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A magyar múzeumvilág – a kor elvárásaihoz igazodva – kilépett a négy 
fal közül, megkocogtatta a vállunkat és megkérdezte, van-e kedvünk 
diskurálni vele. Aztán kézen fogott bennünket, és letűnt korok, régi 
mesterségek, örökéletű alkotóművészek világaiba kalauzolt, érde-
kes információkat osztva meg velünk. Végül kinyitotta kapuit, sőt, ki-
költözött az udvarokba, kertekbe, közterekre és inspiráló játékokkal, 
izgalmas szabadidős lehetőségekkel hagyta, hogy magunk akarjunk 
még jobban megismerkedni vele.

Kedves Múzeumlátogatók! Kedves Pedagógusok!

A 10. Múzeumok Őszi Fesztiválja több, mint kulturális rendezvénysorozat: 
foglalkozik mindazzal, ami kormányzati célkitűzésünk szerint a jelen, a 
jövő múzeumainak feladata kell legyen. Nemcsak szórakoztat, hanem 
ösztönöz, innovációra, interaktivitásra serkent, közösségeket kovácsol.

A 2006-ban hagyományteremtő céllal elindított, és az elmúlt évek során 
a múzeumok egyik legjelentősebb országos kulturális eseményévé vált 
rendezvénysorozat a találkozások sokszínű lehetőségét kívánja meg-
teremteni minden generáció számára múzeum és közönsége között. 
Olyan találkozásokét, amelyekben a laikusok számára is átélhetővé 
válik a múzeumok összetett világa, aktív párbeszéd alakulhat ki a mú-
zeumok és a szakmai közönség, illetve a helyi közösségek, kulturális 
turisták, önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak között, megala-
pozva ezzel akár egy későbbi, kölcsönösen előnyös együttműködést.

Múzeumhálózatunk nagy ereje abban rejlik, hogy hétköznapi léptékkel 
is mindenütt elérhető kulturális teret biztosít az azt használni szándé-
kozóknak. Arról is szeretnénk együtt gondolkodni Önökkel az összesen 
7 héten át zajló, tíz tematika köré épülő jubileumi fesztivál ideje alatt, 
hogy hogyan tudnánk múzeumi intézményeinket még szerethetőbbé, 
még népszerűbbé, a minőségi kultúrához való mindennapos hozzáfé-
rés eszközévé tenni. Hiszen múzeumaink egyszerre az egész életen át 
tartó tanulás színhelyei, kutatási és tudásközpontok, a helyi megújuló 
közösségek és a minőségi rekreáció színterei. Vegyük birtokba őket!

Az idei fesztivál jelmondatával élve tartalmas múzeumi ki, be és 
összekapcsolódást kívánok kedves mindnyájuknak!

Dr. Hoppál Péter
Emberi Erőforrások Minisztériuma

kultúráért felelős államtitkár

Kedves Olvasók!
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MÚZEUMI A’ LA CARTE – 
A MÚZEUMI FOGLALKOZÁSOK KINCSESBÁNYÁJA

Tantárgyához kapcsolható múzeumi órát keres?
Hasznos és egyben szórakoztató délutáni időtöltést  
szeretne diákjainak?
Elvinné óvodásait egy játékos múzeumi programra?

Válasszon a Múzeumi a’la carte kínálatából:  
230 múzeum 2366 foglalkozása, 683 kiállítása egy helyen!

www.mokk.skanzen.hu/muzeumialacarte

A hír mindenkié – adja tovább!
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A hír mindenkié – adja tovább!
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Alkossunk együtt! – 
A Nagy Rajzolás

Sikerprogram, amely 
nélkül nem múlhat el a 
Múzeumok Őszi Fesztiválja. 
A közös alkotás nemcsak 
a kreativitást fejleszti, de 
segíti a közösségépítést 
is. Történetmesélő 

alkotások az aszfaltrajzoktól a nagy  
közös képregényekig.

Csak itt, csak most – 
Pincétől a padlásig

Pi
nc

ét
ől 

a p

adlásig
Idén is belesünk a 
múzeumi kulisszák mögé, 
de ezt nem lehet elégszer 
ismételni. Aki nem hisz a 
szemének, az idén is 
járjon utána pincétől a 
padlásig.

Mesterségek nyomában
A közönségnek szóló 
legújabb tematika jóvoltá-
ból feledésbe merült, de 
egykor széles körben 
ismert és a közösségek 
által értékelt mestersé-
gekkel lehet közelebbi 

kapcsolatba kerülni és kézzelfogható 
módon kikapcsolódni.

Múzeumi őszbúcsúztató 

M
úz

eu
m

i ő
szbúcsúztató Őszi ízek, illatok, élmények 

múzeumi tálalásban, 
kikapcsolódás műfaji 
korlátok nélkül? Igen!  
A tavaly újraélesztett 
tematika köszöni szépen, 

idén is jól van, főleg, hogy a múzeumok 
megint szabad kezet kaptak a tartalommal 
való megtöltéséhez.
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KÖZÖNSÉG- ÉS SZAKMAI PROGRAMOK

KAPCSOLÓDJUNK KI, BE, ÖSSZE – 
ÉS ÍGY LESZ KEREK!
A múzeum nem csupán egy hely, hanem életforma. Idén ősszel gondoljunk 
úgy a múzeumokra, mint a helyi közösség aktív élettereire, amelyekhez jó 
érzés kapcsolódni, ahol egyszerre lehet kikapcsolódni és részesésévé válni 
egy közösségnek. Az idén 10. alkalommal megrendezésre kerülő fesztiválon 
10 tematika köré épülnek a programok. Az eseménysorozat célja, hogy mind 
a szakma, mind a nagyközönség otthonosan érezze magát a hazai múzeu-
mokban és a körülöttük kialakuló közösségekben.

És hogy valóban minden kerek legyen, idén is számos szálláshely csat-
lakozott speciális ajánlatokkal a fesztiválhoz. Kerekedjünk fel, utazzunk el 
egy őszi hétvégére, kössük össze a pihenést kulturális élményekkel, így téve 
kerekké a (ki)kapcsolódásunkat!
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Sétálj, gyalogolj, bringázz  
velünk, és fedezd fel! – 
Kulturális tereink másként

„Mindegy, hogy hogy, csak 
nehogy sehogy!” Ez a 
programtípus a lelkes 
lokálpatriótáktól kezdve a 
felfedezni vágyó országjá-
rókig sokakat meg fog 
mozgatni.

16+ múzeumi találkozások – 
Rejtély a múzeumban

Nyomozós, helyszínelős, 
QR-kódfejtős, kincskere-
sős programok tizenéve-
seknek. Mert a múzeum 
nem kényszer, hanem 
lehetőség a hétköznapok-
ból való kiszabadulásra.

Múzeum a bőröndben – 
Utazó múzeum

Már megint kimegyünk, 
hogy bejöjjenek! Az 
egyszerű járókelők 
bekapcsolása vagy a 
múzeumi értékek minél 
szélesebb körben történő 
eljuttatása céljából a 

múzeumok nem lesznek restek bőröndöt 
ragadni és kilépni önnön falaik közül.

„A lámpás én vagyok” – 
Tanárok éjszakája

2013 óta létezik egy este, 
amikor a hazai múzeu-
mok a pedagógus 
közönségre fókuszálnak. 
Idén azonban nem csak 
egy kitüntetett napra 
szól a figyelem, a 

múzeumok a velük kapcsolatban álló 
pedagógus közösségek igényeihez igazítva 
rendezik meg ezt a programot a fesztivál 
alatt tetszőleges időpontban.

Óvodapedagógusok napja
A pedagógusokhoz 
hasonlóan az óvodapeda-
gógusok is fontos 
szerepet játszanak a 
tudás átadásában, a 
gyerekek gondolkodás-
módjának formálásában, 

ezért az idei év egyik újdonságaként külön 
tematika köré szerveződő programokkal 
kapcsolják be őket a hazai múzeumok.

Szakmai programok
A rendezvénysorozat 
nemcsak a nagyközönség-
nek, de pedagógusoknak, 
múzeumi és kulturális 
szakembereknek is kínál 
kapcsolódási lehetőséget, 
idén 50-nél is több   

              alkalommal. 

Hogyan kelthetők életre hatásosan, ugyanakkor hiteles módon múzeumi eszközök által 
a különféle tudományterületeken zajló kutatási projektek eredményei? Hogyan tudja 

megtalálni a népszerűségre és a hitelességre egyaránt törekvő múzeum az egészséges 
arányokat? Meddig érdemes elmenni a marketingeszközök hasznosításában a tudomány 
népszerűsítése és a tudományos eredmények közvetítése céljából? Egyáltalán, mi mindent 
kell figyelembe vennie egy tudományos hitelességre törekvő múzeumnak, amikor eljut 
odáig, hogy önmaga újrapozicionálásán gondolkodjon?

Ezekre a kérdésre keressük a válaszokat november 5–6-án Szentendrén, a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeumban megrendezésre kerülő konferencián sikeres, ugyanakkor hiteles 

múzeumi megoldásokra reflektáló előadások és innovatív, jó gyakorlatok bemutatásával, 
élményszámba menő kísérőprogramokkal körítve.

Hiteles hely a múzeum? 13. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia
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Az idei Múzeumok Őszi Fesztiváljának eseményei és helyszínei az EVENT@HAND 
MŐF ingyenes és offline mobil alkalmazásban érhetők el. Az MTA SZTAKI 
ezzel az alkalmazással kíván hozzájárulni a fesztivál sikeréhez. A tematikus 
programokról, az egyes helyszínekről külön menüpontokban találhatók 
információk. A fesztiválban rész tvevő intézmények megközelítését interaktív 
térképek is segítik. A felhasználók az alkalmazás segítségével saját élményeiket 
rögzíthetik és azokat meg is oszthatják.

TÖLTSE LE 
APPLIKÁCIÓNKAT!
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információk. A fesztiválban rész tvevő intézmények megközelítését interaktív 
térképek is segítik. A felhasználók az alkalmazás segítségével saját élményeiket 
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MŰ – TÁRGY – TÖRTÉNET
TEGYÜK SZEMÉLYESSÉ!

MEGHÍVÓ

13. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó
Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma
2015. szeptember 28. 10:00 – 16:50

TISZTELT MUZEOLÓGUS,  
MÚZEUMPEDAGÓGUS ÉS PEDAGÓGUS KOLLÉGA!

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM-MOKK), vala-
mint a Budapesti Történeti Múzeum tisztelettel meghívja Önt a Múzeumok Őszi Fesztiválja kere-
tében 2015. szeptember 28-án, hétfőn megrendezésre kerülő Országos Múzeumpedagógiai Év-
nyitóra, a múzeumpedagógiai szakmai elismerések ünnepélyes átadására, valamint az ezt követő 
szakmai konferenciára.

