MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztató a 2016. március–április havi programokról
LII. évfolyam 3–4. szám
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Székesfehérvár, Országzászló tér 3.
„AZ ÉGBŐL DÜHÖDT ANGYAL DOBOLT”
SZÉKESFEHÉRVÁRI EZREDEK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN
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: 2016. április 17-ig, szerdától vasárnapig 10–18 óráig
A látványtárban munkásságát, műveit bemutató kamarakiállítással emlékezünk Pesovár Ferencre
abból az alkalomból, hogy emléktáblájának avatására 2015. november 21-én került sor a Szent
István Király Múzeum Országzászló téri épületének homlokzatán.
MALONYAY DEZSŐ EMLÉKEZETE
Megtekinthető: 2016. április 22-től, szerdától vasárnapig 10–18 óráig
A látványtárban Malonyay Dezső: A magyar nép művészete című munkájának bemutatásával
emlékezünk a 150 éve született és 100 éve elhunyt Malonyay Dezső (Pest, 1866. május 3. –
Budapest, 1916. április 22.) íróra, művészettörténészre.

Malonyay az érettségi után Kolozsvárott szerzett filozófiai doktori és magyar–francia szakos
tanári diplomát. Ezután, 1892-től itt is tanított. A Pesti Napló, később a Budapesti Hírlap
tudósítója. 1893-tól Párizsban élt, ahol művészettörténeti tanulmányokat folytatott. 1896-ban
Munkácsy Mihály titkáraként visszautazott Párizsba, és leltárba vette a mester ottani műtermi
állományát. Francia lapokba írt cikkeiért irodalmi díjat is kapott. Írásaiban a nagyvárosi, főként
budapesti életet jeleníti meg. A 20. századi hangulatlíra előfutárának tekinthető. 1897-től
Budapesten tanított. A Petőfi Társaság tagja volt.
Szépirodalmi, kritikai írásainál jelentősebb az 1904-től, hivatalos támogatással és 25 művésszel
közösen végzett népművészeti gyűjtése, melynek eredménye 1907-től jelent meg a Franklin
Irodalmi és Nyomdai Rt.-nél öt kötetben A magyar nép művészete címmel.
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.
MAGYAR–FRANCIA TÖRTÉNELMI KAPCSOLATOK
ABA-NOVÁK VILMOS PANNÓJA
Megtekinthető: hétfőn 13–18 óráig, keddtől péntekig 10–18 óráig, szombaton 9–18 óráig
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Székesfehérvár, Fő u. 5.
CSUTORÁK A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNYÉBŐL
Megtekinthető: 2016. március 11-től április 17-ig, hétfő kivételével naponta 10–18 óráig
A csutora lapos, korong alakú, két oldalán domború, fából kivájt, esztergályozott eljárással készült
ivóedény, alsó részén kis lábakkal, felül dugóval. Bor, víz, esetleg pálinka tartására, szállítására
használták. A csutora szó jellemzően a Dunántúlon terjedt el, az Alföldön és a Felföldön kulacs
néven ismerték ezt az edénytípust. Utóbbi szavunk a szlovén, cseh, szlovák és hucul nyelvben is
megtalálható, a csutora kifejezés pedig a 18. század elejéről ismert. A csutora a parasztemberek
állandó kézbe valója,főként borvidékeken, szőlőhegyek mellett terjedt el. Az ivóedény a 18.
századtól az osztrák–magyar hadsereg felszereléséhez is hozzátartozott, a katonák szíjon,
nyakban átvetve az oldalukon viselték. Hasonló formájú edények kerültek elő avar és középkori
sírokból is, melyek alapanyaga fa és kerámia volt. Az újkori egyedi fazekas termékek között is
bőven találunk a fa csutorákhoz hasonló lapos pálinkásedényeket, s a napjainkban kirándulásnál
használatos fémből készült italtárolók között is találunk hasonló lapos alakú darabokat.
A csutorát, kulacsot fából esztergályozó technikával készítő kézműves a csutorás mester volt.
Legfontosabb eszköze a lábbal hajtott, íjjas, szíjmeghajtású esztergapad a középkortól fogva vált
elterjedtté és tette lehetővé a nyersanyagként szolgáló, főként juharfa külső-belső
megmunkálását. Az edény belső kialakítását különböző méretű vésők segítségével végezte a
mester. Az edény belsejét viasszal öntötte ki. Esztergályozással készítették a csutora dugóit is.
Magát az edényt szíjazatba foglalták, hogy kézbe fogva könnyen szállítható legyen. Főleg az
Alföldön sokszor bőrbevonattal, sallangokkal látták el. A csutorások céhekbe tömörültek. A
Dunántúlon Veszprém és Nagykanizsa volt a két legnagyobb céhközpontjuk. Székesfehérváron a
veszprémi csutorások számára állandó hely volt kijelölve a hetivásárokon.
Kiállításunkon a Szent István Király Múzeum néprajzi gyűjteményében őrzött csutorákat mutatjuk
be, s feltárjuk a tárgy művelődéstörténeti, kultúrtörténeti összefüggéseit is.
FŰSZERSZÁMOK
Megnyitó: 2016. április 29-én, pénteken 16 órakor
Megtekinthető: 2016. július 11-ig, hétfő kivételével naponta 10–18 óráig
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Mindennapi ételeink ma el sem képzelhetők a szívet, lelket melengető fűszerek nélkül. A
patikákban a legrégebbi időktől fogva árusítottak fűszereket, amelyeket gyakran gyógyszerként is
alkalmaztak. Több olyan gyógynövény létezik, ami fűszer is egyben, vagyis a két fogalom nehezen
elkülöníthető egymástól a gyógyítás történetében. A fűszerek színes, ízes világát bemutató
kiállítás szeretné ezt a témát minél sokoldalúbban feltárni a közönség számára, valamint ötleteket
adni ma már feledésbe merült szerek újbóli használatához.
RENDEZVÉNYEK
Konferencia
ÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT – VOLT EGYSZER EGY ARÉV
2016. március 3-án, csütörtökön 10 órakor a Városháza dísztermében
Konferencia a nagyipari építési technológiák és az Alba Regia Építőipari Vállalat fél évszázadáról
szóló rendezvénysorozat keretében.
Könyvbemutató
2016. március 3., csütörtökön 17 órakor a Városháza dísztermében
„...egy ezred év viharaiban meg nem rendült törhetetlen hűség”. Székesfehérvár, Magyarország
és a Nagy Háború. Szerkesztette: Szakály Sándor. Budapest, 2015. L’Harmattan Kiadó.
Köszöntőt mond:
Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes
Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere,
Dr. Vizi László Tamás, a Kodolányi János Főiskola rektorhelyettese, főiskolai tanár
A kötetet bemutatja:
Prof. Dr. habil. Szakály Sándor DSc főigazgató, tanszékvezető egyetemi tanár (VERITAS
Történetkutató Intézet, Károli Gáspár Református Egyetem)
A beszélgetést vezeti:
Dr. Zachar Péter Krisztián, tanszékvezető főiskolai tanár (Kodolányi János Főiskola)
„Az Égből dühödt angyal dobolt” – Székesfehérvári ezredek az I. világháborúban című
kiállításhoz kapcsolódó előadások
2016. március 9., szerda 17 óra
Az Osztrák-Magyar Monarchia kézifegyverei az I. világháborúban
Előadó: Soós Péter százados, osztályvezető, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Tárgyi
Gyűjteményi Osztály
Az Osztrák-Magyar légierő az I. világháborúban
Előadó: Gondos László muzeológus, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Tárgyi Gyűjteményi Osztály
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2016. március 23., szerda 18 óra
A nagy háború – Katonáink a fronton. Felolvasóest zenével, beszélgetéssel.
