szakmai
Napon.
Szücsi Frigyes régész Régészet és építési beruházások. Gyakorlat és eredmények címmel tartott
előadást 2015. március 12-én a Belvárosi I. István Középiskola Jáky József Tagintézményében.
Dr. Varró Ágnes néprajzkutató 2015. április 10-én az Intercisa Múzeumban rendezett, A
kendermagtól a textilig című kiállítást nyitotta meg. Ez alkalomból a témáról nyilatkozott a
dunaújvárosi városi televízió riporterének is.
Dr. Varró Ágnes néprajzkutató 2015. április 13-án a csákvári Vértes Múzeumban Szent Flórián
Fejér megyei szobrairól tartott előadást a helyszínen rendezett, a csákvári önkéntes tűzoltók
történetéről szóló időszaki kiállításban.
A Szabadművelődés Házában 2015. április 24-én Szent György-napi szokások, hiedelmek
címmel Haraszti Zsigmond néprajzkutató tartott előadást.
RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ
Dr. Varró Ágnes néprajzkutató 2015. március 25-én a Mária Rádió riporterének a Fejér megyei
német nemzetiségiek körében végzett kutatásairól beszélt. 2015. április 5-én, húsvét vasárnap a
Fehérvár Rádióban a nagyböjti és húsvéti népszokásokról adott interjút.
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A Szent György-napi szokásokról és hiedelmekről Haraszti Zsigmond néprajzkutató beszélt a
Lánchíd Rádióban 2015. április 24-én.
SAJTÓFIGYELŐ
Tihanyi Tamás: Múzeumi matiné nemezeléssel (fotó Koppán Viktor)
Vasárnapi Fejér Megyei Hírlap. – 16. évf. 8. sz. (2015. febr. 22.), p. 1. ill.
Nemezelő foglalkozást tartottak a Szent István Király Múzeumban február 21-én.
Bokros Judit: Gazdagító gyermekáldás: vándorkiállítás a várandóssághoz, szüléshez kapcsolódó
szokásokról (fotó Molnár Artúr)
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 47. sz. (2015. febr. 25.), p. 7. ill.
A veszprémi Lackó Dezső Múzeum vándorkiállítása Székesfehérváron, a Szent István Király
Múzeum Országzászló téri épületében tekinthető meg.
Gábor Gina: Gyereknevelés a Nádasdyaknál
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 49. sz. (2015. febr. 27.), p. 2. (Röviden)
Február 27-én Bányai Balázs történész tart előadást Gárdonyban.
Buthy Lilla: Habcsókok és más nyalánkságok (fotó Koppán Viktor)
Vasárnapi Fejér Megyei Hírlap. – 16. évf. 9. sz. (2015. márc. 1.), p. 3. ill.
A Fekete Sas Patikamúzeumban Szima Viktória tartott előadást.
Tihanyi Tamás: A grófi gyermek nevelése
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 51. sz. (2015. márc. 2.), p. 5. (Lakóhelyünk – Gárdony és
környéke)
Február 27-én Bányai Balázs történész tartott előadást a gárdonyi Nemzedékek Házában a
Nádasdy-család gyermekeinek neveléséről.
Elek Nikolett: A derű festője
Magyar Demokrata. – 19. évf. 9. sz. (2015. márc. 4.), p. 61. ill.
A Várkert Bazárban megnyílt Csók István-kiállítás kurátora a Szent István Király Múzeum
munkatársa, Gärtner Petra.
Varga József, V.: Csók István emlékezete: államtitkári felajánlás a cecei és a sáregresi diákoknak
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 55. sz. (2015. márc. 6.), p. 4. ill. (Lakóhelyünk – Sárbogárd és
környéke)
A Csók István Emlékév tervezett programjai.
Marián Linda: Csók 150
Magyar Krónika: közéleti és kulturális havilap. – 3. sz. (2015. márc.), p. 108. ill.
A Csók István Emlékév tervezett eseményei.
Bokros Judit: Költőnk és a diktatúra: tervezett regénye miatt is vállalta az utat (fotó Koppán
Viktor)
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 57. sz. (2015. márc. 9.), p. 7. ill.
Költőnk és Korea címmel tartott úti beszámolót Karafiáth Orsolya az Új Magyar Képtárban.
Gábor Gina: Csókos múzsák, derűs idillek (fotó Molnár Artúr)
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 56. sz. (2015. márc. 7.), p. 11. ill.
