MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztató a 2015. november–december havi programokról
LI. évfolyam 11–12. szám
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Székesfehérvár, Országzászló tér 3.
„AZ ÉGBŐL DÜHÖDT ANGYAL DOBOLT”
SZÉKESFEHÉRVÁRI EZREDEK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN
Megnyitó: 2015. november 20-án, pénteken 17 órakor
A vendégeket köszönti: Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár Megyei Jogú Város
polgármestere
A kiállítást megnyitja: Vargha Tamás honvédelmi államtitkár
Szakmai megnyitó: Rózsafi János történész
Megtekinthető: 2016. április 17-ig, szerdától vasárnapig 10–18 óráig
Kiállításunkon bemutatjuk a 20. század elején, Székesfehérváron található katonai alakulatokat és
azok épületeit. Végigkísérjük a városunkban állomásozó ezredek – főként a 17. honvéd
gyalogezred, a 17. népfelkelő ezred, a 69. k. u. k. gyalogezred és a 10. k. u. k. huszárezred – I.
világháborús tevékenységét, amely során megelevenednek a front eseményei, illetve a katonák
front mögötti élete. Megemlékezünk továbbá a hátországbelieknek a hadiárvák, hadiözvegyek és
hadirokkantak megsegítésére tett erőfeszítéseiről.
PESOVÁR FERENC NÉPRAJZKUTATÓRA EMLÉKEZÜNK
Megtekinthető: 2015. november 20-tól, szerdától vasárnapig 10–18 óráig
A látványtárban munkásságát, műveit bemutató kamarakiállítással emlékezünk Pesovár Ferencre.
Pesovár Ferenc emléktáblájának avatására 2015. november 21-én kerül sor a Szent István Király
Múzeum Országzászló téri épületének homlokzatán.

CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.
FEJÉR MEGYEI ŐSZI TÁRLAT
Megtekinthető: 2015. december 13-ig,
hétfőn 13–18 óráig, keddtől péntekig 10–18 óráig, szombaton 9–18 óráig
Több évtizedes hagyomány alapján minden negyedik évben múzeumunk rendezi meg Fejér
megye kortárs képző- és iparművészetét bemutató kiállítását, a Fejér Megyei Őszi Tárlatot. A
kiállításon a megyei vagy a megyéhez kötődő képző- és iparművészek utóbbi két évben készült
alkotásait mutatjuk be. A Fejér Megyei, valamint a Székesfehérvár és Dunaújváros Megyei Jogú
Városok Önkormányzatai által felajánlott díjakról szakmai zsűri dönt.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Székesfehérvár, Megyeház u. 17.
ÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT
Megtekinthető: 2015. december 13-ig, keddtől vasárnapig 10–18 óráig
Ötven éve történet. Ezt a címet adtuk annak az eseménysorozatnak, amelyet az 1965
júliusának végén, tehát valóban fél évszázada átadott első székesfehérvári panelház miatt tartunk
fontosnak. Az ARÉV Baráti Kör Egyesület az építőipari vállalat összegyűjtött és megőrzött anyagát
gondozva, jelentős feltáró munkája eredményét mutatja be. A volt „arévesek” lelkes értékőrző
munkája teszi lehetővé, hogy az ipari építési technológiákat, a vállalat és az építőipari üzem
eredményeit, illetve közösségi munkáját bemutassuk. Az egyesület alapító tagja, Kiss József
kezdeményezte a feltáró munkát és az eredmények bemutatását is. A kiállítást Kiss József (19262015) emlékének ajánljuk.
A kiállításban a múzeum nyitva tartási idejében az egyesület tagjai várják a látogatókat,
rendszeresen beszélgetéseket és vetítéseket szerveznek a városépítéshez kapcsolódó témákban.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Székesfehérvár, Fő u. 6.
DICSŐ ÉVSZÁZADOK NYOMÁBAN – A KIRÁLYI KORONÁZÓ TEMPLOM
Megtekinthető: 2015. november 15-ig, keddtől vasárnapig 10–18 óráig
Az Árpád-dinasztia székvárosában, Fehérvárott épült fel a középkori Magyar Királyság
legfontosabb temploma, a Szűz Máriának szentelt prépostági templom. Alapítója maga Szent
István király volt, halála után Fehérvár török általi elfoglalásáig (1543) minden magyar királyt
ebben az épületben koronáztak meg. A templom őrizte Szent István király és Szent Imre herceg
sírját, valamint rajtuk kívül még 14 uralkodó és számos uralkodói családtag temetkezett ide. Az
1601-ben bekövetkezett robbanást követően az épület pusztulásnak indult, maradványait ma a
Nemzeti Emlékhely őrzi.