A PROGRAM HELYSZÍNE: 
Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum, Budavári Palota E épület

A szakmai konferencia díja személyenként 2000 Ft, amit kérünk a helyszínen kifizetni.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: kaldy.maria@sznm.hu / kajari.gabi@sznm.hu

JELENTKEZÉS: www.oszifesztival.hu

10

9:00–10:00 REGISZTRÁCIÓ,  
VENDÉGEK FOGADÁSA

10:00–11:00 MEGNYITÓ  
ÉS DÍJÁTADÁS

KÖSZÖNTŐ
Dr. Farbaky Péter, főigazgató 
(Budapesti Történeti Múzeum)
 
MEGNYITÓ
Emberi Erőforrások Minisztériuma

MÚZEUMPEDAGÓGIAI NÍVÓDÍJAK ÉS 
ÉLETMŰDÍJ ÁTADÁSA 
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Dr. Vígh Annamária, főosztályvezető (Emberi 
Erőforrások Minisztériuma)
Dr. Cseri Miklós, főigazgató (Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum)
Káldy Mária, igazgató (Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani 
Központ)

10:45–14:15 
MŰ – TÁRGY – TÖRTÉNET – „Tegyük 
személyessé!” KONFERENCIA

10:45–11:15 
Ez az én múzeumom? Perszonalizációs 
lehetőségek a múzeumi tudásátadás 
folyamatában
Dr. Vásárhelyi Tamás, alelnök, Pulszky 
Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, 
a Magyar Természettudományi Múzeum 
nyugalmazott főmuzeológusa 
              
11:20–11:35 
Dr. Várkonyi Gábor, habilitált egyetemi 
docens (ELTE Bölcsészettudományi Kar) 
reagálása a főelőadásra 

11:35–11:50
Dr. Bereczki Ibolya, főigazgató-helyettes 
(Szabadtéri Néprajzi Múzeum) reagálása a 
főelőadásra

11:50–12:20
Nyílt vita a főelőadáshoz kapcsolódóan

RÉSZLETES PROGRAM

10.
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12:20–12:40   SZÜNET

12:45–14:05  
JÓ GYAKORLATOK BEMUTATÁSA

Verzetsmuseum, az Ellenállás Múzeumának 
Gyermekmúzeuma
Joó Emese (Néprajzi Múzeum)
            
Elit alakulat
Mlakár Zsófia, dr. Pusztai Tamás, Takács 
Gábor (Herman Ottó Múzeum–Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata)
             
Búcsú a parasztságtól
Dr. Sári Zsolt és Szigethy Zsófia (Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum)
             
Museo Mundial – globális kérdések 
testközelben
Molnárné Aczél Eszter (Budapesti Történeti 
Múzeum Vármúzeuma) és Baczkó Zsuzsanna 
(Baptista Szeretetszolgálat)
  
„Puttójárat” – kulturális légitársaság 
szervezés
Pirint Andrea, Marosi Ágnes, Éliás István 
(Herman Ottó Múzeum)  
                        
A múlt megelevenedése
Márkus Zsolt László (MTA SZTAKI)

14:05–14:15 
ZÁRSZÓ, TÁJÉKOZTATÓ A NAP TOVÁBBI 
PROGRAMJAIRÓL

14:15–14:55 BÜFÉEBÉD

15:00–16:50 BEMUTATÓK, WORKSHOPOK
(előregisztráció szükséges)
Mind a 7 választható workshop időtartama 50 
perc, a workshopok 15:00-kor és 16:00-kor 
is indulnak.
Helyszínek: BTM Vármúzeuma és Magyar 
Nemzeti Galéria

1. HOGYAN ÉLTEK A RÓMAIAK? 

Kővágó Dániel, BTM – Aquincumi Múzeum

2. NÁDMÉZ ÉS TIKMONY – 
GASZTROVEZETÉS A KÖZÉPKORI KIRÁLYI 
PALOTÁBAN 

R. Kiss Gabriella, Budapesti Történeti 
Múzeum Vármúzeuma

3. MENNYIRE VOLT „MULTIKULTI” BUDA, 
PEST, PEST-BUDA ÉS BUDAPEST? 

Berhidai Magdolna, Budapesti Történeti 
Múzeum Vármúzeuma

4. MUSEO MUNDIAL – 
FENNTARTHATÓSÁGRÓL A MÚZEUMBAN 

Molnárné Aczél Eszter, Budapesti Történeti 
Múzeum Vármúzeuma, tovább Baptista 
Szeretetszolgálat és Anthropolis Egyesület

5. EFEMER KARRIER 

Efemer karrier – egy műtárgy 
életpályamodellje

Sziray Zsófia, BTM Kiscelli Múzeum

6. TÖRTÉNELMI FESTÉSZET – MÁSKÉNT 

Rébay Fatima és Földváry Piroska, Magyar 
Nemzeti Galéria

7. 57 MŰ – 57 TITOK. REMEKMŰVEK A 
SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMBÓL 

Lovass Dóra és Mácsay Krisztina, Magyar 
Nemzeti Galéria

ÉS  MÓDSZERTANI  KÖZPONT



PROGRAMOK BUDAPESTEN
Aquincumi Múzeum; 1031 Budapest, Szentendrei út 135. T.: 06 1 250 1650

Óbuda római rejtélyei – a Táborvárosi Múzeum
Az Aquincumi Múzeum egyik régésze kalauzolja az érdeklődőket Óbudán, a Táborvárosi Múzeumban, amely csak 
ezen alkalommal nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt.
Időpont: október 4. 11:00-13:00   

Óbuda római rejtélyei – a polgárváros titkai
Az Aquincumi Múzeum egyik régésze kalauzolja az érdeklődőket az egykori polgárváros területén. A séta során 
nem a már megszokott, ma is megtekinthető romokról lesz szó, hanem a rejtőzködő, máig nem látható épületek 
kerülnek előtérbe.
Időpont: október 18. 10:00-12:00    

Ókori mesterségek nyomában
Az Aquincumi Múzeum területén megrendezésre kerülő programon a napjainkra feledés homályába vesző ókori 
mesterségek nyomába eredünk.
Időpont: október 11. 13:00-17:00    

Rejtélyes tárgyak, érdekes történetek – múzeumi órák
Ezen a tematikus napon az Aquincumi Múzeum rejtélyes műtárgyaival és érdekes történeteivel ismerkedhetnek 
meg a diákok.
Időpont: október 14. 9:00-14:00 RegIsztRácIó szükséges!   

Témahét a katonaság jegyében – tárlatvezetés
Az Aquincumi Múzeum egyik régésze a mai modern Óbuda szívében kalauzolja az érdeklődőket az egykori római 
település, Aquincum légiós táborának ma is látható helyszínein.
Időpont: november 3. 14:00-16:00   

Témahét a katonaság jegyében – múzeumi órák
Az Aquincumi Múzeum a római légiósok témahetéhez kapcsolódva általános és középiskolások számára múzeumi 
foglalkozásokat hirdet a Múzeumok Őszi Fesztiválja teljes időtartama alatt.
Időpont: szeptember 28–november 15. 10:00-14:00 RegIsztRácIó szükséges!    

Bajor Gizi Színészmúzeum; 1124 Budapest, Stromfeld Aurél út 16. 

T.: 06 1 225 3161 (csak nyitvatartási időben), 06 1 375 1184

Élet és halál vize – bábos meseelőadás Écsi Gyöngyi előadásában
Palóc népmese Jankó királyfiról és Tündérszép Ilonáról és arról, hogy mennyi bölcs döntést kell hozni ahhoz, hogy 
az emberfia belekóstolhasson az élet vizébe. 
Időpont: október 1. 15:00-16:00  Belépés: 500 Ft/Fő előzetes Bejelentkezés szükséges! (e-mail:szebenyi.agnes@oszmi.hu)

Kesztyűs bábtól a marionettig – kézműves foglalkozások különféle 
bábtechnikákkal

A bábgyűjtemény munkatársai az évek során sokféle bábkészítési technikát ismertek meg. Ezeket a technikákat 
mutatjuk meg az érdeklődőknek. A foglalkozásokon mindenki elkészítheti a saját bábját.Előzetes bejelentkezés 
szükséges!

Időpont: szeptember 28–november 15. 10:00-17:00 RegIsztRácIó szükséges! Belépés: anyagköltség: 300 Ft. előzetes 
Bejelentkezés szükséges!

Bélyegmúzeum; 1074 Budapest, Hársfa utca 47. T.: 06 1 342 3757

(Lég)hajózz velünk!
A Múzeumok Őszi Fesztiválja zárásaként a Bélyegmúzeum feleleveníti a légiposta szolgálat kezdeteit. A múzeum 
udvarán léggömböket engedünk fel. A léggömbökre előre megcímzett bélyegmúzeumos képeslapok kerülnek, 
amelyeket a megtalálók visszaküldhetnek a múzeumnak. A lapokat erre az alkalomra készült bélyegzésekkel 
látjuk el. A visszaküldők nyereménysorsoláson vehetnek részt.

Időpont: november 14. 14:00-16:00   Belépés: felnőtt: 500 Ft, diák: 250 Ft, nyugdíjas, postás: 250 Ft, csoportos: 5000 Ft, 
diák csoportos: 2500 Ft 
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Bélyeggel a világ körül
A foglalkozás alsó és felső tagozatos általános iskolás csoportok számára igényelhető, mint kihelyezett múzeumi 
program. A muzeológus bélyegek segítségével tart foglalkozást a telefon előtti kapcsolattartásról a kontinensek 
között. Elsősorban ajánljuk: történelem, földrajz, biológia tantárgykörben, ill. kisiskolásoknak olvasásból és rajzból.
Időpont: október 19–november 13.    

Budapesti repülés
A látogatók részt vehetnek egy sétán, amely során a magyar légiposta-bélyegeken szereplő helyszíneket keressük 
fel. A helyszíneken az épület történetéről és építészeti stílusával ismerkedhetnek meg a „túrázók”. A program 
zárásaként a múzeumban egy vetítéssel egybekötött előadás és beszélgetés során újra végigjárjuk a helyszíneket.
Időpont: november 7. 10:00-13:00    

Peterdi kapitány birodalma
A hírszállítás, hírközlés a legősibb mesterségek egyike. Ennek különböző formáiba kapnak betekintést a látogatók, 
ezen belül főleg a légi- és hajóposta tevékenységével ismerkedhetnek meg. A látogatók a témához kapcsolódó 
foglalkozásokon vehetnek részt.
Időpont: november 10. 10:00-12:00, november 13. 14:00-16:00    

Posta vízen és levegőben
A látogatók játékos vetélkedőn vehetnek részt, amelyben postai küldeményeket kell célba juttatniuk földrészek 
közötti távolságokra. A csoportok egy társasjáték szabályai szerint oldják meg a feladatokat és jutnak tovább a kö-
vetkező kikötőbe vagy repülőtérre. A foglalkozás során elfeledett országok bélyegeit fedezhetik fel egy 19. század 
végi, 20. század eleji Föld körüli utazás részeként.
Időpont: október 30. 15:00-17:00, november 6. 14:00-16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: felnőtt: 500 Ft, diák: 250 Ft, 
nyugdíjas, postás: 250 Ft, családos: 1000 Ft, csoportos: 5000 Ft, csoportos diák: 2500 Ft 

Varázsszőnyeg
Nagy sikerű Mesekuckó sorozatunk illeszkedik majd a Posta vízen és levegőben című időszakos kiállításhoz. A 
foglalkozásokon elhangzó mesék témája a repülés és a hajózás lesz. A gyermekek megismerkedhetnek a témát 
feldolgozó bélyegekkel és az esemény második felében rajzolhatnak, színezhetnek, illetve bemutatják, eljátsszák 
a történetet.
Időpont: november 3., 6. 10:00-12:00   Belépés: óvodásoknak és óvodapedagógusoknak ingyenes.

Budapesti Történeti Múzeum – Kiscelli Múzeum; 1037 Budapest, Kiscelli utca 108. T.: 06 1 368 7917

A babakészítés fortélyai
Baba- és mackókiállításunkhoz kapcsolódó programunkon látogatóink megismerkedhetnek a különböző babák 
valamint az antik babaruhák készítésének folyamataival és maguk is aktív alkotókká válhatnak, babák, mackókat 
készíthetnek.
Időpont: október 4. 10:00-13:00   Belépés: felnőtt: 700 Ft, gyermek: 700 Ft 

Baba- és mackókiállítás
Baba- és mackókiállításunkon a Magyar Bababarátok Egyesületének tagjai által készített, zsűrizett alkotások 
tekinthetők meg. A tárlaton Keglovich Ferencné kurátor tart vezetést a most első alkalommal kiállított művészba-
bák között.
Időpont: szeptember 26. 11:00-12:00   Belépés: felnőtt: 700 Ft, gyermek: 700 Ft, a délelőtti bábszínházi előadásra 
megváltott jeggyel a tárlatvezetés ingyenes 

Bábszínházi előadás
Szeretnénk a babakiállítás egyes figuráit életre kelteni, ezért ezen a szombaton bábelőadással járunk legkisebb 
látogatóink kedvébe. A szegedi Kövér Béla Bábszínház előadásában a Tündérhegedű című zenés bábjátékot tekint-
hetik meg az érdeklődők.
Időpont: szeptember 26. 10:00-11:00   Belépés: felnőtt: 700 Ft, gyermek: 700 Ft 

Rejtély a múzeumban. Helyszíni szemle.
A „Holttest az utazókosárban – A Mágnás Elza-rejtély” című kiállításunkon tartott kurátori tárlatvezetést követően 
látogatóinkkal felkeressük az 1914-es budapesti bűntény egykori helyszíneit, amelynek során az egykori életmód-
ba is bepillantást nyerhetünk.
Időpont: október 3., 10. 10:00-13:00   Belépés: felnőtt: 1400 Ft, gyermek, diák: 700 Ft

Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma; 1014 Budapest, Szent György tér 2. T.: 06 1 487 8871

Középkori éjszakák
Buda, Óbuda és Pest már a középkorban meghatározó települései voltak az országnak. A Tanárok Éjszakáján 
ennek a korszaknak a múzeumi feldolgozási lehetőségeiről és bemutatásából mutatunk ízelítőt a részvevőknek a 
kiállításokban, valamint a Szembenézés Alapítvánnyal együttműködve sétára invitáljuk  a Várnegyedbe a középkori 
zsidó településrészek megismerésére.
Időpont: október 3. 17:00-20:00, november 13. 15:30-18:30 RegIsztRácIó szükséges!   
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Miénk a vár!
A múzeum nem egy unalmas hely, ami csak felnőtteknek való. Ezen a programon óvónőknek szeretnénk bemutat-
ni, hogy meséken, játékokon keresztül a legkisebbek számára is tudunk izgalmas programot kínálni. A palota, a 
király, fegyverek, ruhák, középkori játékok ennek a korosztálynak is megérthetővé és megélhetővé teszi a múltat.