Gärtner Petra művészettörténész a Várkert Bazárban látható Csók István kiállítás kurátora.
Szabó Zoltán: Céhlevelek a gyűjteményből
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 58. sz. (2015. márc. 10.), p. 7. (Kulturmix)
Március 13-án céhleveleket bemutató kiállítás nyílik a Fekete Sas Patikamúzeumban.
Pallag Zoltán, [riporter] Jankó Judit: A social media a ma népművészete: interjú Pallag Zoltánnal,
a Szent István Király Múzeum közösségi menedzserével (fotó Villányi Csaba)
Múzeumcafé. – 9. évf. 45. sz. (2015. febr.-márc.), p. 124–127. ill.
Keserü Katalin: Magyar csendélet
Lyukasóra.–- 24. évf. 2. sz. (2015.), p. 8–9. ill.
Elhangzott 2011-ben a székesfehérvári Csók István Képtár kiállításmegnyitóján.
Szeiman Regina: Két derűs óra: Gärtner Petra kurátor tárlatvezetése a Csók Istvánemlékkiállításon
Lyukasóra. - 24. évf. 2. sz. (2015.), p. 13–15. ill.
14

Képriporttal a Várkert Bazárban rendezett kiállítás megnyitójáról.
Révész Emese: A Züzü-ciklus: „apa új vásznat tett az állványra, és engem festett"
Lyukasóra. – 24. évf. 2. sz. (2015.), p. 16–21. ill.
A székesfehérvári Szent István Király Múzeum Bálványok és démonok című kiállításának
tárlatvezető anyagából.
Venczel Sándor: Fehérvár – szabad város: az első séta
Sukorói Hírforrás. – 2. évf. 4. sz. (2014.), p. 5. ill.
Székesfehérvár turisztikai nevezetességei, közöttük a Szent István Király Múzeum intézményei.
Szabó Zoltán: Csutka madám és Mici néni
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 64. sz. (2015. márc. 17.), p. 7. (Kulturmix)
A Szent István Király Múzeum Múzeumi mozaik című sorozatában a magyar szülészet történetéről
Rácz Piroska antropológus tart előadást március 18-án. A program a Születés - a gyermekáldás
kultúrája című kiállításhoz kapcsolódik.
Gábor Gina: Csutka madám végakarata
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 74. sz. (2015. márc. 28.), p. 11. ill.
Rácz Piroska előadásáról, mely a Szent István Király Múzeum gyermekáldással kapcsolatos
kiállításának kísérőrendezvénye.
Tóth Sándor: Seuso: vizsgálják a kancsót
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 68. sz. (2015. márc. 21.), p. 10. ill. (Hétvége)
Az MTA Földtani és Geokémiai Intézetében, ill. a Miskolci Egyetem Archeometallurgiai
Kutatócsoportja laboratóriumában végzett vizsgálatokról.
Szabó Zoltán: Múzeum és politizálás
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 70. sz. (2015. márc. 24.), p. 7. (Kulturmix)
A székesfehérvári Városi Képtár Hat klub ötkor című sorozatának következő vendége Izinger
Katalin művészettörténész március 25-én.
Gábor Gina: Kencéket kevernek az inasok
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 70. sz. (2015. márc. 24.), p. 15.
A székesfehérvári Fekete Sas Patikamúzeumban natúrkozmetikumok készítésével foglalkozó
szakkör indul. Vezetője Gyalus Boglárka.
Kőszeghy Béla: Öröm a Várkert Bazárban: Csók István-emlékkiállítás
Pesti Műsor. – 70. évf. 3. sz. (2015.), p. 74. ill.
A Csók István-emlékév eseményeiről, a pesti életműkiállítás kísérő programjairól.
Kocsis Noémi: Ínyenc szöveg
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 78. sz. (2015. ápr. 2.), p. 9. (Kultúrtipp)
Április 2-án az ország első spoken world zenekara, a Gourmand lép fel Székesfehérváron, a
Szent István Király Múzeum díszudvarán.
Gábor Gina: Savanyú Bálint előadása
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 81. sz. (2015. ápr. 7.), p. 7.
Április 8-án a Múzeumi mozaik című sorozat keretében az őskori termékenység kultuszról tart
előadást a Szent István Király Múzeum régésze.
Kovalovszky Márta: Ujházi Péter hetvenöt: Várfok Galéria, 2015. febr. 19 - ápr. 18.