Műsorvezető: Czinki Ferenc
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2016. április 6., szerda 17 óra
Táborok az I. világháborús frontvonalak mögött
Előadó: Dr. Demeter Zsófia történész, nyugalmazott igazgató, Szent István Király Múzeum
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
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Könyvbemutató, előadás, koncert
2016., március 3., csütörtök 18 óra
Rendrakás és Elégiazaj. Csider István Zoltán és Krusovszky Dénes könyvbemutatója
Moderátor: Czinki Ferenc
Csider István Zoltán: Rendrakás
Nem mindig a sorok végén lesz vége egy mondatnak, az élet már csak ilyen. Ez a rendje. Csider
István Zoltán költészete ezt a tapasztalatot viszi színre, még ha ez sokszor a fekete egy-egy
árnyalata is. A veszteségek felől, a gyászból tekint az élet lehetőségeire. Iróniával keretez. A
Rendrakás páratlanul érzékeny, rendkívüli és renden belüli debütálás. Komor ünnep világló
kontrasztok játékával.
Krusovszky Dénes: Elégiazaj
Ami elégikus, az elandalít – ami zajos, az felzaklat. Krusovszky Dénes versei mindkét hatást
ismerik, éppúgy, mint a hirtelen eszünkbe jutó gyerekkori emlékek, amelyek megállásra
késztetnek és felkavarnak. A látszólag visszafogott, valójában radikális szemléletű versek azt
sejtetik, az emlékezés sosem ártalmatlan, valójában veszélyes. A jelen biztosnak hitt gátjai mögött
robbanásra kész a múlt. Egy következetes költészet újabb állomásának lehetünk tanúi, amely
egyszerre számol és számol le az elégikus szomorúsággal.
Belépő: 350 Ft
A József Attila Kör támogatásával.
Helyszín: Új Magyar Képtár (Székesfehérvár, Megyeház u. 17.)
2015. április 1., szerda 16.30 óra
Tiszta elmebaj
Előadó: Szima Viktória művelődésszervező
Helyszín: Fekete Sas Patikamúzeum (Székesfehérvár, Fő u. 5.)
2016. április 6., szerda 18 óra
Lakáskoncert: Lombos El Marci, Juhász Attila, Piri Béla és Rieger Attila
Az újszerű hangzás és izgalmas szövegvilág felejthetetlen élményt nyújtó zenei utazás. Izgalmas
smooth jazz hangulattal átitatott muzsika saját dalokkal fűszerezve. Vidám szórakozást nyújt az
igényes zenekedvelőknek és a könnyedebb műfaj rajongóinak is. Zongora, ének, nagybőgő és
gitár.
A belépés ingyenes!
Helyszín: Új Magyar Képtár (Székesfehérvár, Megyeház u. 17.)
Herbarius program
Idei első gyógynövénygyűjtő túránkat az időjárástól függően április 10-én, vasárnap délelőttre
tervezzük. A helyszín valószínűleg Bakonykúti lesz, tájékozódni lehet a Patikamúzeumban, a
www.szikm.hu honlapon, illetve a Facebookon, a HERBARIUS programok és a Fekete Sas
Patikamúzeum Baráti Kör oldalakon https://www.facebook.com/#!/FeketeSasPatikam/?fref=ts
Részvételi díj: 1.500 Ft/fő
Bejelentkezés és információ:
Krizsány Anna, tel. 22/315-583, 70/338-6173, krizsanypannus@gmail.com, Lencsés Rita, tel.
30/296 6480, lencsesrita82@gmail.com
Patikusinas szakkör
Folytatódik a Patikamúzeum PATIKUSINAS szakköre mindazoknak a jelentkezésére számítva,
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.
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A szakköri alkalmak csütörtöki és vasárnapi napokra esnek (kivételesen szerdára) és a Szent
István Király Múzeum kiselőadó termében (Fő u. 6.) zajlanak, minimum 3 fő jelentkezése esetén.
Az egyes alkalmak részvételi díja a programban fel van tüntetve, ezt a helyszínen kérjük befizetni.
A részvételhez előzetes regisztráció feltétlenül szükséges!
Regisztráció és további információ:
Krizsány Anna, tel. 22/315-583, 70/338-6173, krizsanypannus@gmail.com,
krizsany.anna@szikm.hu, Gyalus Boglárka, tunderkonder.tanf@gmail.com
Március – április hónapban a következő időpontokra és témákra várjuk a jelentkezőket:
1. március 6. vasárnap, 10.00 – 17.00 óráig MINDENNAPI KENCÉINK (20.000 Ft/fő)
Készítünk: fogkrém, tusfürdő, sampon, hajbalzsam, testápoló, nappali és éjszakai arckrém
és izzadásgátló krémdeó
2. március 10. csütörtök, 9.00 – 16.00 óráig GYÓGYKENCÉK (15.000 Ft/fő)
Készítünk: Légúttisztító mellkenőcs, gyógy fogkrém, visszérkrém, levegőfertőtlenítő spray,
ekcéma elleni krém, zselé bőrirritációra, lábgomba elleni szer
3. március 23. szerda, 16.00 – 18.00 óráig
HÚSVÉTI AJÁNDÉK KENCÉK (6.000 Ft/fő)
Készítünk: Locsoló kölni, légfrissítő gél, krémparfüm, húsvéti szappanfigura, (csak öntés)
4. április 3.
vasárnap, 10.00 – 17.00 óráig SMINKSZEREK, DEKORKOZMETIKUMOK
Készítünk: rúzs, szempillaspirál, alapozókrém és porpúder, szemhéjtus, arcpirosító,
sminklemosó, szemhéjpúder, ajakfény (20.000 Ft)
5. április 7.
csütörtök, 9.00 – 16.00 óráig SZAPPANKÉSZÍTÉS kezdő (15.000 Ft)
6. április 14. csütörtök, 9.00 – 16.00 óráig SZAPPANKÉSZÍTÉS haladó (15.000 Ft)
7. április 17. vasárnap, 10 – 17.00 óráig
MINDENNAPI KENCÉINK (20.000 Ft)
Készítünk: fogkrém, tusfürdő, sampon, hajbalzsam, testápoló, nappali és éjszakai arckrém
és izzadásgátló krémdeó
8. április 20. szerda, 9.00 – 16.00 óráig
SZAPPANAJÁNDÉK haladó (15.000 Ft)
Megjegyzés: Előfeltétele a bárhol elvégzett kezdő szappanos tanfolyam!
Mi a téMA?
Szombati családi foglalkozások a múzeumban 15 órai kezdettel. A részvétel ingyenes.
Kapcsolat: Paréj Gabriella, +36 70 338 61 69, parej.gabriella@szikm.hu
A foglalkozásokat változó helyszíneken tartjuk, a múzeum több kiállítóhelyén.