Időpont: október 16. 10:00-11:30 RegIsztRácIó szükséges!   

Ókor-középkor oda-vissza – biciklis időutazás a római korból a 
középkorba

A program az  Aquincumi Múzeumban a római kori életet bemutató tárlatvezetéssel indul, majd nyeregbe pattanva 
római műemlékek mellett elhaladva, a Várnegyeden keresztül jutunk a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumá-
ba. Itt a középkori királyi palotával és az itteni élettel ismerkedhetnek meg a résztvevők.

Időpont: október 17. 14:00-17:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 800 Ft 

Régi idők játékai
A különböző korokban mivel szórakoztak, milyen játékai voltak a gyerekeknek? Kipróbálható műtárgymásolatok-
kal, érdekes régi játékokkal játszunk a foglalkozáson. Megkérjük a gyerekeket, hogy hozzanak magukkal kedves, 
kisméretű játékot, és mutassák be egymásnak.

Időpont: szeptember 28.   Belépés: 800 Ft 

Titkok a vár alatt
Mi történik egy ásatáson előkerült tárggyal? Hogyan kerül a kiállításra? A restaurátorműhelyben tett látogatáson 
különböző anyagú és állapotú, a konzerválás különböző fázisaiban lévő tárgyat megvizsgálva ilyen kérdésekre 
keressük a választ. Végül a legbátrabbak maguk is kipróbálhatják, hogyan dolgozik egy restaurátor.

Időpont: november 15. 11:00-12:30 RegIsztRácIó szükséges!   

Földalatti Vasúti Múzeum; 1052 Budapest, Deák Ferenc tér aluljáró T.: 06 1 461 6500/11271

Közlekedéstörténeti verseny iskolásoknak
Ötödik alkalommal hirdetjük meg a BKV-múzeumok közlekedéstörténeti versenyét 8. osztályos tanulók részére. 
A verseny témája: a budapesti közösségi közlekedés története, középpontban az idén 100 éves fővárosi autóbusz 
közlekedéssel.

Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan RegIsztRácIó szükséges!   

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum; 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2–4. T.: 06 1 325 1600

„Sárkány ellen sárkányfű”
Bemutatjuk debütáló, óvodásoknak szánt középkori foglalkozásunkat és ezzel kapcsolatban meghallgatjuk a taná-
csokat, véleményeket, hogy a jövőben óvodabarát foglalkozásokkal várhassuk a kisebbeket is.

Időpont: október 2. 15:00-17:00 RegIsztRácIó szükséges!   

„Tűzzel-vassal”
A program keretében a kardkovács és az ágyúöntő mesterségét szeretnénk feleleveníteni és bemutatni az érdek-
lődőknek.

Időpont: október 9., 16. 14:00-16:00, október 24, 31. 10:00-12:00 RegIsztRácIó szükséges!  

Katonadolog – honvédelem és iskola
Múzeumpedagógiai foglalkozással és rövid tárlatvezetéssel vezetjük be a résztvevőket a hadtörténetről és különö-
sen a honvédelemről való tanulás lehetséges módjaiba. A program célja, hogy felvillantsuk, milyen megközelítés-
ben lehet a hadtörténetről, a honvédelemről tanítani.

Időpont: október 9. 18:00-22:00 RegIsztRácIó szükséges!  

Krétacsata
Közösen rajzolunk meg egy óriási csatajelenetet kedvenc hőseinkkel, akik a múzeumban fogják megvívni csa-
táikat. Az előre leterített papírokra készül egy nagy alkotás, különböző korok katonáival. Az alkotás folyamatáról 
pedig az első emeletről rögzítve „time-lapse” felvételt készítenénk.

Időpont: november 13. 8:00-15:00    

Mesél a borjú
Vándorkiállításunkat az első világháború bakái viszik előre egyeztetve az iskolákba. Bemutatjuk a bakák minden-
napi tárgyait, felszerelését, fegyvereit, amelyet a katonák által csak borjúnak nevezett zsák rejt.

Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan    
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Világháborús emlékhelyeink nyomában
A program során a budapesti első világháborús emlékhelyeket, emlékműveket keresik fel a résztvevők, és az ott 
található feladatok megoldását kell a múzeum honlapjára feltölteni. A verseny résztvevői között természetesen 
nyereményeket sorsolunk ki.
Időpont: október 6–november 15. között folyamatosan.    

Holokauszt Emlékközpont; 1094 Budapest, Páva utca 39. T.: 06 1 455 3333

Auschwitz-album – róluk, nekünk, nélkülük
Az Emlékközpont vándorkiállítását a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár fogadja be. A kiállítás az Auschwitz Album 
képeiből nyújtott válogatás mellett a, a tárlatot befogadó település egykori zsidó közösségének sorsáról tanúskodó 
dokumentumokat is tartalmaz.
Időpont: október 5. 11:00-12:00    

Épületvezetés az Emlékközpontban
A tervező Mányi István mutatja be „Budapest építészeti nívódíja, oklevél és emlékérem” kitüntetett épületegyütte-
sét az Építészet Világnapja alkalmából.
Időpont: október 6. 18:00-20:00    

Pedagógus továbbképzési nap az Emlékközpontban
Az egész napos képzésen minden érdeklődő pedagógust szeretettel várunk. Vendégelőadó: Chava Baruch (Jad 
Vasem, Jeruzsálem)
Időpont: október 10. 10:00-19:00 RegIsztRácIó szükséges!   

Rendhagyó tárlatvezetések
Családtörténetekkel kapcsolatos kvíz segítségével kerülnek közelebb a diákok a több mint 70 évvel ezelőtt történ-
tekhez. A téma feldolgozása szakavatott tárlatvezetők segítségével történik.
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: iskolai csoportok esetén 10 fő felett 
kedvezményes jegyár: 100 Ft. 

Rendhagyó városi séták
Iskolásoknak és felnőtteknek egyaránt ajánljuk tematikus városi sétáinkat: Hajdani zsidónegyed, Embermentők 
nyomában, Raoul Wallenberg-emlékséta, Carl Lutz-emlékséta. A séták minimum 5 fő esetén indulnak. Előzetes 
bejelentkezés szükséges!
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan RegIsztRácIó szükséges!   

Toleranciafoglalkozások
Kisfilmekkel és interaktív módszerekkel hozzuk közelebb a tolerancia témakörét általános és középiskolás diákok 
számára. A foglalkozást igény szerint a múzeumban vagy az iskolában tartjuk.
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: csoportos kedvezmény iskolások számára: 100 Ft

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum; 

1095 Budapest, Komor Marcell utca 1. T.: 06 1 555 3433, 06 1 555 3477

A Ludwig házhoz megy
Volt már nálunk? Most mi megyünk el Önökhöz! A program keretében rendhagyó módon nem az érdeklődők jöhet-
nek a múzeumba, hanem a múzeum utazik el egy-egy budapesti vagy vidéki oktatási intézménybe.
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan RegIsztRácIó szükséges!   

Alkossunk együtt – A Nagy Rajzolás
Mostanra már hagyománnyá vált, hogy az Őszi Fesztivál keretében a Ludwig Múzeumban is megrendezzük a Big 
Draw-napot, ahol a múzeum aktuális kiállításához igazodó témában rajzolunk együtt kicsikkel, nagyokkal. Ezekkel 
a színes rajzokkal beborítjuk a Ludwig Múzeum tereit.
Időpont: október 17. 10:00-15:00 RegIsztRácIó szükséges!   

Input/Output – művészetről fiatalokkal
Egy művészettel foglalkozó délután, ami tényleg a tizenévesekről szól. Alkotás és beszélgetés fiatalokkal, fiatalokról.
Időpont: november 13. 16:00-19:00 RegIsztRácIó szükséges!   

Óriáslifttel a Ludwigban
Jártál már a kiállítóterek mögött és alatt? Most velünk jöhetsz! A programban résztvevők megismerkedhetnek a 
múzeum kiállítótereivel, az aktuális időszaki kiállítással, valamint a múzeum műtárgyszállító óriásliftjével.
Időpont: október 17. 10:00-15:00 RegIsztRácIó szükséges!   
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Tanárok estéje a Ludwigban
A Tanárok éjszakája a Ludwigban sem maradhat el! Ismerje meg múzeumpedagógiai programjainkat kívülről-
belülről!

Időpont: november 6. 17:00-19:30 RegIsztRácIó szükséges!   

Tour de l’art: két keréken kortárs műalkotásokhoz
Kortárs alkotások köztéren? Több van, mint hinnéd! Tekerj el a Ludwig Múzeumba, majd együtt fedezzük fel a 
város kortárs alkotásait!

Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan   

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum; 1036 Budapest, Korona tér 1. T.: 06 1 375 6249

„Életre kelt történelem”
Szeretne találkozni egy múlt századi cukrászmesterrel? Van kedve megismerni egy reformkori úriembert? Érdekli, 
mit hallott a sarki fűszeres? Mi mindenről tud a főpincér? Interaktív tárlatvezetéseinken megelevenednek a múlt 
szakmái.

Időpont: október 2., 16., november 6. 18:30-19:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: a programon múzeumi belépővel 
lehet részt venni. Jegyárak: http://mkvm.hu/index.php?p=altinfo&m=latogatas 

„Életre kelt történelem” programok bemutatása
A programon résztvevő pedagógusok megismerhetik aktuális múzeumpedagógiai foglalkozásainkat, 
találkozhatnak egy múlt századi cukrászmesterrel, aki ízelítőt nyújt „Életre kelt történelem” című prog-
ramjainkból.

Időpont: október 5. 19:00-21:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: a belépés pedagógusok számára díjtalan 

A színfalak mögött
Ezen a rendhagyó délutánon a résztvevők megismerhetik a múzeum olyan részeit, amelyet0 a nagyközönség más-
kor nem láthat. Az épület zegzugos szobái között a múzeum igazgatója, Kiss Imre kalauzolja az érdeklődőket.

Időpont: október 10. 16:00-17:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: múzeumi belépőjeggyel 

Járjunk utána!
Interaktív nyomozós játékunk a századforduló Budapestjének kereskedésein, fényes kávéházain, elegáns szállo-
dáin, vendéglőin és pompázatos cukrászdáin át kalauzol minket a REJTÉLY megoldásáig; s utunk során, ha elég 
ügyesek vagyunk, megtudhatjuk a fény és pompa mögött lappangó titkokat.

Időpont: október 27., 29. 10:00-18:00   Belépés: múzeumi belépőjeggyel 

Kereskedő Óbuda
Múltidéző séta a boltok és gyárak városában. Miről mesélnek nekünk Óbudán az óriási panelek árnyé-
kában meghúzódó pici házak? Mit jelentett a 20. század elején Óbudán lakni? Kik és hogyan éltek itt 
ekkor? Erről mesélnek nekünk a régi óbudai boltok és egykori gyárak, amelyekkel sok-sok ember sorsa 
összefonódott.