Vigilia. – 80. évf. 4. sz. (2015. ápr.), p. 306–307.
Szabó Zoltán: Az avar kori hadtörténet
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 87. sz. (2015. ápr. 14.), p. 7. (Kulturmix)
Április 16-án Csiky Gergely tart előadást a Csók István Képtárban.
Gábor Gina: Kilátás: az emlékezés motívumai
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 89. sz. (2015. ápr. 16.), p. 1. ill.
Április 17-én a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében nyílik Czene Márta
Smohay-díjas képzőművész kiállítása. A megnyitón újabb fiatal alkotónak adják át a Smohay
Alapítvány 2014. évi díját.
-: Múzeum, patika
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 90. sz. (2015. ápr. 17.), p. 3.
A növények országa – herbáriumok, füveskönyvek című kiállítás nyílik a Fekete Sas Patikamúzeum fennállásnak 40. évfordulója alkalmából április 24-én.
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Szabó Zoltán: Kilátás, díjátadóval (fotó Molnár Artúr)
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 91. sz. (2015. ápr. 18.), p. 1. ill.
A székesfehérvári Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében nyílt meg a Smohaydíjas Czene Márta képzőművész kiállítása. A megnyitón átadták a 2014. évi Smohay-díjat Sipos
Eszter képzőművésznek.
Szabó Zoltán: Pilinszky közelében (fotó Molnár Artúr)
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 92. sz. (2015. ápr. 20.), p. 7. ill.
Kovács Péter művészettörténész könyvét április 23-án mutatják be a szegedi Sapientia
Hittudományi Főiskolán.
KIÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ
KEDVEZMÉNYEK
Kedvezmények, kedvezményezettek köre 2011. július 26-tól:
2011. július 26-án hatályba lépett 132/2011.(VII.18.) Kormányrendelet értelmében a múzeum
állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térség állampolgárai (a magyarok is) a
következő kedvezményekkel látogathatják.
I. A Szent István Király Múzeum kiállítóhelyeit DÍJTALANUL látogathatják:
 Kiskorúak, 6. életévük betöltéséig
 70. életévüket betöltöttek
 Fogyatékossággal élők, valamint kísérőik (jogosultanként legfeljebb egy fő)
 Közoktatásban dolgozó pedagógusok
 A közoktatási és kulturális miniszter által kiadott szakmai belépővel (hátoldalán érvényesített
közgyűjteményi kártya), illetve a Pulszky Társaság, a Magyar Múzeumi Egyesület, a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Magyar Levéltárosok Egyesülete tagkártyájával
rendelkezők
 Minden hónap első vasárnapján a 26 év alatti személyek, továbbá a 18 év alatti
személyeket kísérő, legfeljebb két hozzátartozó.
 Valamennyi látogató a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepein: (március 15., augusztus 20.,
október 23.)
II. A Szent István Király Múzeum kiállítóhelyeit 50%-OS KEDVEZMÉNNYEL látogathatják:
 6–26 év közötti életkorúak
 62–70 év közötti életkorúak
 Legfeljebb két fő, amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok közeli
hozzátartozója
III. Saját hatáskörű kedvezmények:
A. Ingyenes belépési lehetőség az alábbiaknak:
 A Szent István Király Múzeum (Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága) vendégkártyájával
rendelkezők
 ICOM, ICOMOS, AICA kártyával rendelkezők
 Újságíró igazolvánnyal rendelkezők
 Fejér Megyei Múzeumegyesület tagkártyájával rendelkezők
 Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület tagkártyájával rendelkezők
 Pro Gorsio – Gorsium Barátok Köre tagkártyával rendelkezők (csak Gorsium Szabadtéri
Múzeumban)
 Tóparti Gimnázium művészeti tagozatos diákjai, csoportosan a képzőművészeti kiállításokat
 Terembura Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület tagkártyájával rendelkezők
 Egyedi írásos engedéllyel rendelkezők
 MVMSZ – Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége tagkártyájával rendelkezők
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 HungaryCard Standard és Plus kártyával rendelkezők (csak az Évezredek Kincse című
állandó régészeti kiállítás, az Országzászló téri kiállítóhely, a Fekete Sas Patikamúzeum, a
Középkori Romkert és az Új Magyar Képtár)
 Magyar és külföldi idegenvezetői igazolvánnyal rendelkezők
B. 50 %-os belépési lehetőséget nyújtunk:
 Ősfehérvár Városkártyával rendelkezők, (csak az állandó kiállítások megtekintésére)
 Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete tagjai
A különféle kedvezmények nem vonhatók össze, jegyvásárláskor csak egyféle kedvezmény
érvényesíthető.