2016. március 5. szombat, 15 óra
Mit gondolsz mi lesz abból, ha a lisztet és vizet tésztává gyúrod? Nem, nem … mi valami egészen
másra gondoltunk. Hogy mire, megtudhatod, ha eljössz hozzánk szombaton. Annyit elárulhatunk,
hogy nem sógyurma, valami sokkal jobb. Közös alkotásra vár Varga Mária Magdolna kicsiket és
nagyokat.
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2016. március 12. szombat, 15 óra
Mi jut eszedbe március 15-ről? Iskolai ünnepség és a kokárda? Variációk pirosra, fehérre és
zöldre, az Új Magyar Képtárban. Mutatunk avantgárd példákat a kiállításban.
Helyszín: Új Magyar Képtár (Székesfehérvár, Megyeház u. 17.)
2016. március 19. szombat, 15 óra
Milyen kezdőbetűvel írod a neved? Tudod mit? Nem is muszáj leírni, akár rajzolhatod is! „I” mint
iniciálé. Betűket díszítünk és betűket csodálunk a múzeum látványtárában.
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2016. március 26. szombat, 15 óra
Nálatok milyen tojás lesz az asztalon húsvétkor? Mutatunk pár régi és új trükköt. Viaszos, hímes,
díszes, színes, de biztosan megtalálod nálunk a kedvedre valót. Főtt vagy kifújt tojást hozzatok
magatokkal, minden mást adunk!
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
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2016. április 2. szombat 15 óra
Festmény, szobor, kisplasztika – a különbség szemmel látható, te pedig tapinthatóvá teheted.
Kézzel fogható, akár zsebben is hordható kisplasztikákat alkotunk Kovács Alinával az Új Magyar
Képtárban.
Helyszín: Új Magyar Képtár (Székesfehérvár, Megyeház u. 17.)
2016. április 9. szombat, 15 óra
A türelemüvegek vajon azért kapták a nevüket, mert türelmesek? Egyáltalán lehet egy üveg
türelmes? Utánajárunk, ne türelmetlenkedj!
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2016. április 16. szombat, 15 óra
Ezen a foglalkozáson néhány jó gondolaton és a képzeleteden kívül kevés dologra lesz
szükséged. Mi mutatunk és adunk sok-sok képet. Ezeket fogjuk összerakni és meglátjuk mi sül ki
belőle. Ez a kollázs!
Helyszín: Budenz ház, Ybl-gyűjtemény, (Székesfehérvár, Arany János u. 12.)
2016. április 23. szombat, 15 óra
Nem ez a nemez? De bizony! Varga Magdi megmutatja, hogy mi ez és mire is jó. És
bekukkantunk egy hajdani kalapos mester műhelyébe. Ha kalapot e néhány óra alatt nem is
tudunk készíteni, de a mesterfogásokat megpróbáljuk ellesni.
Helyszín: Palotavárosi Skanzen, (Székesfehérvár, Rác u. 11.)
2016. április 30. szombat, 15 óra
Sárkányviadalt tartunk a múzeumban. Benevezel? De jó hírünk van, nem a sárkányok ellen kell
küzdeni, hanem rá kell bírni őket a repülésre. És segítünk: így tervezd a sárkányodat!
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
FEJÉR MEGYEI MÚZEUMEGYESÜLET
Tanulmányi kirándulás
MOHÁCS – 2016. április 2-án, szombaton
Program: a Kanizsai Dorottya Múzeum új épületének és kiállításainak megtekintése a múzeum
vezetőjének, dr. Ferkov Jakabnak kalauzolásával, ismerkedés a város nevezetességeivel, a
Mohácsi Történelmi Emlékhely és kiállításának megtekintése vezetéssel.
Étkezés: ebéd a mohácsi halászcsárdában
Indulás: 7 órakor a Skála áruház parkolójából
Részvételi díj: 6000 Ft
Jelentkezés és információ Braila Máriánál (Szent István Király Múzeum, Országzászló tér 3.,
telefon: 06-22-315 583).
Tagság
Kérjük a Múzeumegyesület és a Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület Székesfehérvári
Tagcsoportja tagjait, hogy újítsák meg tagságukat a 2016. 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.
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MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Székesfehérvár, Országzászló tér 3.
„Az Égből dühödt angyal dobolt”
Székesfehérvári ezredek az I. világháborúban
2016. április 16-ig
Múzeumi óra (60 perc)
„CSAK EGY ÉJSZAKÁRA KÜLDJÉTEK EL ŐKET...” – felső tagozatosoknak 10–14 éves korig
Mi teszi olyan különlegessé az első világháborút – vagy ahogy akkor hívták: a Nagy Háborút –,
hogy sokak szerint tulajdonképpen ez vetett véget a XIX. századnak? Milyen újítások voltak ebben
a soha addig nem látott méretű világkonfliktusban, melyek megváltoztatták nem csak a katonák,
de egész népek sorsát? Új találmányok és módszerek születtek arra, hogy az elődeink életét
elvegyék, vagy éppen megóvják... Géppuskazajos időutazásra hívunk Téged is, ifjú regruta!
„KIK JÁRTUNK A VÉR MEZEIN”… – középiskolásoknak
Limanova: 1914. december 8–11. Montello: 1918. június 15. 1917 karácsonya az Uz völgyében.
Több millió társadalomból kiszakított férfi, évekig tartó állóháború a fronton…
Hány éves is volt a legfiatalabb hadba küldött fiú? Lehetséges volt minden percben megfelelni
feletteseknek, beosztottaknak, miközben a csatatéren is helyt kellett állni? És mindeközben voltak
a katonáknak egyáltalán „békés” napjai? Ha igen, mivel töltötték ezeket a csendes perceket?
Feledtette velük bármi is a háborút? És aki hazatért, hogyan tudott visszailleszkedni a régi-új
környezetbe?
A foglalkozásokon való részvétel ingyenes. Bejelentkezés: a látogatást megelőzően 5 nappal
kérjük, egyeztessen időpontot Fiedler Zsuzsanna múzeumpedagógussal a +3620 966 7903
telefonszámon vagy a muzped.com@gmail.com e-mail címen.
Tárgyalkotó hagyomány – állandó néprajzi kiállítás
Foglalkozás időtartama: 60–90 perc/alkalom
Foglalkozás díja: 600Ft/fő
Bejelentkezés, információ: Paréj Gabriella: +36 70 338 61 69, parej.gabriella@szikm.hu,
muzped.szikm@gmail.com
Múzeumi órák:
Az angyalbárányok. Mesefoglalkozás 3–7 éveseknek. A foglalkozást Kamarás Emese tartja.
Mindennapok, ünnepnapok. Múzeumpedagógiai foglalkozások nagy ünnepeink és jeles napok
idején 4–10 éveseknek.
Az inas, a mester és a furfangos láda. Céhekről, mesterekről és mesterségekről 8–12 éveseknek.
Kék-zöld foglalkozás. Környezet- és természetvédelem ükszüleink idejében, 9-14 éveseknek.
#shopping. Vásárról, vásárlásról 11–14 éveseknek.
NépMűvész. Népművészetről 12–18 éveseknek.
Akkor te most népeket rajzolsz? Interaktív bevezetés a néprajz tudományába 12–18 éveseknek.
szerelem[kukac]múzeum.hu. Szerelemről, párokról, szokásokról 15–18 éveseknek.