Időpont: október 18. 16:00-17:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: sétajegy egységesen 800 Ft 

Kockás abrosz, Krúdy-fröccs
Óbudai történeti sétánkon Krúdy korabeli vendéglőket járunk sorra. A Kéhlik, Prószok és más híres vendéglős 
családok mellett kiderül, mi a „snapszer” leves és hogyan talált férjet Singer Hermina. És láthatjuk a ma is virágzó 
leandereket és a gyönyörű gesztenyefákat.

Időpont: október 11. 16:00-17:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: sétajegy egységesen 800 Ft 

Óvodapedagógusok Éjszakája
A programon résztvevő óvodapedagógusok megismerhetik aktuális múzeumpedagógiai foglalkozásainkat, és 
ízelítőt nyújtunk Müzliműhely című müzlikészítő programunkból.

Időpont: október 12. 19:00-21:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: a belépés óvodapedagógusok számára díjtalan 

Terítéken a múzeum
Programjaink most házhoz jönnek, ráadásul ingyen. Kérjen osztálya számára egy 45 perces ízelítőt múzeumunk 
finom programjaiból. Az alább felsorolt programok a MŐF ideje alatt ingyenesen kérhető programok: Csokimánia; 
Korok konyhája – barokk; Korok konyhája  – 1476 – „Az új királyné”; Korok konyhája – Irodalom – Kávéház; Korok 
konyhája – 1900 – „Cukrászműhely”; Répa, retek, mogyoró; Fűszer–Csemege

Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan RegIsztRácIó szükséges!    
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Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár; 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár T.: 06 1 363 1117/128

Boldog születésnapot, Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár!
Az őszi szünet ideje alatt a Vajdahunyadvár előre elkészített sziluettjére írhatják a látogatók jókívánságaikat a 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 120 éves évfordulója emlékére.
Időpont: október 26-30. 10:00-16:00   Belépés: múzeumi belépőjeggyel 

Gyűjteménylátogatás a Hunyad-pincében
A Hunyad-pincében őrzött, máskor rejtekhelyükön megbújó tárgyak történeteit meséljük el.
Időpont: október 29. 14:00-15:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: múzeumi belépőjegy + 800 Ft 

Hátizsákos felfedező
A Vajdahunyadvár épített és a Városliget természeti értékeit megismertető, önálló felfedező túra.
Időpont: október 30. 10:00-16:00   Belépés: 500 Ft/hátizsák 

Kitömött állatok között
A Vajdahunyadvár jelképtornyának, a Nyebojsza-toronynak megmászása vezetéssel, előadás a régi preparátumok 
történetéről.
Időpont: október 29. 10:15-11:15 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: múzeumi belépőjegy + 800 FT 

Koponyák és a négylábú csirke esete
Rejtélyes folyosókon át látogatás a csontgyűjteményünkben.
Időpont: október 29. 11:30-12:15 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: múzeumi belépőjegy + 800 Ft 

Ligeti séta
Séta keretében a Városliget természeti értékeivel, fáival, növényeivel, az azokhoz fűződő történetekkel ismerked-
hetnek meg a látogatók.
Időpont: október 30. 11:00-12:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 800 Ft 

Önálló ligeti séta
Az előre elkészített útvonalterv alapján a Városliget természeti értékeinek megismerése önállóan.
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan    

Őszbúcsúztató foglalkozások
Az iskolai őszi szünet idején három napon keresztül „szünidei napokat” szervezünk a gyerekek számára.
Időpont: október 26-28. RegIsztRácIó szükséges!   

Magyar Nemzeti Galéria; 1014 Budapest, Szent György tér 2. T.: 06 1 201 9082

Klasszikusokk! – fesztivál a Magyar Nemzeti Galériában
Izgalmas programokkal készülünk, amelyek középpontjában a magyar művészet klasszikus alakjai kerülnek.  
A családi nap során gyerekeknek szóló tárlatvezetés és kézműveskedés lesz a palettán, a kalandvágyókat pedig 
nyomozós játék várja! A klasszikus zene kedvelőit kamarakoncertek szórakoztatják majd.
Időpont: november 14. 10:00-17:40   Belépés: 2000 Ft 

Tanárok éjszakája
Új módszerek és megközelítések segítségével tesszük ismét aktuálissá a magyar történelem és művészettörténet 
legfontosabb szereplőit és időszakait. Középpontban Munkácsy, Ferenczy, Rippl-Rónai és a történelmi festészet 
alakjai, valamint az egyiptomi és az egyetemes művészet klasszikusai állnak.
Időpont: október 17. 16:00-22:00 RegIsztRácIó szükséges!  

Magyar Nemzeti Múzeum; 1088 Budapest, Múzeum körút 14-16. T.: 06 1 338 2662

100/100. Száz évek száz percben
A kíváncsi és vállalkozó kedvű látogatóknak 100 perces útjuk során interaktív lehetőséget kínálunk, hogy zárás 
után fedezhessék fel a múzeum évszázadainak titkait.
Időpont: szeptember 30., október 28., november 4. 17:00-18:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: felnőtt programjegy: 
1000 Ft, diák (26 éves korig), nyugdíjas (62 éves kortól) programjegy: 500 Ft,  családi programjegy: 2200 Ft 

Boszorkányok vagy gyógyító asszonyok?
Élő múzeum-program a kora-újkori orvoslás, népi gyógyászat és babonák rejtelmeiről.
Időpont: november 13. 17:00-18:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 1500 Ft  
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Évszázadok hagyománya – szövés-fonás az évszázadok során
Alkoss egy ősi mesterség nyomán úgy, hogy közben a történelemben barangolsz. Szövés-fonási
technikákat mutatunk be, és közben bejárjuk a történelmet az őskortól napjainkig.

Időpont: november 3. 17:00-18:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 1500 Ft 

Kibiztosítva
Pataki János, az MNM Biztonsági Osztályának vezetője bemutatja a múzeumi biztonság érdekében alkalmazott 
eszközöket, módszereket.

Időpont: október 3. 10:00-13:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 1500 Ft 

Kincskereső családi délután
A kincses térképet követve feltárulnak az MNM titkai. Az állandó történeti kiállításban bolyongva, feladatokat 
megoldva bukkanhat rá a látogató a kincsesládára.

Időpont: november 14. 14:00-17:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: felnőtt programjegy: 1000 Ft, diák (26 éves korig), 
nyugdíjas (62 éves kortól) programjegy: 500 Ft, családi programjegy: 2200 Ft 

Kincskereső szabadulós játék
Szabadulj ki a titkok hálójából! Fejts kódot, találd ki a rejtvényeket és bukkanj rá a megoldásra! Az MNM szabadu-
lós játéka a történelem útvesztőiben.

Időpont: október 29. 17:30-20:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: programjegy: 1500 Ft, családi programjegy: 3200 Ft 

Kultúrfertály kultúrmágnese – palotanegyedi séta
Pillants be a múlt függönye mögé, kik és hogyan éltek ezen a környéken, fedezd fel velünk a Palotanegyed minden rejtett zugát!

Időpont: október 7. 17:00-19:00, október 10. 10:00-12:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 2200 Ft 

MNM a jelünk! – múzeumpedagógiai workshop óvodapedagógusoknak
Múzeumi mesék, játékos foglalkozások – óvodások a múzeumban? Óvodások az MNM-ben! Megmutatjuk, milyen 
módszerekkel és tematikával várjuk őket, elmeséljük, hogyan szervezzük programjaikat, hogyan épülnek fel és 
miként építkeznek az óvodásoknak szóló foglalkozások.

Időpont: október 14. 17:00-18:30 RegIsztRácIó szükséges!   

Rajzolj képregényt!
Az idei Nagy Rajzoláson valóban megtörtént történetekről készíthetsz képregényt. Gyere és mutasd meg, hogy 
képes vagy a régmúltat 21. századi formába önteni! A legjobb alkotások felkerülnek a múzeum honlapjára!

Időpont: október 17. 11:00-17:00   

Tartsunk együtt töriórát! – múzeumpedagógiai workshop
Várjuk a pedagógusokat egy múzeumi bemutatóórára, ahol együtt keressük a válaszokat az alábbi kérdésekre: 
milyen szerepe van a múzeumoknak a közoktatásban; kiváltható-e egy tanóra múzeumpedagógiai foglalkozással; 
hogyan lehetne még eredményesebb az iskolák és a múzeumok közötti együttműködés?

Időpont: október 8. 17:00-19:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes

Magyar Természettudományi Múzeum; 1083 Budapest, Ludovika tér 2–6. T.: 06 1 210 1058

A kaland házhoz jön
Júniusban zárult országjáró programsorozatunk folytatásaként ez alkalommal budapesti iskolákba visszük el 
lakókörnyezetünkben fellelhető természeti kincseket bemutató interaktív felfedező játékainkat, társasjátékainkat. 
A programot előzetesen egyeztetjük az iskolákkal.

Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan    

Akiknek az éjszaka a nappal – Állatok Hete
Az állatok hetén az éjszaka aktív állatokkal ismerkedhetnek látogatóink. Kik ők? Miért alakulhatott ki az éjszaka 
aktív életmód? Van, aki lát a teljes sötétségben? Milyen érzékszervekre és trükkökre lehet hagyatkozni, ha valóban 
nincs semmi fény?
Időpont: október 7., 8., 9., 10., 11. 10:00-14:00   Belépés: múzeumi belépőjeggyel 

Az aranynégyszög rejtélye
Rejtvényfejtő játékunkkal az ásványkiállítás kincseit fedezhetik fel a nagy és még nagyobb kamaszok. Találd meg 
a számtalan ásvány között rejtőző különleges kincseket! Fejtsd meg a hozzájuk kapcsolódó feladványokat! Itt 
kiderül, hány karátos rejtvényfejtő vagy!
Időpont: október 19–november 15. 10:00-16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: múzeumi belépőjeggyel 

MÚZEUMOK 
Őszi 
Fesztiválja
2015.09.28-11.15.
Őszi szállásajánlatok:

» itthon.hu

Fidelio_MOF_2015.indd   1 2015.08.12.   11:36:04
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Az MTM napja
A Magyar Természettudományi Múzeum napján ingyenes programokkal várunk mindenkit. Ezen a napon a 
kiállításokban kísérletekkel, bemutatókkal, fejtörőkkel, felfedező utakkal, játszóházzal, a tudományos tárakban 
gyűjteménylátogatásokkal várjuk látogatóinkat.
Időpont: október 29. 10:00-16:00   

Ez nem szemfényvesztés! – múzeumpedagógiai workshop
Workshopunk célja, hogy segítséget nyújtsunk a kiállításainkban is megjelenő ismeretek, jelenségek bemutatásához és taní-
tásához.  Az állandó kínálatunk mellett a Történetek a fényről és az erőkről kiállítás pedagógiai feldolgozásával foglalkozunk.
Időpont: november 3. 16:00-18:00 RegIsztRácIó szükséges!   

Játékok sk. – népi játékkészítés természetes anyagokból
A ház körül előforduló anyagokból készülő hagyományos játékok funkciójukat ugyanúgy betöltötték, mint a mai mo-
dern műanyag játékok. Ezen a napon természetes anyagokból, gyerekkézbe való szerszámok segítségével készítjük 
el a régi idők játékait.
Időpont: október 31. 10:00-14:00    

Lehet-e túl korán kezdeni a múzeumba járást?
A MTM az a hely, amelyet a legkisebbek is magukénak érezhetnek. Nálunk a foglalkozások közönségének közel negyede 6 
év alatti, több témánkat már 3 éves kortól ajánljuk. Gyakorlati bemutatónkon ezekből a programokból nyújtunk ízelítőt.
Időpont: október 31. 10:00-15:00 RegIsztRácIó szükséges!  