A Szent István Király Múzeum időszaki kiállítása a királyi bazilika történetével ismerteti meg a
látogatót egykorú történeti források, a bazilikából származó kőfaragványok és rekonstrukciós
rajzok bemutatásával.
KOTTÁK SZIBÉRIÁBÓL
Megtekinthető: 2015. november 15-ig, keddtől vasárnapig 10–18 óráig
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Kották Szibériából címmel Károly János kántortanító anyagát állítjuk ki. Az I. világháború első
évében orosz hadifogságba került, ám Károly János négy éves fogsága alatt is zenével igyekezett
foglalkozni. Alkalom - karácsony, húsvét, temetés – itt is volt arra, hogy az esetlegesen
megvonalazott papírra, a tintaceruza lefaragott hegyéből áztatott tintával leírja szerzeményeit,
melyeket elő is adtak. Az ilyen lélekemelő alkalmak minden résztvevője a túlélésért küzdött és
imádkozott a szabadulásért.
Károly János szerzeményeinek kottáit tartotta 4 éves hadifogsága egyetlen nyereségének, ezért
azokat az inge alatt, a testére csavarva hozta haza.
Családja nem csupán zenei tehetségét örökölte, hanem a múlt relikviáinak féltő tiszteletét is.
KATONA KARÁCSONYFA, HÁBORÚS KARÁCSONYFA
Megtekinthető: 2015. november 27-től 2016. január 4-ig, keddtől vasárnapig 10–18 óráig
Katonáink 1914-től négy alkalommal is a frontkarácsonyfa alatt ünnepeltek. Közkatonáink
tekintélyes részének ekkor a karácsonyfa újdonságot jelentett, otthon legtöbbjük családjában még
nem találkozott vele. Számosan voltak olyanok, akik a kaszárnyában vagy a fronton, a
fedezékben, a pihenőben vagy a hadikórházban ismerkedtek meg közelebbről a karácsonyfával.
Az alegységek nem csupán feldíszített karácsonyfát, hanem karácsonyi vacsorát és otthonról
érkezett szeretetajándékot is kaptak. A háborús karácsonyfa-ünnepélyről számos fénykép,
naplóbejegyzés készült. A frontról hazaküldött karácsonyi képeslapoknak is kedvelt motívuma volt
a karácsonyfa a különböző helyszíneken: a katonai szállástól a fedezékig, lövészároktól a
frontkórházig. Kiállításunkon az első világháború centenáriumán a frontkarácsonyfáról a Szent
István Király Múzeum karácsonyfa archívumába gyűjtött dokumentumokat mutatjuk be.
ÚJ MAGYAR KÉPTÁR
Székesfehérvár, Megyeház u. 17.
A LÁTHATATLAN GYÁR. THE INVISIBLE FACTORY
SIPOS ESZTER 2014. ÉVI SMOHAY-DÍJAS KÉPZŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: 2015. november 29-ig, keddtől vasárnapig 10–18 óráig
A kiállítás Közép-Kelet-Európa közelmúltját, emlékezetpolitikáját és valóságos tapasztalatának az
ellentmondásos viszonyát dolgozza fel egy magyarországi földalatti lőszergyár átalakulásának a
történetén keresztül. A hidegháború minden országában találunk példákat hasonló titkos
épületkomplexumokra, ilyen értelemben ez a vizsgált 7006-os gyár egy általános 20. századi eset,
ugyanakkor sajátos magyar történet is. A ma is aktív, de eredeti funkcióját folyamatosan
átszervező intézet esetének a felderítése meglehetősen szövevényes feltáró munkával járt és jár
együtt. Az egykori gyárban dolgozók emlékezetét, a helyhez kötődő saját emlékeit és az
emlékezetpolitika által reprezentált múlttörténetet a művész párhuzamosan dolgozza fel; ez a
háttérkutatással együtt járó vizsgálódás mégis leginkább a jelenre és a jövőre fókuszál. Olyan
kérdésekre keresi a választ, minthogy: A közelmúlt társadalmi változásai mennyiben gyökereznek
a hidegháborús félelmekben? A reprezentáció hiánya milyen hatással lehet egy település jelenére
és jövőjére? Az álcázás és az elfedés berögzült szokásaitól mennyire tud megszabadulni egy
közösség? Mire vagyunk képesek a titok megőrzésének érdekében? Az installáció bunkerbejárat
szerű épületelemeivel megeleveníti a hidegháború korszakát, de konkrétabb képet kapunk a
vizsgált gyár korszakaiba bepillantva, miközben a hely jelenlegi történetének fragmentumai
vizuálisan és hangelemekben is körbeveszik a teret. A film, a fotó, a rajz, az objekt egyaránt része
a kiállításnak.