Tárgyi tudás. Interaktív tárlatvezetések 7–26 éves korig.
RemekMunka. Kézműves foglalkozások 6–11 éves korig.
Rendhagyó múzeumpedagógiai foglalkozások:
Jövőből jövő. Szituációs- és szerepjátékok általános iskolásoknak rólunk, magyarokról. Különös
tekintettel furcsa tárgyainkra és szokásainkra.
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Ükanyád posztjai. Rejtélyes időutazás egy különös családdal a néprajzi kiállításban, felső
tagozatosoknak.
Te beszélsz subául? Vicces, tárgykereső- és hangjáték általános- és középiskolásoknak.
(A Terembura Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület foglalkozásai.)
Foglalkozássorozatok:
A hétmérföldes csizma meséi. 3 alkalomból álló mesefoglalkozás 4–10 éves korig.
Életmódi. 4 alkalomból álló foglalkozássorozat 6–14 éveseknek.
Egy ember élete. 3 alkalomból álló foglalkozássorozat 14–18 éves korig.
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
MásKÉPp, avAgy ti mind egyéniségek vagytok. Toleranciáról, elfogadásról, különbözőségről,
identitásokról 12–18 éveseknek.
Foglalkozás időtartama: 60–90 perc/alkalom
Foglalkozás díja: 600Ft/fő
Bejelentkezés, információ: Paréj Gabriella: +36 70 338 61 69, parej.gabriella@szikm.hu,
muzped.szikm@gmail.com
Elindult a Dobozmúzeum és házhoz is megy.
Kihelyezett múzeumi órák a legtöbb foglalkozásunkhoz kérhetőek.
PALOTAVÁROSI SKANZEN
Székesfehérvár, Rác u.11.
Foglalkozás időtartama: 60–90 perc/alkalom
Foglalkozás díja: 600Ft/fő
Bejelentkezés, információ: Paréj Gabriella: +36 70 338 61 69,
parej.gabriella@szikm.hu, muzped.szikm@gmail.com
Utcák, házak, mesterek. Helytörténeti foglalkozás 7–14 éveseknek.
Tiszteletem! Helytörténeti foglalkozás12–18 éveseknek.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Székesfehérvár, Fő u. 6.
Dicső évszázadok nyomában – A királyi koronázó templom
Bejelentkezés: a látogatást megelőzően 5 nappal kérjük, egyeztessen időpontot
Fiedler Zsuzsanna múzeumpedagógussal a +36 209 667 903 telefonszámon vagy a
muzped.szikm@gmail.com e-mail címen.
Múzeumi óra (60 perc)
Kapu a múltba – alsó tagozatosoknak 6-10 éves korig
Tudtad, hogy az egykor a Romkert területén álló bazilika korában Európa egyik legnagyobb
bazilikája volt? El tudnád képzelni, hogy egykor iskola is működött a falain belül? S miért látunk
csak romokat a helyén? Gyertek el, hogy megkeressük a köveket, amik mesélnek nekünk a
bazilika hosszú, hosszú életéről!
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Évszázadok temploma – felső tagozatosoknak 10-14 éves korig
Milyen lehetett fénykorában a Romkert? Mekkora volt? Kik építették és miért? Milyenek voltak
más templomok? Vajon külföldön is így építkeztek? A középkori világról és annak művészetéről a
kövek mesélnek nekünk.
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.
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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.
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.
ÚJ MAGYAR KÉPTÁR
Székesfehérvár, Megyeház u. 17.
Kortárs képzőművészeti kiállítás
ILYET ÉN IS TUDOK FESTENI!
Múzeumi óra hat alkalommal felső tagozatos és középiskolás csoportok számára
Bejelentkezés: Izinger Katalin,+36 30 4994 702; izingerkati@gmail.com
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 Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai
támogatására kiírt pályázat keretén belül a Szent István Király Múzeum virtuális
utazó kiállítás megvalósítását tervezi a Székesfehérvári Járás általános iskolái
számára a tavaszi félév során. A kiállítás infopultok, érintőképernyős felületek segítségével
mutatja be Fejér megye történetét a régészeti korokban. A gyerekek játékos formában ismerhetik
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meg múltjukat kvíz kérdéseken keresztül, a virtuális kiállítás pedig színes ábrák, képek, valamint
3D tárgyak segítségével nyújt rövid történeti áttekintést a megyéről, illetve Székesfehérvárról.
A kiállítás az iskolák előzetes jelentkezése alapján kerül megrendezésre egy-egy helyszínen.
Érdeklődés és információ: Gruming Diána régészeti adminisztrátor
e-mail: gruming.diana@szikm.hu , tel.: 22/315-583, mobil: 70/338-6159
Irodalmi pályázat a Szent István Király Múzeum „Az égből dühödt angyal dobolt” –
Székesfehérvári ezredek az I. világháborúban című időszaki kiállításához kapcsolódóan
A tárcapályázat középiskolások számára szól, és előzménye a tavalyi Kortárs Művészeti
Fesztiválom megrendezett kétnapos tárcaíró program. A pályázó középiskolások egy-egy korabeli
eredeti (I. világháborús) székesfehérvári szöveg alapján, vagy szabadon választott témáról írnak
saját rövid tárcanovellát. A legjobb írásokat a Szent István Király Múzeum könyvcsomagokkal
jutalmazza, az első helyezett szöveg pedig megjelenik a Fejér Megyei Hírlap irodalmi rovatában, a
Provinciában.
A pályázat beadási határideje: 2016. március 29.
A pályázatokat személyesen vagy postai úton a múzeum címére (Szent István Király Múzeum,
8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.) vagy online a következő email címre várjuk: czinkif@gmail.com
Jelige / tárgy: Tárcapályázat
Eredményhirdetés: 2016. április 13., szerda, 17 óra
Helyszín: Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
2016. január 29-én megnyílt a Csók István Emlékház Cecén. A kiállítást múzeumunk
munkatársa, Gärtner Petra művészettörténész rendezte.
Csók István, a 20. századi magyar festészet kiemelkedő jelentőségű mestere, 1865. február 13-án
született a Cecével szomszédos Sáregresen. Szülőfalujához – amint az visszaemlékezéséből is
kiderül – elsősorban a felhőtlenül boldog gyermekkori emlékek kötötték. Édesapja jómódú
malomtulajdonos volt, aki az 1880-as évek végén építtette családja számára azt a lakóházat,
melybe évtizedekkel később a művész hagyatéka került.
A tágas kertben álló kúriát 2013-ban újíttatta fel Cece Nagyközség Önkormányzata. Az emlékház
újrarendezett állandó kiállítását a művész születésének 150. évfordulója alkalmából meghirdetett
emlékév keretében nyitották meg.
A tárlaton szereplő műtárgyak java része – festmények, bútorok és egyéb személyes tárgyak –
1962-ben a festő lányának, Csók Júliának a nagylelkű ajándékaként kerültek a Szent István Király
Múzeum tulajdonába. Az emlékház kiállításán ez a hagyaték egészült ki a Magyar Nemzeti
Galéria néhány szép festményével. Az itt szereplő műalkotások csupán egy kicsiny szeletét teszik
ki a művész majd nyolc évtizedet felölelő, hatalmas életművének. Főműveit hazai jeles
közgyűjtemények őrzik (elsősorban a Magyar Nemzeti Galéria), de számos jelentős alkotása
lelhető fel magángyűjteményekben is. A tárlaton a művész életét illusztráló archív fotók és
dokumentumok is bemutatásra kerültek.