Belépődíjak:
Belépődíj: 700,-Ft
Kedvezményes belépődíj: 350,-Ft
Az ettől eltérő belépődíjakat a kiállítóhelynél közöljük.
Előzetes igénybejelentés alapján tárlatvezetést tartunk maximum 45 főből álló csoportok részére.
Bejelentkezés a múzeum kiállításainak megtekintésére: 22/315-583/14-es mellék
Bejelentkezés városnézésre és a Középkori Romkert – Nemzeti Emlékhely megtekintésére:
Kulcsárné Németh Mariann, telefon: 06/30-232-9672, e-mail: rajmund.ss53@gmail.com
Tárlatvezetések díjai:
Székesfehérvári kiállítások:
Teljes árú: 6.700 Ft
Kedvezményes (diák, nyugdíjas, fogyatékkal élők): 3.500 Ft
Idegen nyelvű: 9.000 Ft
Városnéző vezetés:
Teljes árú: 13.200 Ft (ez maximum 2 órát jelent, ezen felül óránként 4.000 Ft-tal nő az ár)
Kedvezményes (diák, nyugdíjas, fogyatékkal élők): 8.300 Ft (ez maximum 2 órát jelent, ezen felül
óránként 2.000 Ft-tal nő az ár)
Idegen nyelven: 16.500 Ft
LÁTOGATHATÓ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Székesfehérvár, Országzászló tér 3., Tel.: 22-398 083
TÁRGYALKOTÓ HAGYOMÁNY – FEJEZETEK FEJÉR MEGYE NÉPRAJZÁBÓL
ÜDVÖZLÉGY OH SZENTSÉGES FŐ… – Aranyozott kovácsoltvas rács a Szent István
székesegyház Szent István kápolnájából
MAROSI ARNOLD MÚZEUMI KÖNYV ÉS RÉGISÉG LÁTVÁNYTÁR
Nyitva: szerdától vasárnapig 10–18 óráig
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SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Székesfehérvár, 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
VÖRÖSMARTY MIHÁLY ‒ EMLÉKPONT
Nyitva: szerdától vasárnapig 10–18 óráig
ÚJ MAGYAR KÉPTÁR
Megyeház u. 17., Tel.: 22-329 504
Nyitva: 2015. március 17-től, hétfő kivételével naponta 10–18 óráig
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Székesfehérvár, Fő u. 5., Tel.: 22-315 583
Nyitva: hétfő kivételével naponta 10–18 óráig
Belépődíj: 500 Ft; kedvezményes belépődíj: 250 Ft
KÖZÉPKORI ROMKERT – NEMZETI EMLÉKHELY
Koronázó tér
Nyitva: április 1 – október 31-ig hétfő kivételével naponta 9–17 óráig
Belépődíj csak a Mauzóleum megtekintésére: 100 Ft
BUDENZ-HÁZ – YBL-GYŰJTEMÉNY
Székesfehérvár, Arany János u. 12.
Nyitva: 2015. március 18-tól, szerdától vasárnapig 10–18 óráig
Belépődíj: 500 Ft; kedvezményes belépődíj: 250 Ft
PALOTAVÁROSI SKANZEN
Székesfehérvár, Rác u.11., Tel.: 22-315 583
PALOTAVÁROSI EMLÉKEK
Nyitva: 2015. május 1-től, szerdától vasárnapig 10–18 óráig
Belépődíj: 500 Ft; kedvezményes belépődíj: 250 Ft
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2015. ÉVI ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
Pünkösd, május 24. (vasárnap) nyitva
Pünkösd, május 25. (hétfő) csak a Középkori Romkert – Nemzeti Emlékhely és a Csók István
Képtár tart nyitva
Nemzeti ünnep, Szent István napja, augusztus 20. (csütörtök) nyitva
Nemzeti ünnep, október 23. (péntek nyitva
Mindenszentek, november 1. (vasárnap) zárva
Karácsony, december 24–25–26. (csütörtök, péntek, szombat) zárva
Újév, január 1. (péntek) zárva

Honlap: www.szikm.hu
Facebook: www.facebook.com/SzentIstvanKiralyMuzeum
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