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RENDEZVÉNYEK
2015. november 3., kedd 16.30 óra
Kitaibel Pál, a sokoldalú természettudós
Előadó: Dr. Molnár V. Attila botanikus
A Magyar Tudomány Napja alkalmából szervezett program.
Helyszín: Szent István Király Múzeum, Rendház (Székesfehérvár, Fő u. 6.)
2015. november 7–8., szombat–vasárnap 14–17.30 óráig
Múzeumi Őszi Fesztivál – Mesterségek nyomában: Stukkó, konzol, rozetta
Foglalkozásvezetők: Kovács Alina szobrászművész, Molnár Attila szobrászművész
Polgári, polgárias divatot utánzó parasztpolgári lakás- és épületdíszek nyomába eredünk, a
részvevők megtudhatják, hogyan dolgoztak a stukkátorok, azaz kipróbálhatják a stukkóhúzást, a
konzol- és rozettafaragást.
Részvétel díja: 1000 Ft/fő/nap
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2015. november 10., kedd 16.30 óra
KAZAY ENDRE NAP
Köszöntőt mond: Dr. Békefi Géza gyógyszerész
A Pásztori patika története
Előadó:Dávidné Horváth Enikő történész
Föngyöskert Gyógyító Völgy – Gyógynövénykert és Népi Gyógyászati Tanösvény Vértesacsán
Előadó: Becse Ildikó, a park tervezője és szakmai programvezetője
Helyszín: Szent István Király Múzeum, Rendház (Székesfehérvár, Fő u. 6.)
2015. november 11., szerda 13 óra
Szent Márton-napi ünnepség a múzeumban
Program:
Az ünnepséget megnyitja: Palkovics Lajos, a Fehérvári Polgárok Egyesületének elnöke
Ünnepi köszöntőt mond: Földi Zoltán iskolaigazgató, önkormányzati képviselő
A Felsővárosi Iskola diákjainak megemlékező műsora
Dr. Varró Ágnes néprajzkutató szakvezetése a múzeum néprajzi kiállításában, Szent Márton
alakjának ismertetésével
Ludaskása kóstoló
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2015. november 13., péntek 16.30 óra
Közkívánatra újra:
Múzeumi Őszi Fesztivál – Egy képtelen történet. Családi nyomozás a múzeumban
A múzeum bezárta kapuit, a látogatók hazamentek, és csak a múzeumi őr léptei nyikorogtak a
kiállítóterem műgyanta padlóján. Egyszer csak furcsa zajra lett figyelmes. Nyikorgás, kattanás...de
mindent rendben talált. Azaz mégsem. Egy kép eltűnt! MI lehet a különleges kép rejtélye? Hová
vezetnek a nyomok? És ki az, aki elég bátor és elszánt ahhoz, hogy a nem mindennapi tolvaj
nyomába eredjen?
Moderátorok: Rosta Helga és Paréj Gabriella múzeumpedagógusok
Részvétel díja: 600 Ft/család
Bejelentkezés és kapcsolat: Paréj Gabriella, +36 70 338 61 69, parej.gabriella@szikm.hu
2015. november 20., péntek 18.30 óra
Művészetek találkozása. A Hermann László Kamarazenekar hangversenye
Magyar–olasz est
Farkas Ferenc, Kossuth–díjas zeneszerző születésének 110. évfordulója alkalmából
Az est vendége: Gombos László zenetörténész, a MTA Zenetudományi Intézet munkatársa
Közreműködik: Jobbágy Andor – hegedű, Bernáth Balázs – oboa, Kárász András – gordonka
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Művészeti vezető: Major István
Helyszín: Csók István Képtár (Székesfehérvár, Bartók Béla tér. 1.)