Műhelytitkok
Műhelytitkok programjainkon látogatóinkat beavatjuk a múzeumi munka kulisszatitkaiba. Múzeumunk egy muzeoló-
gusát vagy preparátorát kérdezhetik munkájáról, kérhetik szakvéleményét, szaktanácsait. Megismerhetik 10 milliós 
gyűjteményünk néhány érdekes, féltve őrzött darabját.
Időpont: október 2., 9., 16., 30., november 6., november 6, 13. 10:00-14:00   

Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár; 1074 Budapest, Dohány utca 2. T.: 06 1 413 5547

Helytörténeti séta a Dohány utcai zsinagóga szomszédságában
Sokan nem tudják, hogy a terület nemcsak zsinagógát és múzeumot, de más érdekes kincseket is rejt; épületeit, 
emlékhelyeit végigsétálva megismerhető a pesti zsidó közösség története.
Időpont: október 13. 16:00-17:30 RegIsztRácIó szükséges!

Kísérleti séta a zsidónegyedben – a városi érdeklődés felkeltésére
Színházi játék a műemlék, a város, a szelektív figyelem és a kommunikációs csatornák megnyílásáról.
Időpont: október 11., 18., 25. 11:00-13:00 RegIsztRácIó szükséges! Belépés:  1500 Ft dIák, nyugdíjas: 1000 Ft

Kutass a Zsinagóga árnyékában! Épülettörténeti séta
Az épülettörténeti kutatás során nem uncsi, poros kiállításokat látogatunk, hanem kívülről „zoomolunk” az épületek-
re. Szerepjátékokkal Európa legnagyobb zsinagógája árnyékában nyomozunk.
Időpont: október 15. 10:00-11:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Mily szépek a te sátraid
Lakókocsi-kiállítás, amely a zsidó istenszolgálat központi eleme, az Amida-ima tartalmát ismerteti tárgyakon, 
lehetséges interpretációk bemutatásán keresztül. A szöveg hétköznap tizenkilenc áldásból áll és a tizenkilenc áldás 
gyakorlatilag felöleli az alapvető zsidó értékeket. Rajtuk keresztül bemutatható a tradicionális zsidó gondolkodás-
mód, hiszen a jól megválasztott tárgyakkal mindezt a magyarországi zsidó kultúrtörténetbe ágyazva tudjuk láttatni.
Időpont: október 20-27. 10:00-18:00   Belépés: ingyenes  

Mit csinál a restaurátor? Ki a szófer?
Szófer és restaurátor mesterség-bemutató: előadás és filmvetítés, live-restaurálás.
Időpont: november 5. 17:00-18:00   Belépés: 500 Ft  

Mit rejt a Zsidó Levéltár?
Látványraktári felfedezőút, amely során a Mit rejt a Zsidó Levéltár? című új múzeumpedagógiai kiadványunk is 
bemutatásra kerül gyerekeknek.
Időpont: október 1. 10:30-12:00, október 20. 10:30-12:00, 14:00-15:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes  

Pedagógus műhely: mit rejt a Zsidó Levéltár?
Interaktív tárlatvezetés a levéltári Látványraktárban, amely során bemutatjuk a pedagógusoknak legújabb múze-
umpedagógiai kiadványunkat és az ehhez kapcsolódó foglalkozást.
Időpont: október 8. 16:00-17:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes  
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MúzeuMpedagógiai 
Skanzen bérlet

Iskoláknak szóló szabad felhasználású bérlet 
a 2015/2016-os tanévre

A 10. múzeumpedagógiai foglalkozás 

INGYENES!

  Bővebb információk, rendelés: www.skanzen.hu • facebook.com/SkANzEN • oktatas@sznm.hu • +36 26 502 519

Szukot a múzeumban
Szukot: szó szerint a „sátrak ünnepe”. Szukotkor arra emlékezünk, amikor a zsidók megszabadultak az egyiptomi 
fogságból. Térj be szukoti sátrunkba és gazdagodj egy kulturális élménnyel!
Időpont: október 1. 16:00-16:30 Belépés: 500 Ft     

Mesemúzeum; 1013 Budapest, Döbrentei utca 15. T.: 06 1 202 4020

Mikor milyen mesét?
A Mesemúzeum új terében új gyakorlatokat próbálunk ki, és együtt gondolkozunk a mesék különféle felhasználási 
lehetőségeiről.
Időpont: október 9. 18:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Nyitva van az aranykapu... és a Mesemúzeum
2015. szeptember 24-én 18 órától nyitva van az aranykapu és a Mesemúzeum is. Várunk minden kedves óvoda-
pedagógust, hogy együtt tanuljunk meghívott vendégeinktől a mesék sokféle felhasználási módjáról és közösen 
gondoljuk tovább jó gyakorlataikat.
Időpont: szeptember 24. 18:00-20:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

MMKM Elektrotechnikai Gyűjtemény; 1075 Budapest, Kazinczy utca 21. T.: 06 1 342 5750

Az ívlámpavilágítás története
A résztvevők a múzeum Világítástechnika kiállításán keresztül megismerhetik az elektromosság első természetes 
hasznosítási céljának történetét: a fénykeltés fejlődését. Ezen belül központi téma az ívlámpák története. Működés 
közben csodálható meg a lépcsőházi mennyezetre függesztett, 1890-ben gyártott szénrudas ívlámpa is.
Időpont: október 15. 13:00-14:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: felnőtt: 800 Ft, diák: 400 Ft, nyugdíjas: ingyenes 

Egy különleges műtárgy: a hengerfúró
Egy különleges technológia bemutatása egy múltszázadi kisiparos által tervezett és legyártott – ma már műtárgy – 
egyedi hengerfúró történetén keresztül.
Időpont: október 22. 13:00-13:45 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: felnőtteknek: 800 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak: 400Ft 

Elektrovi
A múzeum által óvodásoknak kínált múzeumpedagógiai programok (Madárlesen, Villamosított háztartás) bemuta-
tása az óvodapedagógusoknak.
Időpont: október 16. 15:00-18:00 RegIsztRácIó szükséges!   
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Érdekességek a magyar vasútvillamosítás történetéből
Előadás a Mechwart András által vezetett Ganz-gyár, Kandó Kálmán irányítása alatt elért vasútvillamosítási 
fejlesztésekről, sikerekről. Az előadást színesítik múzeumunk gyűjteményének értékes és ritkán látható, filmen 
megörökített pillanatai a vasútvillamosítás történetéből. Megtekinthető többek között a Kandó-féle főmotor és 
fázisváltó is.

Időpont: október 13. 13:00-14:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: felnőtt: 800 Ft, diák: 400 Ft 

Hírbe hozzuk magunkat!
A múzeum új időszaki kiállításához kapcsolódóan detektoros rádió készítését sajátíthatják el a résztvevők.

Időpont: november 3. 11:00-12:30 RegIsztRácIó szükséges!   

Kísérletezzünk közösen!
Műhelymunkák keretében, gyakorlati példákon keresztül adunk ötletet fizikatanároknak egyszerű kísérletek 
összeállításához amelyeket az iskolai tanórákon is tudnak alkalmazni. „Rendhagyó fizikaóránkon” megmutatjuk 
a pedagógusok számára milyen múzeumi eszközökkel teszünk kísérletet a fizika, azon belül az elektromosság 
megszerettetésére a diákok körében.

Időpont: november 6. 14:00-20:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: pedagógusoknak ingyenes 

Nézem a lámpát...
Kreatív foglalkozás kicsiknek és nagyoknak: üvegfestés izzókra.

Időpont: október 17. 11:00-12:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: felnőtt: 800 Ft, diák: 400 Ft 

RobotRajz
A Lego Mindstorms NXT robotokat számos érdekes funkcióra lehet építeni és programozni. A foglalkozás során a 
résztvevőkkel olyan konstrukciót hozunk létre, amely képes a megadott formák és alakzatok papírra rajzolására.

Időpont: október 17. 13:00-14:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: felnőtt: 800 Ft, diák: 400 Ft 

Séta az áram útján
A Magyar Elektrotechnikai Egyesülettel közösen szervezett technikatörténeti körséta a múzeumnak otthont adó 
Erzsébetvárosban.

Időpont: október 10. 14:00-15:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: felnőtt: 800 Ft, diák: 400 Ft  
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MMKM Öntödei Gyűjteménye; 1027 Budapest, Bem József utca 20. T.: 06 1 201 4370

Bolgár nemzetiségi nap
Immár hagyomány, hogy minden évben ősszel bolgár nemzetiségi napot tartunk a múzeumban. Az érdeklődők 
megismerkedhetnek Bulgária történelmével, hagyományaival, gasztronómiai specialitásaival. Bulgária egyesülé-
sének évfordulójáról és ennek az eseménynek a fontosságáról Raina Simionova, a Zornica együttes tagja beszél. 
Fellép a Zornica hagyományörző együttes és a Martenica táncegyüttes.

Időpont: szeptember 26. 14:00-16:00    

Ferro-feeling éjszakája a múzeumban
Divatbemutatóval egybekötött gasztronómiai és zenei élmény. Németh Zsófia Alíz, a Moholy-Nagy Iparművésze-
ti Egyetemen frissen diplomázott divat-és textiltervező mutatja be munkáit. A divatbemutató jól kapcsolható a 
múzeum környezetéhez, hiszen a művész a vas rozsdájának kémiai elszínezésén alapuló egyedi mintatervezési 
módszert használja.
Időpont: október 10. 19:00-21:59    

Kúpolótúra
A látogatók védőruhába és védősisakba öltözve az egykori öntöde négy szintjét járják be és megismerkednek a gyár 
működésével, ahol Ganz Ábrahám a híres kéregöntésű vasúti kereket öntötte. A régi fekete-fehér, korabeli 11 perces 
dokumentumfilm, amely az öntöde utolsó munkanapját mutatja be, segít a gyár működését jobban megérteni.
Időpont: október 10. 10:00-13:59  

Tüzes nyilak, fényes fegyverek
A Vértes hagyományőrző egyesület bemutatója. Hogyan használták a tűzmesterek által készített eszközö-
ket elődeink? (Kapcsolódva a Tűzmesterek című időszaki kiállításunkhoz.) Hogyan forgatták a kardot? Mi 
a lándzsa és mi a nyílpuska? Hogyan használták az íjat és a nyilat? A harci eszközöket nemcsak megis-
merhetik, hanem ki is próbálhatják!
Időpont: szeptember 26. 10:00-13:59    

Tűzmesterek
Családi program az MMKM Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjteményében. Önthet puskás, kardos és dobos katonát, 
valamint tündéreket is.  De megismerheti és kiöntheti a híres Miska huszárt is. Öntési bemutató a Metalloglobus 
Fémöntő és Kereskedelmi Kft. munkatárásainak a közreműködésével
Időpont: október 3. 10:00-12:59    

Műszaki Tanulmánytár; 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 10. T.: 06 70 702 4024

Ajánljuk magunkat!
Bemutatjuk az érdeklődő pedagógusoknak, hogy miként lehet a diákokhoz közelebb vinni a természettudományi, 
technikai témákat múzeumpedagógiai eszközökkel.

Időpont: október 21. 15:00-16:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: teljes árú jegy: 800 Ft, kedvezményes jegy: 400 Ft, 
csoportos felnőtt jegy: 500 Ft, csoportos diák jegy: 150 Ft, pedagógus igazolvánnyal a belépés ingyenes. 

Ismerd meg a világot! – ötféleképpen
A program gyerekeknek szól, a résztvevők a gyűjtemény, a kiállítás anyagából kiindulva ismerkednek meg, hasz-
nálják az érzékszerveiket.

Időpont: október 14. 11:00-12:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: teljes árú jegy: 800 Ft, kedvezményes jegy: 400 Ft, 
csoportos felnőtt jegy: 500 Ft, csoportos diák jegy: 150 Ft, pedagógus igazolvánnyal a belépés ingyenes. 

Mesébe szőtt gyűjtemény
Óvodáskorú és alsó tagozatos iskolások részére tervezett foglalkozás, amely oldott formában viszi közelebb a 
gyerekeket a műszaki, tudományos témákhoz.

Időpont: október 21. 11:00-12:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: teljes árú jegy: 800 Ft, kedvezményes jegy: 400 Ft, 
csoportos felnőtt jegy: 500 Ft, csoportos diák jegy: 150 Ft, pedagógus igazolvánnyal a belépés ingyenes. 