A kiállítás megvalósítását támogatták: Nemzeti Kulturális Alap, Szent István Király Múzeum, Cece
Nagyközség Önkormányzata.
A tárlat megtekinthető: szerdától szombatig, 10–18 óráig.
Smohay András és Szilárdfy Zoltán a Székesfehérvári Egyházmegye Mária kegyhelyeiről
megjelent könyvét dr. Lukács László néprajzkutató, egyetemi tanár mutatta be 2016. január 30-án
a bodajki kegytemplomban rendezett könyvbemutatón.
2016. február 3-án Rózsafi János kutató, a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány
munkatársa előadása hangzott el Fehérvári katonák a Kárpátokban címmel a múzeum
Országzászló téri épületében.
Szücsi Frigyes régész előadást tartott Budapesten 2016. február 5-én a Pázmány Doktori
Konferencián Településtörténeti „mozaikok” a népvándorláskori Mezőföldről címmel.
2016. február 24-én Stenczinger Norbert kutató, a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú
Alapítvány munkatársa Székesfehérvári 17-es honvédek a Doberdón címmel tartott előadást a
múzeum Országzászló téri épületében.
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RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ
Dr. Lukács László néprajzkutató a székesfehérvári Palotaváros történetéről és néprajzáról
beszélt Farkas Erika A hely című műsorában Benkő Andrea mikrofonja előtt 2016. január 21-én a
Kossuth Rádióban.
2016. február 5-én, pénteken 15.10 órakor a Kossuth Rádió Regényes történelem című
műsorában a Fekete Sas Patikamúzeumot Krizsány Anna és Szima Viktória művelődésszervezők
mutatták be.
Smohay András és Szilárdfy Zoltán a Székesfehérvári Egyházmegye Mária kegyhelyeiről
megjelent könyvét dr. Lukács László néprajzkutató, egyetemi tanár mutatta be 2016. február 21én Bertha Katalin Hitünk és életünk című műsorában a Fehérvár Televízióban.
CIKK, TANULMÁNY
Szücsi Frigyes: Székesfehérvár belvárosának északi védművei. Új adatok a Székesfehérvár Fő
utca és környéke rehabilitáció régészeti feltárásaiból
Fiatal Középkoros Régészek VI. Konferenciájának Tanulmánykötete. Szerk. Szőllősy Csilla,
Pokrovenszki Krisztián. Székesfehérvár, 2015. Szent István Király Múzeum. p. 263–276. A Szent
István Király Múzeum Közleményei A sorozat 51.
Szücsi Frigyes: Térhasználat az avar kori Mezőföldön – Use of space in Avar age Mezőföld
Történeti Földrajzi Közlemények. – 3. évf. 2. sz. (2015). p. 41–59.
Lukács László: Gunda Béla néprajzi látásmódjáról
A néprajztudomány professzora Gunda Béla (1911–1994). Szerk. Bartha Elek. Debrecen, 2015. p.
107–119.
Lukács László: A Móri úti kereszt felújítása Zámolyon
Honismeret. – 44. évf. 1. sz. (2016). p. 85–86.
Demeter Zsófia: Száz éve történt – Emlékezés a 10-es huszárokra
„…egy ezred év viharaiban meg sem rendült törhetetlen hűség”. Székesfehérvár, Magyarország
és a Nagy Háború. Szerk. Szakály Sándor. Budapest, 2015. L’Harmattan Kiadó. p. 167–181.
Lukács László: Katona-karácsonyfa, frontkarácsonyfa az első világháborúban
„…egy ezred év viharaiban meg nem rendült törhetetlen hűség”. Székesfehérvár, Magyarország
és a Nagy Háború. Szerk. Szakály Sándor. Budapest, 2015. L’Harmattan Kiadó. p. 197–208.
KIADVÁNY, KÖNYV
Fiatal Középkoros Régészek VI. Konferenciájának Tanulmánykötete. Szerk. Szőllősy Csilla,
Pokrovenszki Krisztián. Székesfehérvár, 2015. Szent István Király Múzeum. 335 p. A Szent István
Király Múzeum Közleményei A sorozat 51. ISBN 978-615-5413-11-7
2014 őszén immár hatodik alkalommal került megrendezésre a Fiatal Középkoros Régészek
Konferenciája, melynek ezúttal Székesfehérvár adott otthont. Két évvel ezelőtt indult a
kezdeményezés, hogy az elhangzott előadások tanulmánykötet formájában váljanak
maradandóvá és szélesebb körben elérhetővé. Az elhangzott közel 40 előadásból 23 tanulmány
született, melyek a hazai kutatás egy-egy új, vagy éppen régóta elhanyagolt szeletét tárják elénk.
Ezek között helyet kaptak a településkutatással, anyagi kultúrával, egyházi épületekkel,
védművekkel kapcsolatos tanulmányok, melyek a kora Árpád-kortól kezdve a késő középkoron át
egészen a kora újkorig bepillantást engednek egy-egy régió, tárgycsoport vagy éppen kérdéskör
vizsgálatába. A változatos tematikájú régészeti munkák mellett különböző társtudományok
színesítik a képet.
SAJTÓFIGYELŐ
Zsohár Melinda: Egy jelkép története. Szép karácsony zöld fája. Könyv a karácsonyfáról (fotó
Simon Erika)
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Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 283. sz. (2015. dec. 3.), p. 1., 3. ill.
December 2-án mutatták be Lukács László „Szép karácsony szép zöld fája” című kötetét.
-: Bemutatják az új könyvét
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 283. sz. (2015. dec. 3.), p. 2. (Röviden)
Térey János kötetét az Új Magyar Képtárban mutatják be december 7-én.
Heiter Dávid Tamás: Blaszfémia az Őszi Tárlaton? (fotó Megyeri Zoltán)
FehérVár. – (2015. dec. 3.), p. 12. ill.
A Csók István Képtár kiállításán látható alkotások némelyike a nézők egy részének nemtetszését
vívta ki. A kiállítás kurátora szerint a művészi szabadságot tiszteletben kell tartani.
-: Fejlődések és felfedezések: országos konferenciát tartottak tegnap [dec. 4-én]
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 285. sz. (2015. dec. 5.), p. 4. ill.
A „Magyarország régészeti parkjai” c. konferenciáról. A Gorsiumi Régészeti Parkról Kulcsár Mihály
múzeumigazgató helyettes beszélt.
Bokros Judit: Térey és HANEM
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 286. sz. (2015. dec. 7.), p. 7.
Az Új Magyar Képtár december 7-i és 9-i tervezett programjai.
-: Frontkarácsonyok, képeslapokon
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 287. sz. (2015. dec. 8.), p. 8. ill.
„Katona karácsonyfa, háborús karácsonyfa” címmel nyílt kiállítás a Szent István Király
Múzeumban.
Házi Péter: Levelet a levéltárból?
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 290. sz. (2015. dec. 11.), p. 3. ill.