2015. november 21., szombat 11 óra
Pesovár Ferenc néprajzkutató emléktáblájának avatása
Program:
A vendégeket köszönti: Kulcsár Mihály igazgatói jogkörben eljáró igazgatóhelyettes
Az emléktáblát felavatja: Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár Megyei Jogú Város
polgármestere
Dr. Lukács László néprajzkutató, egyetemi tanár emlékezése Egy évtized Pesovár Ferenccel a
Szent István Király Múzeumban címmel
Az Alba Regia Táncegyüttes bemutatója Pesovár Ferenc gyűjtéséből, kísér a Tilinkó Zenekar
Az avatóünnepség előtt, 10 órától a Marosi Arnold Múzeumi Könyv és Régiség Látványtár,
a Tárgyalkotó hagyomány – Fejezetek Fejér megye néprajzából című néprajzi állandó kiállításunk,
valamint a Pesovár Ferenc munkásságát, műveit bemutató kamarakiállítás belépődíj nélkül
látogatható.
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2015. november 22., vasárnap 17 óra
Az Authentic Quartet koncertje
Műsor: I. Pleyel: C-dúr vonósnégyes Op. 41. No.1., W .A. Mozart: F-dúr Divertimento, I. Pleyel: Gdúr vonósnégyes Op. 42. No.1., J. Haydn: d-moll vonósnégyes Op. 42.
Helyszín: Budenz-ház – Ybl-gyűjtemény (Székesfehérvár, Arany János u. 12.)
2015. november 25., szerda 17 óra
AZ ORVOSLÁS TÖRTÉNETE sorozat
Véreskezű orvostudomány
Előadó: Szima Viktória
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2015. december 2-án, szerdán 16 órakor
Könyvbemutató
Lukács László: Szép karácsony szép zöld fája… A karácsonyfa története és elterjedése
Európában, a Kárpát-medencében
A kötetet bemutatja: dr. Nagy Veronika néprajzkutató, a Hetedhét Játékmúzeum muzeológusa
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2015. december 2–23. között
Karácsonyi könyvvásár a múzeumban
A Szent István Király Múzeum Fő utcai épületében, a Szent István Király Múzeum Országzászló
téri épületében, a Csók István Képtárban (Bartók Béla tér 1.) és az Új Magyar Képtárban
(Megyeház u. 17.) kiállításaink nyitva tartási idejében árusítjuk karácsonyi ajándéknak alkalmas
régészeti, történelmi, néprajzi, művészeti könyveinket.
2015. december 7., hétfő 18 óra
A Jelenkor Kiadó és az Új Magyar Képtár bemutatja:
Térey János: A legkisebb jégkorszak – zenés felolvasóest és könyvbemutató beszélgetés
„Rögtön az elején elárulom, hogy Térey János megírta az év legszórakoztatóbb regényét, ami
elég furán van tördelve, de nem az a fontos, hogy ránézésre verses a szerkezet, mert nincs forma,
rím és ütemhangsúly, ezzel szemben lírai nyelvezet vezet be minket Budapest jövőjébe, 2019-be,
amikor nemcsak az országot, de egész Európát megváltoztatja a hó, a jég és a hideg. A háttérben
Lana del Rey, a Metallica, PJ Harvey, a Cure, a Red Hot Chili Peppers, Gershwin, Aphex Twins,
Radiohead, Kate Bush szól…” – Valuska László, KönyvesBlog
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2019-et írunk, Európát és benne Magyarországot az izlandi vulkánok heves aktivitása nyomán
bekövetkező globális lehűlés keríti hatalmába. Mátrai Ágoston, a Protokoll immár révbe ért
főszereplője, konzulként dolgozik Reykjavíkban, ám amikor a mindent beborító hamufelhő miatt
evakuálják a lakosságot, haza kell térnie Budapestre. A „vulkáni tél” lassanként beköszönt
Magyarországra is. Vajon miként birkózik meg a magyar társadalom a váratlan
katasztrófahelyzettel? Mihez kezd az épp regnáló szociáldemokrata-jobbközép kormány
Magyarországon? Miközben a felső középosztály fényűző díszletek között zajló kényelmes életét
felborítani látszanak a hó és jég alatt is forrongó szélsőséges csoportok. Mi történik, ha csődöt
mond a logisztika, a pénz sem bizonyul hathatós cserealapnak a túléléshez, és előbújnak a hegy
kísértetei is? A Legkisebb Jégkorszak képtelenül valóságos korrajz a közeli múltunkról, jelenünkről
és egy elképzelt jövőről. Térey János verses epikájának nagy lélegzetű, összegző alkotása, a
szeszélyes európai apokalipszis hótól és jégtől szikrázó költészete.