Rejtély a Tanulmánytárban
A játék nem titkolt célja, hogy fejtörők, rejtvények segítségével körbevezesse a látogatót a múzeum gazdag kiállítá-
si anyagán.

Időpont: október 7., 22., 27., november 10. 11:00-12:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: teljes árú jegy: 800 Ft, kedvez-
ményes jegy: 400 Ft, csoportos felnőtt jegy: 500 Ft, csoportos diák jegy: 150 Ft, pedagógus igazolvánnyal a belépés 
ingyenes.  
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Néprajzi Múzeum; 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. T.: 06 1 473 2400

Hagyományos mesterségek, digitális motívumok, természetes 
mozdulatok

Családi nap A székelykaputól a törülközőig kiállításhoz kapcsolódóan hagyományőrző kézműves mesterek-
kel, erdélyi táncosokkal, szabadkézi és digitális mintakincs rajzolási és tervezési lehetőséggel.

Időpont: november 7. 10:00-18:00   Belépés: időszaki kiállítási belépővel, illetve kedvezményes családi jeggyel látogatható 

Hagyományos mesterségek, digitális motívumok, természetes 
mozdulatok

Családi nap A székelykaputól a törülközőig kiállításhoz kapcsolódóan hagyományőrző kézműves mesterekkel, 
erdélyi táncosokkal, szabadkézi és digitális mintakincs rajzolási és tervezési lehetőséggel.

Időpont: november 7. 10:00-18:00   Belépés: időszaki kiállítási belépővel, illetve kedvezményes családi jeggyel 
látogatható 

Ingyenes időszaki kiállítási múzeumpedagógiai foglalkozások – ki-
nek, mikor, hogyan?

2015 őszétől diákcsoportoknak ingyenesen látogathatóak a Néprajzi Múzeum időszaki kiállításai és azok múzeum-
pedagógiai foglalkozásai. A részletekről a múzeumpedagógusok: Koltay Erika, Bodnár Kata és Joó Emese számol 
be az érdeklődő pedagógusoknak.

Időpont: október 5. 16:00-20:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Mission impossible 2.0 – museum version
Mitől mű egy tárgy? Mi áll ki egy kiállításban? Hol van itt a múzeum? Mini múzeumi modelljáték és óriási feladvány 
középiskolások számára.

Időpont: november 10. 16:00-19:00   Belépés: ingyenes 

Pikk-pakk Néprajzi Múzeum
Mit jelent a fiatalok számára a múzeum a 21. században? Hogyan lehet elérni, hogy a múzeum felkerüljön a fiata-
lok térképére? Elég, ha várunk rájuk, vagy menjünk elébük? Interaktív mobil múzeumismereti program Joó Emese 
vezetésével középiskolások számára.

Időpont: november 10. 16:00-19:00   Belépés: ingyenes 

Óbudai Múzeum; 1033 Budapest, Fő tér 1. (bejárat a Szentlélek tér felől) T.: 06 1 250 1020

Az emlékké nemesedett múlt – zsidó emlékek Óbudán. Városi séta
Sétánk során felidézzük azokat az eseményeket, felkeressük azokat a helyszíneket, bemutatjuk azokat az egykori 
intézményeket, amelyek Óbuda zsidó közösségét alakították, meghatározták.

Időpont: október 18. 15:00-16:30   Belépés: ingyenes 

Isten ügyvédei – a szenttéavatások szakértői
Különleges és ritka mesterség a posztulátoré: ő a boldoggá és szentté avatások szakértője. Kovács Gergely 
okleveles posztulátor előadása révén belepillanthatunk a hosszú eljárásba, ami az első csoda megtörténtétől a 
Vatikánig tart.
Időpont: október 15. 18:00-19:30   Belépés: múzeumi belépőjeggyel 

Úton – egy hivatásos zarándok
„Aki zarándokol, jó úton van.” Madari Gyula mestersége maga a zarándoklat. A Makrovilág Zarándok Utazá-
si Iroda alapítója 25 év tapasztalatát adja át célokról, motivációkról, élményekről, úton levésről.

Időpont: október 29. 18:00-19:30   Belépés: múzeumi belépőjeggyel

Óbudai Múzeum – Goldberger Textilipari Gyűjteménye; 

1036 Budapest, Lajos utca 136–138. T.: 06 1 250 1020

Goldberger kéktúra
A kékfestést – az eljárás különlegessége miatt – mindig egyfajta titokzatosság vette körül. Rendhagyó tárlatvezeté-
sünk során a kékfestés technológiája, folyamata és apró titkai állnak a fókuszban
Időpont: október 10. 14:00-15:30   Belépés: ingyenes 
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Text-túra
A Text-túra során az egykor világhírű Goldberger-gyár helyszíneivel ismer-
kedünk kívülről-belülről. A séta a kiállításban kezdődik, majd együtt járjuk 
be a gyártelepet.
Időpont: október 3. 14:00   Belépés: ingyenes 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Pedagógiai Könyvtár és 

Múzeum; 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. T.: 06 1 323 5513

A „gondolat testvérévé emelt mozdulat”. 
Dienes Valéria mozdulatművészete és a  

        reformpedagógia
Az Orkesztika Alapítvány és a Pedagógiai Múzeum programja. A tanárok 
napján megismerkedünk az orkesztika élő hagyományával és az iskolai okta-
tásban betöltött szerepével. Konferenciával, kamarakiállításokkal, nyitott 
mozdulatművészeti órával, a MOHA – Magyar Mozdulatkórus bemutatójával 
várjuk a pedagógusokat és a nagyközönséget is.
Időpont: október 26.   Belépés: ingyenes 

Táskamúzeum
Utazó múzeumként ötféle múzeumpedagógiai (tan)órát kínálunk általános- 
és középiskolásoknak. Foglalkozásainkon megelevenedik a régmúlt iskolája, 
megismerkedünk a jutalmazás és büntetés történeti példáival, tanulunk a 
19. századi fénytanról és optikáról, a látás természetrajzáról.
Időpont: október 27. RegIsztRácIó szükséges!   

Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum; 1063 Budapest, 

Munkácsy Mihály utca 19/B T.: 06 1 472 6342

Hogyan adóztunk régen? – vám- és adózás-
történeti konferencia

Miért fizetünk adót? Hogyan adóztunk régen? Hogy nézett ki egy adóhi-
vatal? – ezekre a kérdésekre keresik a választ kutatók, oktatók, vám- és 
adószakértők, és eszmecserére hívnak mindenkit, akiket adófizetőként vagy 
kollégaként érdekel az adószakma múltja, jelene és jövője.
Időpont: október 14. 10:00-14:00    Belépés: ingyenes  

Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériája; 

1201 Budapest, Kossuth Lajos utca 39. T.: 06 1 283 1779

Molnár-C. Pál festőművész gyűjteményes 
időszaki kiállítása

Molnár-C. Pál festőművész gyűjteményes időszaki kiállítása.
Időpont: november 4. 17:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Petőfi Irodalmi Múzeum; 1053 Budapest, Károlyi utca 16. 

T.: 06 1 317 3611

A szó elszáll...
Családi programunk során a papírmerítés, a kalligráfia és a könyvkötészet 
rejtelmeibe avatja be vendégeinket a Vincze László és Fiai Papírmerítő 
és Könyvkötő Műhely. A foglalkozás után bemutatunk néhány különleges 
relikviát.
Időpont: október 11. 10:00-12:00   Belépés: családi jegy: 1100 Ft, vagy, 
belépőjegy, diák: 300 Ft, felnőtt: 600 Ft 

Egy Füstös éjszaka a múzeumban
Bevezetés Füst Milán prózájának olvasásába. A 20. századi magyar 
irodalom tanításának szerepéről, gyakorlati kérdésekről, ezen belül Füst 
Milán prózájáról tart előadást Molnár Gábor Tamás adjunktus, az ELTE BTK 
Irodalmi Szakmódszertani munkacsoportjának vezetője.
Időpont: október 30. 18:00-22:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 
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Irodalmi bringatúra
Ha kíváncsi vagy, hol éltek irodalmi nagyjaink, és milyen titkokat őriznek Budapest házai, ülj bringára és tekerj 
velünk egy irodalmi bringatúrán! A túra során az V. kerület és a Tabán irodalmi emlékhelyeit keressük fel.
Időpont: október 6. 18:00-20:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 1000 Ft 

Vasárnapi séta a Károlyi-palotában
A Petőfi Irodalmi Múzeumnak otthont adó Károlyi-palota legrejtettebb zugaiba pillanthatnak be látogatóink e 
különleges napon. Zenei aláfestéssel kísért séta közben megismerhetik Budapest egyik legimpozánsabb belvárosi 
palotájának történetét.
Időpont: október 25. 15:00-17:00   Belépés: 600 Ft 

Postamúzeum; 1068 Budapest, Benczúr utca 27. T.: 06 1 269 6838

A Postamúzeum könyvtári különgyűjteménye
A Postamúzeum muzeális könyvtári állománya elsősorban kalendáriumokat és sematizmusokat tartalmaz, 
amelyekből a 18. század postatörténetét kutatók megismerhetik többek között a korabeli postajáratok útvonalát, 
menetrendjét, állomásait.
Időpont: november 13. 15:00-16:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes  

A telefonoskisasszonyok egy napja 
Működő telefonközpontok között mutatjuk be egy mára elfeledett hivatás hétköznapi hőseit, a telefonoskisasszonyokat.
Időpont: október 16. 15:00-16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Az első világháború tábori postája
Kiállításmegnyitó.
Időpont: október 9. 16:00-17:00   Belépés: ingyenes 

Emlékezés a postás hősökre
Megemlékezés és koszorúzás az egykori főposta falába beépített emlékmű előtt az első világháborúban elesett, a 
frontokon katonaként harcoló vagy a tábori postaszolgálat teljesítése közben életüket veszítő postások tiszteletére.
Időpont: november 4. 11:00-11:30   

Halló, itt a telefonközpont!
A madzagtelefontól a mobilig – kalandozás a távbeszélő-történetben. Programunk keretében múzeumi munkatár-
saink mennek el az iskolába és tartanak interaktív bemutató foglalkozást a telefon, a telefonálás történetéről.
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum; 1013 Budapest, Apród u. 1–3. T.: 06 1 2011577

Egy palota másképp
Az Orvostörténeti Könyvtár épülete eredetileg városi palotának épült, a bemutatás során megismerkedünk a 
palota egykori nagypolgár tulajdonosainak és személyzetük életterével; a Könyvtár gyűjteményének történetével.
Program helyszíne: Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár, 1023 Budapest, Török u. 12.
Időpont: október. 2. 17.00. 

Vasarely Múzeum; 1033 Budapest, Szentlélek tér 6. T.: 06 1 388 7551

Éljük át közösen a történetmesélés varázsát!
Engedje szabadon a fantáziáját és írjon egy történetet, amelyet Victor Vasarely: Quivar című képe ihletett, majd ké-
szítsen hozzá egy illusztrációt. Felnőttek, fiatalok és gyerekek ötleteire egyaránt kiváncsiak vagyunk! A beküldési 
határidő: 2015. október 9. 
Belépés: ingyenes

Minden kép mögött egy történet rejtőzik
Éljük át közösen a történetmesélés varázsát! Vasarely vizuális ábécéjének segtségével mutassuk meg egymásnak, 
hogy miként látjuk a minket körülvevő világot! Fedezzük fel együtt Vasarely világát és alkossunk együtt! Találko-
zunk a Vasarely Múzeumban!
Időpont: november 14. 10:00-13:00   Belépés: ingyenes 

Óvodapedagógusok napja
Szakmai továbbképzési napot tartunk a Vasarely Múzeumban óvodapedagógusoknak, amire 100 óvodából 100 
óvodapedagógust hívunk meg. A délelőtt folyamán műalkotásokon mutatjuk be, hogy miként érdemes róluk gon-
dolkodni, és milyen módszereket alkalmazunk, amikor óvodás korú gyermekeknek mutatjuk be őket.
Időpont: október 13. 8:00-13:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 
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Érd, Magyar Földrajzi Múzeum; 2030 Budai út 4. T.: 06 23 363 036

Családi nap
A családi nap középpontjába Sáska László orvos, Afrika-kutató életútja kerül. Ezen a napon kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt kínálunk programot.