Rendhagyó történelemórán ismerkedtek a Fejér megyei Levéltár és a Szent István Király Múzeum
tevékenységével a mátyásdombi Lonkay Ármin Általános Iskola diákjai.
Gáspár Péter: Szép karácsony szép zöld fája (fotó Simon Erika)
FehérVár. – (2015. dec. 10.), p. 7. ill.
Lukács László új kötetét a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében mutatták be.
Bokros Judit: Térey János jövőképe. A jégkorszak küszöbén. Térey János verses regénye fikció,
valós és kitalált szereplőkkel (fotó Koppán Viktor)
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 293. sz. (2015. dec. 15.), p. 1., 7. ill.
Térey János kötetét az Új Magyar Képtárban mutatták be.
-: Befejeződött Gorsium fejlesztése
Népszava. – 142. évf. 296. sz. (2015. dec. 18.), p. 5.
December 17-én Gorsiumban projektzárót tartottak.
Sebestyén Lilla: Gorsium: nyitás jövő tavasszal. A munka még nem ért véget. A jövő év tavaszán
nyitják meg a kikapcsolódás antik szigetét (fotó Koppán Viktor)
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 296. sz. (2015. dec. 18.), p. 1., 5. ill. (Fókusz)
A Gorsiumi Régészeti Park felújításáról. Már állnak a tervezett épületek, december 17-én
megtartották a területbejárással összekötött projektzáró rendezvényt.
Házi Péter: Nem lesz Hóman szobor. Vége a Hóman-ügynek: az alapítvány nem állítja fel
december 29-én a tiltakozást kiváltó szobrot (fotó Koppán Viktor)
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 297. sz. (2015. dec. 19.), p. 1., 3. ill.
A december 18-i közgyűlésről. Nádorfi Gabriella, a Szent István Király Múzeum munkatársa Érdi
János Emlékérmet kapott.
Heiter Dávid Tamás: Nem állítanak Hóman-szobrot (fotó Simon Erika)
FehérVár – (2015. dec. 22.), p. 6. ill.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata december 18-i közgyűlésén Nádorfi Gabriella
Érdy János-emlékérmet kapott.
Szabó Zoltán: Világháborús kiállítás (fotó Koppán Viktor)
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 299. sz. (2015. dec. 22.), p. 7. ill.
Az Országzászló téri múzeumépületben látható "Az égből dühödt angyal dobolt – Székesfehérvári
ezredek az I. világháborúban" című kiállításról röviden.
Bobory Zoltán: Ujházi Péter kapuja. A 75 éves festőművész köszöntése
Vár. – 11. évf. 4. sz. (2015.), p. 125–126. ill.
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Zsohár Melinda: Egy szerény fácska hódító útja
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 301. sz. (2015. dec. 24.), p. 10. ill.
Lukács László „Szép karácsony szép zöld fája” című kötetéről.
Kocsis Noémi: Lövészárok és angyalhaj
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 301. sz. (2015. dec. 24.), p. 10. ill.
A Szent István Király Múzeum első világháborús kiállításáról.
Szabó Zoltán: Évszázadok nyomában
Fejér Megyei Hírlap. – 60. évf. 302. sz. (2015. dec. 28.), p. 7. (Kulturmix)
December 29-ig látogatható a Szent István Király Múzeum régészeti kiállítása a királyi bazilikáról.
Dávid Erzsébet: Tovább látogatható. Iskolások is ismerkedtek a korabeli panelok építésével (fotó
Koppán Viktor)
Fejér Megyei Hírlap. – 61. évf. 4. sz. (2016. jan. 6.), p. 6. ill.
A Szent István Király Múzeum Megyeház utcai épületében február végéig látható az ARÉV
történetét és a városépítés 50 évét bemutató kiállítás.
Buthy Lilla: Háromkirályokjárás, vízszentelés, kormozás: vízkereszt napja a karácsonyi ünnepkör
zárása, ezután veszi kezdetét a vidám farsangi időszak (fotó Simon Erika)
Vasárnapi Fejér Megyei Hírlap. – 17. évf. 2. sz. (2016. jan. 10.), p. 4. ill.
Lukács László a Fejér megyei népszokásokról.
Gábor Gina: Új könyv a szent helyekről
Fejér Megyei Hírlap. – 61. évf. 11. sz. (2016. jan. 14.), p. 7. ill.
Január 20-án mutatják be Siklósi Gyula új könyvét, a Székesfehérvári szent helyek 2. kötetét a
Szent Sebestyén-napok keretében.
Vakler Lajos: Felsőváros szent ünnepe (fotó Simon Erika, Kiss László)
FehérVár. – (2015. jan. 21.), p. 8. ill.
Székesfehérvár január 20-i fogadalmi ünnepéről. A Szent Sebestyén-napok keretében mutatták
be Siklósi Gyula régész szent helyekről szóló könyvének 2. kötetét a közösségi házban.
-: A pusztulás hőskölteménye (fotó Molnár Artúr)
Fejér Megyei Hírlap. – 61. évf. 17. sz. (2016. jan. 21.), p. 5. ill.
Siklósi Gyula „Székesfehérvári szent helyek” című kötetét január 20-án a Szent Sebestyéntemplomban mutatták be.
-: Folytatódik a Verebi Estek
Fejér Megyei Hírlap. – 61. évf. 20. sz. (2016. jan. 25.), p. 4. (Röviden). (Lakóhelyünk – Velence és
környéke)
Január 29-én Fülöp Gyula régész tart előadást a verebi közösségi házban. Ugyanekkor nyílik
Miklós János keramikus kiállítása.
Gábor Gina: Nádasdy Borbála lesz a könyvtár vendége
Vasárnapi Fejér Megyei Hírlap. – 17. évf. 4. sz. (2016. jan. 24.), p. 1. (Egy percben)
A Vörösmarty Mihály Könyvtárban január 28-án író-olvasó találkozó lesz. A szerzővel Bányai
Balázs történész beszélget.
Varga József, V.: Csók-emlékház megnyitó
Fejér Megyei Hírlap. – 61. évf. 22. sz. (2016. jan. 27.), p. 3. (Röviden)
Január 29-én új állandó kiállítás nyílik Cecén az emlékmúzeumban.
Szabó Zoltán: Csók-kiállítás
Fejér Megyei Hírlap. – 61. évf. 23. sz. (2016. jan. 28.), p. 7. ill.
Január 29-én új állandó kiállítással nyílik a Csók István Emlékház Cecén.
B. T.: Megújult a cecei Csók-kiállítás
Népszabadság. – 74. évf. 24. sz. (2016. jan. 29.), p. 11.
-: Porcelántitkok és újabb nyomozás a múzeumban
Szuperinfó. – (2016. jan. 29.), p. 2. ill.
Január 30-án a porcelán lesz a témája a székesfehérvári Szent István Király Múzeum családi
foglalkozás sorozatának a Marosi Arnold Látványtárban.
Kiss László, B.: Még megtekinthető: gyarapodott a régészeti lelőhelyek száma
Fejér Megyei Hírlap. – 61. évf. 24. sz. (2016. jan. 29.), p. 15. ill.
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A bodajki városházán régészeti kiállítás nyílt a Szent István Király Múzeum anyagából. Szücsi
Frigyes régész tárlatvezetést tartott helyi iskolásoknak. A múzeum munkatársai a bodajki lakosok
jelzései alapján terepbejárást végeztek a településen.