A regényből készült zenés felolvasóesten közreműködik: Bánki Gergely, Sárosdi Lilla és Térey
János, valamint a Panda trió: Panda – elektronika (dj, hangminták), Jánosházi Péter – romantika
(cselló), Bordás Zoltán – egzotika (dobok, harangjáték)
A szerzővel Gálos Orsolya, a Jelenkor Kiadó munkatársa beszélget.
Belépődíj: 350 Ft
A kötet a helyszínen engedménnyel megvásárolható.
Helyszín: Új Magyar Képtár (Székesfehérvár, Megyeház u. 17.)
2015. december 9., szerda 19 óra
A HANEM zenekar irodalmi sanzonestje. (Nádori Lídia, Bíró Kriszta, Murányi Márta, Rick Zsófi,
Sváb Ági)
„A HANEM zenekar 2011 májusában mutatkozott be egy baráti társaságban, akkor még
névtelenül, alkalmi formációként. Tangót, sanzonokat, kuplékat játszottunk: a 20. század városi
folklórjának legjavából gyűjtöttük össze és dolgoztuk fel néhány kedvencünket. Akkor még nem
tudtuk (csak sejtettük), hogy ennek folytatása lesz. A repertoár kialakítása közben gyorsan
kiderült, hogy mindannyian fogékonyak vagyunk a közéletre, a politikára, így egyre inkább a dalok
újraértelmezése felé fordultunk. A klasszikus tangók és sanzonok mellé felsorakoztak az
újrafordított világslágerek, melyeknek szövegét Parti Nagy Lajostól, Szlukovényi Katalintól és
Máthé Zsolttól kaptuk.”
Belépődíj: 350 Ft
Helyszín: Új Magyar Képtár (Székesfehérvár, Megyeház u. 17.)
2015. december 13., vasárnap 13–18 óráig
Adventi patikafiók – Ajándékok a patikából – Családi kézműves délután
Program: Saját kezűleg készíthető ajándékok készítése, gyógynövények és egyéb patikai kellékek
felhasználásával (szappanöntés, gyertyakészítés, karácsonyfadíszek, képeslapok, fürdőgolyó,
csomagolási ötletek, stb.)
Helyszín: Fekete Sas Patikamúzeum (Székesfehérvár, Fő u. 5.)
2015. december 16., szerda 16 óra
Katona karácsonyfa, frontkarácsonyfa az első világháborúban
Előadó: Dr. Lukács László néprajzkutató, egyetemi tanár
Az előadás a Szent István Király Múzeum Fő u. 6. szám alatti épületében látható kiállítás kísérő
rendezvénye.
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
Mi a téMA?
Szombati családi foglalkozások a múzeumban 15 órai kezdettel
Részvételi díj: 600 Ft/fő, 6 év alatt 300 Ft/fő.
Kapcsolat: Paréj Gabriella, +36 70 338 61 69, parej.gabriella@szikm.hu
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
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2015. november 7., szombat 15 óra
Habár, habán... A habán kerámiák különös díszítményeivel foglalkozunk. Sárga szarvasok, kék és
lila virágok, zöld–sárga madarak. Kik és hogyan készítették ezeket? A válaszokat Rosta Helgától
és Paréj Gabriellától tudhatjuk meg. És kipróbáljuk azt is, hogyan nézne ki a mi poharunkon egyegy ilyen minta. Az érdeklődők hozhatnak magukkal bögrét, csempét, tányért (világos, egyszínű
porcelán vagy keménycserép), de mi is adunk alapanyagokat.
2015. november 14., szombat 15 óra
Beérett a kukorica, le is szedték, a termést góréba rakták. A héját lefosztották és... kidobták?
Dehogy! A szép világos levelekből, többek között, mindenféle használati tárgy és játék is
készülhetett. Mi is ezt próbáljuk ki, Varga Magdival, aki megmutatja nekünk a csuhézás alapjait.
Szemfülesek már a karácsonyra gondolván, ajándékot is készíthetnek velünk.
2015. november 21., szombat 15 óra
Megkezdjük az adventre hangolódást. Ismét Varga Magdi várja szeretettel az érdeklődőket, akik
különféle papírcsodákat, angyalokat, csillagokat készíthetnek a segítségével. A karácsony és az
adventi készülődés nem pénzkérdés. Szeretnénk megmutatni, hogy kis költségből hogyan lehet
nagyszerű dolgokat készíteni, ajándékozni. Felnőtt alkotókat is szeretettel várunk.