Időpont: november 7. 10:00-14:00   Belépés: ingyenes 

Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk és fedezd fel! Kulturális tereink 
másként – Múzeumtól Ófaluig két keréken

A biciklis túra a Magyar Földrajzi Múzeumtól indul. Cél Érd-Ófalu természeti és kultúrtörténeti értékeinek meg-
tekintése. A túra során Lehoczki Zsuzsanna helytörténész és Mácsai Anetta múzeumpedagógusok mutatják be 
Érd-Ófalu nevezetességeit.

Időpont: október 3. 10:00-14:00   Belépés: ingyenes 

The Big Draw – rajzoljunk történelmet
A csapatok Érd városához kötődő legkedvesebb élményüket rajzolhatják le. Idén is újrahasznosított papírra készül-
nek az alkotások. A versenyre 3 fős csapatok és családok jelentkezését várjuk 2015. szeptember 30-ig.

Időpont: október 16. 14:00-17:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Gödöllő, Ferenczy Múzeum – Megyei Régészeti Látványraktár és Múzeumpedagógiai Foglalkoztató; 

2100 Kiss József utca 2. T.: 06 20 779 6664, 06 20 366 5058

Időutazás a múltba – múzeumpedagógiai nyílt nap tanítóknak
Az általános iskolai tanítók, pedagógusok számára bemutatjuk az alsó tagozatos gyermekeknek szóló mú-
zeumpedagógiai programajánlatainkat: a régészeti játszóházat, a drámapedagógiai foglalkozást, kézműves 
foglalkozásainkat, a látványraktárakat, majd kötetlen beszélgetés keretében feltárjuk az együttműködési 
lehetőségeket.

Időpont: szeptember 30. 14:00-16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Kalandos időutazás – múzeumpedagógiai nyílt nap 
óvódapedagógusoknak

Az óvodapedagógusok számára bemutatjuk a legkisebbeknek szóló múzeumpedagógiai programajánlatainkat: 
a régészeti játszóházat, a drámapedagógiai foglalkozást, kézműves foglalkozásainkat, a látványraktárakat, majd 
kötetlen beszélgetés keretében feltárjuk az együttműködési lehetőségeket.

Időpont: szeptember 29. 14:00-16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Múltunk és örökségünk – múzeumpedagógiai nyílt nap tanároknak
Az általános és középiskolai tanárok, pedagógusok számára bemutatjuk a felső tagozatos gyermekeknek és kö-
zépiskolásoknak szóló múzeumpedagógiai programajánlatainkat, a látványraktárakat, majd kötetlen beszélgetés 
keretében feltárjuk az együttműködési lehetőségeket.

Időpont: október 1. 14:00-16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Gödöllő, Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.; 

2100 Grassalkovich-kastély 5852. hrsz T.: 06 28 420 331

Hogyan dolgozik egy papírrestaurátor?
Peller Tamás papírrestaurátor kézműves foglalkozást tart, amiben felhívja a figyelmet a régi iratok sajátosságaira. 
Egy rendkívül értékes gyűjtemény van a Kastély tulajdonában: a nemrégiben megvásárolt Farkas Archívum 1540 
db levelet tartalmaz a királyi család és az udvartartás tagjaitól.
Időpont: október 17. 13:00-17:59 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 400-1500 Ft 

Kódfejtők éjszakája
Egy kódfejtős izgalmas programot kínálunk a 16 év feletti korosztálynak. A múzeum zárása után 3 fős középisko-
lás csapatokat fogadunk, akik egy beugró feladattal nevezhetnek. Egy „kommunikációs rejtélyt” kell kódfejtéssel 
megoldani, a kastély egyes tereiben. A legjobb három csapatot nyereményekben részesítjük.
Időpont: október 17. 16:00-22:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 1500 Ft 
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Padlástúra
A mai kor technikáját hogyan tudták elhelyezni és működtetni a műemlékben? Ezekre, és még számos, épület-
fenntartással kapcsolatos kérdésre derül fény a kastély műszaki berendezéseit felfedő padlástúrán, amelynek 
során a régi ácsolatok alatt elhelyezett modern padlástéri gépészetet tekinthetik meg a látogatók.

Időpont: október 17. 10:00-17:59 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 500-1500 Ft 

Gödöllő, Gödöllői Városi Múzeum; 2100 Szabadság tér 5. T.: 06 28 421 997

Műhelytitkok
A Magyar Képzőművészeti Egyetem végzősei diplomamunkaként állítottak helyre több műtárgyat a Gödöllői Városi 
Múzeum és a Gödöllői Királyi kastély részére. A helyreállított műtárgyakat és rekonstrukcióikat a MŐF keretein 
belül mutatjuk be a nagyközönségnek.

Időpont: bővebb információ a honlapon   Belépés: ingyenes 

Műtárgysimogató
Ez alkalommal az egyszer volt, de mára már eltűnt, és a fiatalok által nem ismert mesterségek egy-egy szép és 
szimbolikus műtárgydarabját mutatjuk be

Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: diákcsoportoknak 15 fő felett 250 Ft a 
múzeumi belépőjegy és 300 Ft a múzeumpedagógiai foglalkozás 

Tündérkert Gödöllőn
A múzeumi foglalkozások és kiállítások ismertetése és népszerűsítése az óvodapedagógusok körében.

Időpont: október 12. 15:30-17:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Üzenet a távoli szigetvilágból. Polinézia művészete
Válogatás Ignácz Ferenc gyűjteményéből és reflexiók Alfred Falchetto Teururai faragóművésztől.

Időpont: szeptember 28. 17:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Isaszeg, Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely; 

2117 Dózsa György utca 2. T.: 06 28 582 055

Honismereti túra
A tavalyi nagysikerű történelmi sétánkat folytatva ez évben a volt Grassalkovich-uradalomhoz, majd az egykori 
Magyar Királyi Koronauradalomhoz tartozó Ilkamajor, és a ma már csak romjaiban létező Ürgemajor környékének 
megismerésére vezet honismereti túránk. A túra vezetője: Notter Béla, az Isaszegi Természetbarát Klub elnöke, a 
helyszíneken rövid ismertetést tart Szmolicza József, a Falumúzeum munkatársa.

Időpont: október 10. 9:00-14:00    

lev-Él-mény – rajzolj, fess, üzenj falevélen! Készíts természetes 
e-mailt, levélképet, rajzot

Készíts képet, fess a levélre, használd őket kiegészítőként művedre! Az elkészült leveleket feltesszük a közös(ségi) 
fára és onnan „kiböngészheti” a címzett. Valódi közösség, igazi élmény, maradandó emlék.

Időpont: november 7. 13:00-16:00    

Mesterségek nyomában
Családi kézműves délután a múzeumkertben. Régi népi kézműves mesterségek felelevenítése, amelyeket a láto-
gatók saját maguk is kipróbálhatnak Szövés, fonás, fazekas korongozás, kosárfonás színesítik a programot.

Időpont: október 3. 15:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Rejtett kincseink
A Múzeumok Őszi Fesztiválja isaszegi programjának megnyitója. Ezt követően a „Rejtett kincseink”-ből válogat 
Szmolicza József gyűjteménykezelő. Eddig még be nem mutatott tárgyak „mesélnek” a régmúlt korról.

Időpont: október 2. 15:00-17:00   Belépés: ingyenes 

Tárgydoktor rendel!
Restaurálási bemutató a tavalyi nagy sikerrel megtartott programunk ismétlése. Meghívott vendégünk, Hostyinszki 
Attila restaurátor (Tragor Ignác Múzeum, Vác) szakmai irányításával játékos restaurálásban vehetnek részt a 
jelenlévők.

Időpont: október 17. 15:00-17:00   Belépés: ingyenes  
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Kismaros, Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény; 2623 Kossuth utca 21. T.: 06 20 923 4714

Adatok, nevek és térképek Kismaros XVIII-XIX. századi történetéből 
c. időszaki kiállítás

Ez a kiállítás a több mint 10 éve folyó helytörténeti kutatások eredményeit mutatja be, amelynek keretében bemutatjuk  
– többek között – Kismaros helytörténetének 18-19. századi térképeit, német és magyar nyelvű dokumentumait is.
Időpont: szeptember 26. 8:00-20:00   Belépés: ingyenes 

Kismarosi helytörténeti séta
Főbb állomások: Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény – Ulmi skatulya szobor – Málenkij robot-emléktáblák – 
Római katolikus templom – Német feliratú sírkövek – Műemlék pincesor - Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény. 
A helytörténeti séta után tárlatvezetéses ingyenes kiállítás-látogatási lehetőség a Kismarosi Sváb Muzeális 
Gyűjteményben.

Időpont: október 11. 10:00-12:00   Belépés: ingyenes 

Tárlatvezetés az Adatok, nevek és térképek Kismaros XVIII-XIX. 
századi történetéből c. időszaki kiállításon

A sok érdekes térképet és kézírásos iratot bemutató időszakos kiállítás egyes dokumentumainak hátterét bemuta-
tó tárlatvezetéssel segítjük látogatóinknak a téma alaposabb megismerését.
Időpont: október 3. 10:00-12:00   Belépés: ingyenes 

Százhalombatta, „Matrica” Múzeum; 2440 Gesztenyés út 1–3. T.: 06 23 354 591/15

Bokraink közt már az ősz barangol... szezonzáró családi nap
A családi rendezvénnyel zárjuk a Régészeti Park szabadtéri szezonját: a programban szerepel kézműves foglalko-
zás, művész előadása, rendhagyó vezetés az őszi őskori környezetben és a Százlábú tanösvényen.
Időpont: október 10. 10:00-16:00    

Közös dolgaink...
Ebben az évben összekötjük a Tanárok éjszakáját az Óvodapedagógusok napjával. Bemutatjuk aktuális múzeum-
pedagógiai kínálatunkat, és közkívánatra meghívott vendég tart ismeretterjesztő előadást.

Időpont: október 14. 17:00-20:00   Belépés: ingyenes 

Szentendre, Ferenczy Múzeum; 2000 Kossuth Lajos utca 5. T.: 06 30 465 5245

Szentendrei emlékek – kérdezd a nagyit!
Kutassunk fel régi dokumentumokat, feljegyzéseket és rendezzünk közös kiállítást belőlük!
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan   Belépés: ingyenes 

Variációk szentendrei házakra
Hogyan alakítanád, terveznéd, színeznéd újra Szentendre belvárosát? Most megmutathatod!

Időpont: október 4. 10:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Vegye-vigye: a kereskedő Szentendre
Bemutatjuk új állandó helytörténeti kiállításunkat. Fókuszban a szentendrei céhek, iparosok, kereskedők.

Időpont: október 15. 16:00-18:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum; 2000 Sztaravodai út T.: 06 26 502 501

Egy kenyéren élünk
A kenyér útját népszerű foglalkozásaink helyszínein, tevékenyen ismerheti meg minden pedagógus. Az életkori 
sajátosságok, a tantárgyi koncentráció és korunk problémái sajátos módszerekkel kerülnek szintézisbe.

Időpont: október 16. 15:30-20:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Gyermek és pásztorjátékok hétvégéje
A családoknak szóló program a gyerekjátékok témakörét, azon belül is a gazdálkodáshoz kapcsolt feladatokat és 
elfoglaltságokat mutatja be. A gyerekek játékos feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogy a korosztályok 100 év-
vel ezelőtt milyen feladatokat láttak el a gazdaságban. Emellett pedig kipróbálhatják a felnőttek tevékenységeit is.