Varga József, V.: Fényjáték Csókkal: megnyílt az emlékház újrarendezett állandó kiállítása (fotó
V. Varga József)
Fejér Megyei Hírlap. – 61. évf. 25. sz. (2016. jan. 30.), p. 1., 3. ill.
A tavaly meghirdetett Csók István-emlékév keretében nyitották meg január 29-én a cecei
emlékház tárlatát, a művész családtagjainak jelenlétében.
Szabó Zoltán: Fehérvár a középkorban
Fejér Megyei Hírlap. – 61. évf. 25. sz. (2016. jan. 30.), p. 4. (Röviden)
Február 5-én Siklósi Gyula régészprofesszor tart előadást a verebi művelődési házban.
Szabó Zoltán: A Mi a téma? folytatódik
Fejér Megyei Hírlap. – 61. évf. 25. sz. (2016. jan. 30.), p. 4. (Röviden)
Január 30-án a porcelán lesz a témája a székesfehérvári Szent István Király Múzeum családi
foglalkozás sorozatának a Marosi Arnold Látványtárban.
Szabó Zoltán: Egy újabb rejtélyes eset
Fejér Megyei Hírlap. – 61. évf. 25. sz. (2016. jan. 30.), p. 4. (Röviden)
Január 30-án a Terembura Kulturális és Múzeumpedagógiai Egyesület szervezésében eltűnt
műtárgyak ügyében nyomozhatnak a résztvevők székesfehérvári Szent István Király Múzeum
Országzászló téri épületében.
Bakonyi István: Szent helyek a Felsővárosban (fotó Borbély Béla)
Fejér Megyei Hírlap. – 61. évf. 25. sz. (2016. jan. 30.), p. 10. ill. (Hétvége)
Siklósi Gyula könyvet írt az egykori Budai külváros csaknem teljesen megsemmisült szent
helyeiről.
MW: Állandó kiállításon Csók István képei
Vasárnapi Fejér Megyei Hírlap. – 17. évf. 5. sz. (2016. jan. 31.), p. 7. ill.
Megnyílt a festő állandó kiállítása a Csók István Emlékházban, Cecén.
-: Fehérvár a középkorban
Fejér Megyei Hírlap. – 61. évf. 26. sz. (2016. febr. 1.), p. 3. (Röviden)
Siklósi Gyula február 5-én előadást tart a Verebi esték sorozat keretében.
Szabó Zoltán: Fehérváriak a Kárpátokban
Fejér Megyei Hírlap. – 61. évf. 27. sz. (2016. febr. 2.), p. 7. (Kulturmix)
Február 3-án Rózsafi János tart előadást a Szent István Király Múzeum „Az Égből dühödt angyal
dobolt – Székesfehérvári ezredek az I. világháborúban” című kiállításához kapcsolódóan.
Sebestyén Bálint: Megnyílt a Csók István emlékház állandó kiállítása Cecén
Sárréti Híd. – 21. évf. 2. sz. (2016. febr. 4.), p. 5. ill.
2016. január 29-én nyílt meg a Csók Emlékház új állandó kiállítása, nagyrészt a festő lányának
adományaiból.
Kovalovszky Márta: Az Ujházi ünnepség, avagy kínos percek. Tyúkanyó meséi 75. Új Magyar
Képtár, Székesfehérvár, 2015. XII. 13-ig
Új Művészet. – 12. sz. (2015). p. 68–69. ill.
Tóth Sándor: Régi idők kincsei: egyedülálló művészeti album, gyönyörű fotókkal
Fejér Megyei Hírlap. – 61. évf. 31. sz. (2016. febr. 6.), p. 11. ill.
A Szent István Király Múzeum munkatársai is közreműködtek „A Kárpát-medence ősi kincsei”
című album műhelymunkáiban.
Szabó Zoltán: Marosi Arnold nap. Háború
Fejér Megyei Hírlap. – 61. évf. 33. sz. (2016. febr. 9.), p. 7. (Kulturmix)
Február 12-én Marosi Arnold-napot rendeznek a Szent István Király Múzeumban.
-: Intézményi összevonás: hatékonyabb működés (fotó Koppán Viktor, Molnár Artúr)
Fejér Megyei Hírlap. – 61. évf. 33. sz. (2016. febr. 9.), p. 1., 5. ill.
Április 1-jén megvalósul a Szent István Király Múzeum és a Városi Képtár - Deák Gyűjtemény
egyesítése.
Szabó Zoltán: Tárcapályázat
Fejér Megyei Hírlap. – 61. évf. 34. sz. (2016. febr. 10.), p. 9.
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A Szent István Király Múzeum pályázati felhívása.
Látrányi Viktória, Szabó Miklós Bence: Összeolvad a múzeum és a képtár (fotó Pintér Norbert)
FehérVár. – (2016. febr. 11.), p. 2. ill.
Február 11-én írnak ki pályázatot a Szent István Király Múzeum igazgatói posztjára. Kiállítóteret
alakítanak ki a Fekete Sas Szállóban.
-: A Nagy Háború jegyében
Fejér Megyei Hírlap. – 61. évf. 36. sz. (2016. febr. 12.), p. 3. (Röviden)
Február 12-én kerül megrendezésre a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében a
Marosi Arnold nap.
-: Áprilisig látogatható
Fejér Megyei Hírlap. – 61. évf. 37. sz. (2016. febr. 13.), p. 3.
A február 12-i Marosi Arnold Emléknap előadásairól röviden.
-: Kalandozás az uradalmakban
Fejér Megyei Hírlap. – 61. évf. 38. sz. (2016. febr. 15.), p. 4.
Február 27-én Bányai Balázs történész tart előadást a gárdonyi Nemzedékek Házában.
-: Vetítés és előadás
Fejér Megyei Hírlap. – 61. évf. 38. sz. (2016. febr. 15.), p. 5. (Röviden)
Február 15-én Siklósi Gyula tart előadást a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai
tagkönyvtárában.
Buthy Lilla: Különleges képeslapok Valentin napjára (fotó Koppán Viktor)
Vasárnapi Fejér Megyei Hírlap. – 17. évf. 7. sz. (2016. febr. 14.), p. 1. ill.
Február 13-án Valentin-napi kézműves foglalkozást tartottak az Új Magyar Képtárban.
-: Mi a téMA? Családi délután
Fejér Megyei Hírlap. – 61. évf. 39. sz. (2016. febr. 16.), p. 7. (Kulturmix)
Február 20-án családi kézműves foglalkozás lesz a Szent István Király Múzeumban.
Házi Péter: 17-es honvédek Doberdón
Fejér Megyei Hírlap. – 61. évf. 44. sz. (2016. febr. 22.), p. 3. (Röviden)
Február 24-én tart előadást a Szent István Király Múzeumban Stenczinger Norbert kutató a
székesfehérvári honvédekről.
Gábor Gina: Előadás a székesfehérvári 17-es honvédekről
Vasárnapi Fejér Megyei Hírlap. – 17. évf. 8. sz. (2016. febr. 21.), p. 1.
Február 24-én Stenczinger Norbert tart előadást a múzeum Országzászló téri épületében.