Adventi foglalkozásaink a december 12-i munkanapot leszámítva délelőtt 10 órakor kezdődnek,
és a felnőtt részvevőket is buzdítanánk az alkotásra, hiszen a saját kézzel készített ajándékok
értéke nem forintosítható. Mi segítünk abban, hogy ez technikában, kivitelezésben és anyagban is
magas szintű legyen.
Adventi foglalkozásainkra a részvételi díj: felnőtteknek 1000 Ft/fő/alkalom, gyerekeknek 600
Ft/fő/alkalom
Alapanyagokat, eszközöket biztosítunk.
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2015. november 28., szombat 10 óra
Kovács Alina várja az érdeklődőket, agyagból, gipszből készült különleges díszekkel,
mécsestartókkal. Olyanoknak is ajánljuk, akik még sohasem agyagoztak. Az elkészült munkákat ki
is égetjük, ezek a későbbi adventi foglalkozások időpontjában átvehetők lesznek a múzeumban.
2015. december 5., szombat 10
Színes és kusza minták ritmusa a papíron – avagy lenyomatok készítése a legkülönfélébb
anyagokkal. Rosta Helga segítségével és gyerekkorunk újragondolt nyomdájával készíthetnek az
érdeklődők képet, kártyát, csomagolópapírt, tasakot, mindent, ami elbír egy kis nyomdafestéket.
2015. december 12., szombat 17 óra
Szalontai Petra mutatja meg, hogy a foltvarrás nem is olyan ördöngösség, és kezdők is
készíthetnek maradékokból remek ajándékokat, díszeket, saját kezűleg. Öltögetős estére várjuk
szeretettel, forró teával, jó hangulattal az érdeklődőket.
2015. december 19., szombat 10 óra
Ne a tűkön üljetek a karácsonyi őrületben, hanem gyertek a múzeumba, a tűket vegyétek a
kezetekbe és nemezeljetek. Farmert, maradék anyagokat fogunk új életre kelteni és kreatív
ajándékokká változtatni a segítségetekkel. A foglalkozást Paréj Gabriella tartja.
Elindult a Dobozmúzeum és házhoz is megy.
Múzeumpedagógiai foglalkozások 3 éves kortól, felső korhatár nincs! A foglalkozásokra óvodai,
iskolai osztályokat, egyesületi, baráti társaságokat, nyugdíjas egyesületeket is szeretettel várunk!
Együtt alakítjuk a foglalkozást, így a végére kiderül, hogy a dobozmúzeum időkapszula-e vagy
emlékdoboz. Mindkettő tartalmas szórakozást ígér. Foglalkozásainkat állandó néprajzi kiállításunk
anyagából merítve, a hagyományos paraszti életmód, népművészet témák köré építjük és a
csoport igényeihez alakítjuk. És a legjobb, hogy ezúttal házhoz is visszük.
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Részvételi díj: 300 Ft/fő. Óvodás és fogyatékkal élő csoportoknak megegyezés szerint.
A részvételhez előzetes időpont egyeztetés és bejelentkezés szükséges az
elérhetőségeken: Paréj Gabriella parej.gabriella@szikm.hu, +36 70 338 61 69
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)

alábbi

Patikusinas szakkör
A Fekete Sas Patikamúzeum szakkört indít azok számára, akiket érdekel a natúrkozmetikumok
készítése. A szakkör keretében megtanulható, hogyan kell természetes, káros adalékanyagoktól
mentes alapanyagokból a bőrünknek és az ízlésünknek megfelelő krémeket, kozmetikumokat
készíteni. Szerényebb tanfolyami díjért cserébe annyi készterméket vihet haza a résztvevő,
aminek ára össze sem hasonlítható a boltival. A szakkört Gyalus Boglárka vezeti.
Célszerű ennivalót, innivalót, jegyzetfüzetet hozni a résztvevőknek.
Részvételi díj: 12.700 Ft/fő. Az ettől eltérő díjat külön közöljük. Az egyes alkalmak részvételi díját
a helyszínen kérjük befizetni.
A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges az alábbi elérhetőségeken:
Krizsány Anna, 22/315-583, 70/338-6173 krizsanypannus@gmail.com,
Gyalus Boglárka, tunderkonder.tanf@gmail.com
Helyszín: Szent István Király Múzeum, Rendház (Székesfehérvár, Fő u. 6.)
 2015. november 5., csütörtök 9–15 óráig: Arc-, test-, hajápolás kencéi
Készül: fogkrém, krémdezodor, hajbalzsam, hajsampon, tusoló zselé, szemkörnyék
ápoló, arckrémek nappalra és éjszakára.
Részvételi díj: 20.000 Ft
 2015. november 8., vasárnap 10–16 óráig: Arc-, test-, hajápolás kencéi
Részvételi díj: 20.000 Ft
 2015. november 12., csütörtök 9–15 óráig: Szappankészítés (haladó)
 2015. november 19., csütörtök 9–15 óráig: Baba–mama kencék
 2015. november 29., vasárnap 10–16 óráig: Szappankészítés (kezdő)
 2015. december 3., csütörtök 9–15 óráig: Ajándék kencék
MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK
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
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.
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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:
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!
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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 tagozatossoknak (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
Bejelentkezés: Fiedler Zsuzsanna +36 20 966 7903; muzped.szikm@gmail.com
A foglalkozások díja, amely magában foglalja a belépő díjat is: 600 Ft/fő
Múzeumi óra (90 perc)
 Látvány, tárulj! Bepillantás a múzeum kulisszatitkaiba – felső tagozatosoknak és
középiskolásoknak 11–18 éves korig
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
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
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SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Székesfehérvár, Fő u. 6.
Évezredek kincsei – állandó régészeti kiállítás
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
Múzeumi óra (60 perc)
Ókor témakörben
 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
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Székesfehérvár, Fő u. 5.
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
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
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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.
 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.
VÁROSHÁZA
Székesfehérvár, Városház tér 1. Tanácsterem
Bejelentkezés: Fiedler Zsuzsanna +36 209 667 903, muzped.szikm@gmail.com
A foglalkozások ingyenesen vehetők igénybe.
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
HÍREK

A 2015. november 19–21-én Salgótarjánban megrendezésre kerülő Fiatal
Középkoros Régészek VII. konferenciáján Orha Zoltán, Pozsgai Helga és Savanyú
Bálint régészek Egy különleges Árpád-kori objektum Székesfehérvárról címmel
tartanak előadást.
A Szent István Király Múzeum adattárába, fotótárába és könyvtárába került az örökösök
ajándékaként dr. Moravánszky Ákos székesfehérvári középiskolai tanár hagyatéka, amely irodalmi
és művészeti könyvekből, folyóiratokból, kultúrtörténeti és napi politikai dossziékból, építészeti és
képzőművészeti témájú diapozitívokból, videó- és magnókazettákból áll.
Rácz Piroska antropológus Nagy Péter történésszel közös előadást tartott Borsodszentgyörgyön
2015. szeptember 25-én a 4. Barkóság Konferencián Férfiak a gyárban, nők az egészségügyben
– A Csutka és a Kaposvári házaspár életpályája címmel.
Bodajk évezredei. Régészeti lelőhelyek és leletek Bodajkról címmel Szücsi Frigyes régész tartott
előadást a Bodajk Városi Könyvtárban 2015. október 7-én.
A budapesti Néprajzi Múzeum 2015. október 7–9. között Székesfehérváron rendezte az országos
néprajzos muzeológus továbbképzés konferenciáját „Az állandó kiállítások állandósága és
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mulandósága” címmel. A továbbképzés szakmai szervezői Frazon Zsófia, Granasztói Péter
(Néprajzi Múzeum), a helyi szervezők dr. Varró Ágnes (Szent István Király Múzeum) és dr. Nagy
Veronika (Hetedhét Játékmúzeum) voltak. Az előadások a Városháza dísztermében és a Hiemerház báltermében zajlottak. A résztvevők megtekinthették a Szent István Király Múzeum néprajzi
állandó kiállítását, a Hetedhét Játékmúzeum, az Egyházmegyei Múzeum, a Deák Képtár
kiállítását, a Romkertet, a Püspöki Palotát és a Fekete Sas Patikamúzeumot. A továbbképzésen a
magyarországi múzeumok 92 néprajzos muzeológusa vett részt.
CIKK, TANULMÁNY
Demeter Zsófia: Pusztai iskolák herceg Batthyány Fülöp enyingi uradalmában
Régi nagybirtokok, új kutatások. Szerk. Szirácsik Éva. Budapest, 2015. p. 74–90.