Szabó Zoltán: Mi a téMA? – családoknak
Fejér Megyei Hírlap. – 61. évf. 45. sz. (2016. febr. 23.), p. 7. (Kulturmix)
Február 27-én a Mi a téMA? családi foglalkozáson eltemetik a telet és üdvözlik a tavaszt a Szent
István Király Múzeumban.
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
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 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
BUDENZ-HÁZ – YBL-GYŰJTEMÉNY
Székesfehérvár, Arany János u. 12.
Nyitva: szerdától vasárnapig 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
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PALOTAVÁROSI SKANZEN
Székesfehérvár, Rác u.11., Tel.: 22-315 583
PALOTAVÁROSI EMLÉKEK
Nyitva: május 1-től, szerdától vasárnapig 10–18 óráig
Belépődíj: 500 Ft; kedvezményes belépődíj: 250 Ft
2016. ÉVI ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
Nemzeti ünnep, március 15. (kedd) nyitva
Húsvét, március 27. (vasárnap) nyitva, 28. (hétfő) zárva
Május 1. (vasárnap) nyitva
Pünkösd, május 15–16. (vasárnap, hétfő) nyitva
Nemzeti ünnep, Szent István napja, augusztus 20. (szombat) nyitva
Nemzeti ünnep, október 23. (vasárnap) nyitva
Mindenszentek, november 1. (kedd) zárva
Karácsony, december 24–25–26. (szombat, vasárnap, hétfő) zárva
Újév, január 1. (vasárnap) zárva

Honlap: www.szikm.hu

Irodalmi pályázat a Szent István Király Múzeum
„AZ ÉGBŐL DÜHÖDT ANGYAL DOBOLT” – SZÉKESFEHÉRVÁRI EZREDEK AZ I.
VILÁGHÁBORÚBAN
című időszaki kiállításához kapcsolódóan
A tárcapályázat középiskolások számára szól, és előzménye a tavalyi Kortárs Művészeti
Fesztiválom megrendezett kétnapos tárcaíró program. A pályázó középiskolások egy-egy korabeli
eredeti (I. világháborús) székesfehérvári szöveg alapján, vagy szabadon választott témáról írnak
saját rövid tárcanovellát. A legjobb írásokat a Szent István Király Múzeum könyvcsomagokkal
jutalmazza, az első helyezett szöveg pedig megjelenik a Fejér Megyei Hírlap irodalmi rovatában, a
Provinciában.
A felhívásunk olyan Fejér megyei középiskolás diákok számár szól, akik éreznek magukban
szépírói vagy újságírói tehetséget, és érdeklődnek a magyar, az európai és a székesfehérvári
történelem iránt.
A pályázathoz kapcsolódóan szeretnénk föleleveníteni egy olyan szépírói–újságírói műfajt, amely
komoly hagyománynak örvend a magyar irodalomban: a hírlapban közölt rövid novellák
hagyományát. Mikszáth Kálmán, Ady Endre, Szép Ernő és Krúdy Gyula egykori kedvelt műfaja
legyen az alapja azoknak a rövid szövegeknek, amelyek a mai kor diákjainak szemével mutatják
meg a száz évvel ezelőtti világ, és azon belül Magyarország, eseményeit.
A pályázatra rövid 3000-4000 leütéses prózai szövegeket várunk.
Az I. világháború témakörén kívül szűkebb tematikai megkötés nincsen. A szerző beleképzelheti
magát egy fronton harcoló katona, egy hátországban maradt család, egy korabeli hírlapíró,
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haditudósító szerepébe, vagy akár a napjainkból, 2016-ból is visszatekinthet és újraértelmezheti a
száz évvel ezelőtti eseményeket.
Friss szemmel forduljunk egy régi írói műfajhoz és a közös európai múlt egy olyan darabjához,
amit elfelejteni nem, de mai tudásunkkal újragondolni és feldolgozni mindig érdemes.
A pályázat beadási határideje: 2016. március 29.
A pályázatokat személyesen vagy postai úton a múzeum címére (Szent István Király
Múzeum, 8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.) vagy online a következő email címre várjuk:
czinkif@gmail.com Jelige / tárgy: Tárcapályázat
A felkészüléshez természetesen hasznos megnézni a Szent István Király Múzeum időszaki
kiállítását, ezen kívül pedig gondolatébresztőnek, kiindulópontnak ajánlunk néhány korabeli, rövid
szöveget:
1. „Teljes egy hónapig játszottunk az északi harctér különböző helyein, néha délelőtt, délután is.
Nem magunkról kell előbb szólnom, de nagyszerű katonáinkról, akik a lövészárokból jöttek
végignézni az előadást. (...) Megtörtént, hogy ellenséges repülők kerültek fölénk. Ütegeink
ágyútűzzel fogadták a repülőket, s a színészeknek, akik épp a kabaré-előadáson finom kis
tréfákat, kuplékat, szeriőz dalokat adtak elő, túl kellett kiabálni az ágyúk hangját. Én voltam kérem
a konferanszié. (…) Csak a bakákat nem zavarta semmi a műélvezetben. Kacagtak, sírtak,
tapsoltak. Mi csak féltünk. Egy helyütt két kilométerre a fronttól egy erdőben játszottunk. Az
előadás után egy nappal az orosz tüzérség gránátokkal tisztelte meg a fedezék-színházat.
Megtehette volna egy nappal előbb, akkor nem igen tudnék most itt referálni a frontszínház viselt
dolgairól.” (Bálint Béla bonviván beszámolója a frontszínház kalandjairól, 1917. május 4.)
2. „Aztán – hiába akkor szép a katona ha ékes – parádéra kapok egy kék blúzt és egy feketesárga vitézkötéses kék nadrágot, kapok köpenyt – hiszen szép, szép csak ne gondoltak volna öles
emberekre, amikor ezeket a ruhákat varrták – kapok gewehrt (fegyvert), bajnétot (szuronyt), borjút
(szögletes katonai bőr hátitáskát), miegymást, szóval pár perc alatt katona lesz a civilistából
(művelt polgárból); hogy leteszem jó civil ruhámat, és felveszem az ormótlan kincstári
ruhadarabokat, csak akkor jutok tudtára annak, hogy mekkorát változott helyzetem, eddig bírósági
joggyakornok, szóval valaki voltam, most vége ennek, lett belőle utolsó közbaka (közlegény), egy
senki.” (A 69-es Arató Jenő naplójából)
3. „Megjött az őszi eső! Fedél nélkül, sátor nélkül nedves földön feküsznek harcosaink a
csatatéren fegyverrel a kezükben, hogy megvédjék édes hazánkat, és minket, kik itthon a puha
ágyban védett fedél alatt várjuk a háború kimenetelét. (…) Asszonyok! Magyar anyák! Magyar
leányok! főzzetek itthon lévő családjaitoknak egy tálétellel kevesebbet, mondjatok le minden
nélkülözhető élvezeti cikkről és ennek árán készítsetek meleg ruhákat. Tegyetek most félre pár
hétig minden házi dolgot, és csak varrjatok, csak kössetek, hogy ne legyen egyetlen harcosunk
se, akinek arca elborul a Hadsegélyező vonat távozása után…” (Székesfehérvári Hírlap, 1914.
szeptember 20.)
Eredményhirdetés: április 13., szerda 17 óra
Szent István Király Múzeum – Országzászló tér 3.
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