Lukács László: A karácsonyfa Erdélyben, Moldvában és Bukovinában
Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Szerk. Jakab Albert Zsolt, Kinda István.
Kolozsvár, 2015. p. 419–438.
Lukács László: Szent István Király a moldvai magyaroknál
Patrimónium és társadalom a 20. században. A 7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus
előadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27. Szerk. Barna Gábor, Keszeg Vilmos.
Budapest−Kolozsvár, 2015. p. 189–206.
Daróczi-Szabó Márta – Savanyú Bálint: Megmunkált oroszláncsontot tartalmazó gödör a középső
rézkorból
Ősrégészeti Levelek. – 14. évf. (2012.). p. 38–44.
KIADVÁNY, KÖNYV
Variációk az absztraktra. Kemény Judit és Barta Lajos művészete. Kiállítási katalógus. Szent
István Király Múzeum – Csók István Képtár, 2015. május 16 – augusztus 2. Szerk. és rend.
Gärtner Petra, Izinger Katalin. Szöveg Gärtner Petra, Izinger Katalin. Grafika Varga Gábor Farkas.
Székesfehérvár, 2015. 63 p. ill. A Szent István Király Múzeum Közleményei D sorozat 340. ISBN
978-615-5413-08-7
Pilinszky és Fehérvár. Kiállítási katalógus. Szent István Király Múzeum – Országzászló tér, 2015.
június 6 – október 31. Szerk. és rend. Izinger Katalin, Pallag Zoltán. Szöveg Izinger Katalin, Pallag
Zoltán. Interjúk Czinki Ferenc. Fotók Gelencsér Ferenc, Kiss László, Pallag Zoltán. Grafika Varga
Gábor Farkas. Székesfehérvár, 2015. 51 p. ill. A Szent István Király Múzeum Közleményei D
sorozat 341. ISBN 978-615-5413-09-4
Lukács László: Szép karácsony szép zöld fája… A karácsonyfa története és elterjedése
Európában, a Kárpát-medencében. Székesfehérvár, 2015. 416 p. ill. A Szent István Király
Múzeum Közleményei. A sorozat 50. ISBN 978-615-5413-06-3
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
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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
 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
 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
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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
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: keddtől vasárnapig 10–18 óráig
ÚJ MAGYAR KÉPTÁR
Megyeház u. 17., Tel.: 22-329 504
Nyitva: keddtől vasárnapig 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
A Patikamúzeum felújítási munkák miatt előre láthatólag december 1-ig zárva tart.
BUDENZ-HÁZ – YBL-GYŰJTEMÉNY
Székesfehérvár, Arany János u. 12.
Nyitva: szerdától vasárnapig 10–18 óráig
Belépődíj: 500 Ft; kedvezményes belépődíj: 250 Ft
2015. ÉVI ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
Karácsony, december 24–25–26. (csütörtök, péntek, szombat) zárva
Újév, január 1. (péntek) zárva
Honlap: www.szikm.hu
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Meghívó
A Szent István Király Múzeum, az Alba Regia Táncegyesület
és a Pesovár Ferenc Alapítvány
tisztelettel meghívja Önt

PESOVÁR FERENC néprajzkutató
emléktáblájának avatására,
amelyre 2015. november 21-én, szombaton 11 órakor
Székesfehérváron, a múzeum Országzászló tér 3. szám alatti épületénél kerül sor.
A dombormű Nagy Benedek szobrászművész alkotása.
A VENDÉGEKET KÖSZÖNTI
Kulcsár Mihály
igazgatói jogkörben eljáró igazgatóhelyettes
AZ EMLÉKTÁBLÁT FELAVATJA
Dr. Cser-Palkovics András
Székesfehérvár
Megyei Jogú Város polgármestere
EGY ÉVTIZED PESOVÁR FERENCCEL
A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUMBAN
Dr. Lukács László néprajzkutató,
egyetemi tanár emlékezése
Az Alba Regia Táncegyüttes bemutatója
Pesovár Ferenc gyűjtéséből,
kísér a Tilinkó Zenekar
Az avatóünnepség előtt, 10 órától a Marosi Arnold Múzeumi Könyv és Régiség Látványtár,
a Tárgyalkotó hagyomány – Fejezetek Fejér megye néprajzából című néprajzi állandó kiállításunk, valamint
a Pesovár Ferenc munkásságát, műveit bemutató kamarakiállítás
belépődíj nélkül látogatható.

16