Időpont: október 23-25. 9:00-17:00   Belépés: teljes árú: 2000 Ft, félárú: 1000 Ft (diák, nyugdíjas, pedagógus, TKM-
belépős, közgyűjteményi dolgozó), családi gyerekjegy: (2 vagy több gyermek esetén) 700 Ft, családi felnőtt jegy: 
1800 Ft, ingyenes múzeumi belépőjegy: 6 éven aluli gyermekek, mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők és kísérőik 
(jogosultanként 1 fő), 70. életévüket betöltött személyek, Skanzen-kártyával rendelkezők, újságíró-igazolvánnyal 
rendelkezők, idegenvezetők (1 fő/ csoport). 
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Szent Márton Újborfesztivál és Libator
A Skanzen 2015-ös Márton–napi programjában a Szent Márton legendájához kapcsolt hagyomány mellett az őszi 
bálok és mulatságok kapnak kulcsszerepet, ehhez kapcsolódnak majd a tárlatvezetések, kézműves és zenés 
programok.
Időpont: november 7-8. 9:00-18:00   Belépés: teljes árú: 2000 Ft, félárú: 1000 Ft (diák, nyugdíjas, pedagógus, TKM-
belépős, közgyűjteményi dolgozó), családi gyerekjegy: (2 vagy több gyermek esetén) 700 Ft, családi felnőtt jegy: 
1800 Ft, ingyenes múzeumi belépőjegy: 6 éven aluli gyermekek, mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők és kísérőik 
(jogosultanként 1 fő), 70. életévüket betöltött személyek, Skanzen-kártyával rendelkezők, újságíró-igazolvánnyal 
rendelkezők, idegenvezetők (1 fő/ csoport). 

Tápiószele, Ferenczy Múzeum – Blaskovich Múzeuma; 2766 Múzeum út 13. T.: 06 53 380157

A lószőrékszer-készítés rejtelmei
Marton László, lószőrékszer-készítő népi iparművész mutatja be munkáit. Megismerkedünk az ékszerek alap-
anyagával, az ékszerkészítés fortélyaival és megtanítja az érdeklődőket egy mutatós fonásra.
Időpont: október 9. 14:00-17:00   Belépés: ingyenes 

Bringázz velünk!
Fedezzük fel együtt Tápiószele történeti és épített örökségét! A múzeumbaráti kör tagjaival és a helyi általános 
iskola szakköreivel összekapcsolódva indulunk útnak és ismerjük meg lakóhelyünk értékeit kerékpáron, idén 
harmadik alkalommal.
Időpont: október 2. 15:00-17:00   Belépés: ingyenes 

Felfedező játék zenével
Rugly Csaba és Terék József könnyűzenei estje középiskolás diákoknak, egy kis játékkal fűszerezve.
Időpont: október 16. 18:00-20:00   Belépés: ingyenes 

Rajzold körbe a filagóriát!
A Blaskovich Múzeum kertjében álló fa kerti építmény oldalait erre az alkalomra gipszkartonnal borítjuk, amire 
elhelyezett kartonlapokra készíthetik el rajzaikat a résztvevők. Az alkotásokat díjazzuk.
Időpont: október 10. 14:00-17:00   Belépés: ingyenes 

Vác, Tragor Ignác Múzeum; 2600 Zrínyi utca 41/A. T.: 06 27 200 868

A drótostót-műhely titkai
Múzeumunk a Mesterségek nyomában tematika keretén belül Kitlinger Kálmán váci drótostót műhelyébe invitálja 
az érdeklődőket!
Időpont: október 10. 10:00-11:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 300 Ft 

I. világháborús kvízest
Az augusztus elején megnyílt új, időszaki kiállításunkhoz kapcsolódó interaktív foglalkozás.
Időpont: október 24. 17:30-19:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Kávéházak a 19. századi Vácon
A várostörténeti séta során az érdeklődők több állomáson keresztül ismerkedhetnek meg a reformkori kávézás, 
illetve a 19. századi, egykori váci kávéházak történetével.
Időpont: október 3. 10:00-11:30   Belépés: felnőtt: 500 Ft, diák: 300 Ft 

Népi műveltség a közelmúlt és jelen kultúrájában
A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében Múzeumunk ellátogat  Vácrátótra, ahol minikiállítást rendezünk, amelynek 
központi témája a régió helytörténete lesz.
Időpont: október 16-18.    

Óvodapedagógusok napja
A program keretében múzeumpedagógus nyújt betekintést a helyi, illetve környékbeli óvodapedagógusok számára 
a múzeumi életbe.
Időpont: október 8. 16:00-17:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Székesfehérvár, Hetedhét Játékmúzeum; 8000 Oskola utca 2–4. T.: 06 22 202 601

Az első állomás
A Városi Képtár és a Hetedhét Játékmúzeum közös akciója: két olyan székesfehérvári iskolákba visszük el a 
múzeumpedagógiai foglalkozások speciális változatát, amelyekből az elmúlt évek során nem jöttek el hozzánk 
osztályok.
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan    
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Játék-gyűjtő-szenvedély
Gyűjteményezési stratégiák magán- és közgyűjteményi környezetben. Tudományos konferencia Moskovszky Éva 
emlékére.

Időpont: október 29. 10:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Mozgó és álló Réber László-alkotásokról
Réber László grafikusművész életművéhez kapcsolódó tudományos tanácskozás, animációs filmjeinek bemutatá-
sa, majd négy izgalmas előadás Dr. M. Tóth Éva, Wehner Tibor, Révész Emese, Gärtner Petra felfedező elemzésé-
vel, valamint beszélgetés a grafikus lányával, jogutódjával az életmű mai terjedéséről.

Időpont: október 15. 15:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum; 8000 Fő utca 6. T.: 06 22 315 583

A pigmentárius portékája
A titokzatos cím az egykori festékkészítők világába kalauzol bennünket. A régi patikákban is árultak különféle 
festékeket, kozmetikumokat. Szakavatott kalauzunk Kemendi Ágnes lesz, akitől nemcsak előadást hallhatunk, 
hanem ki is próbálhatjuk a festőszerek használatát.

Időpont: október 7. 17:00-21:00   Belépés: ingyenes 

Dobozmúzeum
Hétköznapok 70, 100, 200 évvel ezelőtt. Kinek nosztalgia, kinek időutazás. Mindez egy dobozba zárva. Emlékdoboz 
vagy időkapszula? Egy változásokkal teli korszakba pillanthatunk be, belekukkanthatunk egy átlagos család életé-
be. Ehhez a múzeum néprajzi gyűjteményének tárgyait hívjuk segítségül.

Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: a foglalkozás díja: 300 Ft, óvodásoknak és 
fogyatékkal élőknek megállapodás szerint. 

Egy képtelen történet
Az őr léptei csikorogtak csak a műgyanta padlón? Nyikorgás? Recsegés? Egy halk kattanás. Egy eltűnt kép. Elég 
bátor vagy, hogy szembeszállj a múzeum kísérteteivel és elég rafinált, hogy megfejtsd az eltűnt kép rejtekét jelző 
nyomokat?

Időpont: október 22. 16:00-18:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: a részvétel díja: 600 Ft/család. 

Rácz Zsófia: Ötvösök és kovácsok a népvándorlás korában
Szakavatott régész, dr. Rácz Zsófia: Ötvösök és kovácsok a népvándorlás korában

Időpont: október 16. 17:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Roncs és ragyogás – Pilinszky János költészete
Előadásunk a Pilinszky és Fehérvár című kiállításunkhoz kapcsolódik. Élete utolsó éveiben Pilinszky Székesfe-
hérváron élt. Dr. Reisinger János előadása személyes emlékeket is felelevenít, közelebbről ismertet meg a költő 
életművével.

Időpont: október 28. 16:30-19:00   Belépés: ingyenes 

Stukkó, konzol, rozetta
Polgári, parasztpolgári otthonok díszei. Nosztalgikus lakásbelső vagy modern lakásdísz, döntse el ki-ki maga. Sőt! 
Jöjjön el, és készítse el velünk! Múzeumépületeinken mutatjuk be, hogy miről is van szó, azaz konzolfaragásról és 
stukkóhúzásról. Elméleti alapozás után profilkészítés és a második nap végén otthonát stukkóval vagy konzollal 
díszítheti.

Időpont: október 3-4. 10:00-18:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 1000 Ft/nap 

Székesfehérvár, Városi Képtár – Deák Gyűjtemény; 8000 Oskola utca 10. T.: 06 22 329 431

Diák-Deák Galéria kiállításmegnyitó
Diák-Deák Galéria kiállításmegnyitó – válogatás a Képtár múzeumpedagógiai foglalkozásain készült mű-
vekből.  A kiállítást megnyitja: Kárpáti-Somogyi Csilla, a Munkácsy Mihály Általános Iskola (Székesfehérvár) 
művésztanára.

Időpont: október 7. 17:00-17:30   Belépés: ingyenes 

Nagy rajzolás – családi nap
A Big Draw című nemzetközi programhoz kapcsolódóan közös rajzolásra várjuk a családokat, baráti társaságokat, 
alkotni vágyókat, ahol egy közös nagy kép elkészítésében vehetnek részt.

Időpont: október 10. 10:00-17:00   Belépés: ingyenes 
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Tanárok éjszakája
Kötetlen beszélgetés és tapasztalatcsere fehérvári pedagógusokkal a múzeumok és az oktatás szerepéről és 
lehetőségeiről. Előadók: Baktay Zelka és Baktay Miklós pszichológus.
Időpont: október 7. 19:00-21:00   Belépés: ingyenes 

Dunaújváros, Intercisa Múzeum; 2400 Városháza tér 4. T.: 06 25 408 970

Fazekas- és szövésbemutató előadással összekötve
A dunaújvárosi takácsmester Bognár Márta szövésbemutatót tart, és ismerteti a kenderfeldolgozás módszerét és 
a szövés rendkívül időigényes és precíz munkafolyamatát. Előadást tart Németh Nóra ifjú fazekas is „Bögrék régen 
és ma” címmel, és vállalkozik arra is, hogy bemutassa a készítési módjukat.
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan   Belépés: felnőtt: 700 Ft, diák: 350 Ft, kedvezményes: 350 Ft 

Intercisa Múzeum pincétől a padlásig
Látogatók elől elzárt múzeumi helyszínek, ismeretlen múzeumi tevékenységek, egyedi tárgyak bemutatása.

Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan   Belépés: felnőtt: 700 Ft, diák: 350 Ft, kedvezményes: 350 Ft 

Múzeumi élmény a falakon kívül
Utazó előadás és régészeti műtárgymásolatok bemutatása általános és középiskolai diákok számára (kiszállás az iskolákhoz).

Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan   Belépés: felnőtt: 700 Ft, diák: 350 Ft, kedvezményes: 350 Ft 

Múzeumi őszbúcsúztató
„Dunapentele egykor” című új néprajzi (állandó) kiállítás, és hozzá kapcsolódó drámapedagógiai foglalkozás.
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan   Belépés: felnőtt: 700 Ft, diák: 350 Ft, kedvezményes: 350 Ft 

Séta az Intercisa Múzeum tanösvényein
Séta, vezetéssel a Régészeti Tanösvényen és a Szocreál Tanösvényen.
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan   Belépés: felnőtt: 700 Ft, diák: 350 Ft, kedvezményes: 350 Ft

Tatabánya, TMJV Tatabányai Múzeum; 2800 Szent Borbála tér 1. T.: 06 20 251 6007

Csak itt, csak most – emberek és tárgyak teadélután
Arra kértük látogatóinkat, hogy hozzanak el a múzeumba egy számukra fontos tárgyat, s annak rövid leírását.  
A muzeális környezetben, múzeumi fotós, muzeológus és múzeumlátogató közös, egymást feltételező tevékenysé-
ge révén létrejött kiállításhoz kapcsolódó teadélután beszélgetését vezeti: P. Tóth Enikő művészettörténész.
Időpont: október 1. 17:00-19:00   Belépés: ingyenes 

Csak itt, csak most – Rekviem teadélután
Beszélgetés és teázás Végh Éva dorogi képzőművésszel Rekviem c. kiállítása kapcsán. A beszélgetést vezeti: 
P. Tóth Enikő művészettörténész.
Időpont: október 8. 17:00-19:00   Belépés: ingyenes 

Mesterségek nyomában
A Bányászati és Ipari Skanzen „Mesterségek Házában” járunk utána annak, hogy városunk korai időszakában mi-
lyen mesterségek és hogyan szolgálták ki az urbanizálódó lakosság igényeit. Cipészműhely, szabóság, fényképész 
műterem, kozmetikai szalon, borbélyműhely.
Időpont: október 14. 17:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Múzeumi őszbúcsúztató – őszi tárlat teadélután
A 11. Őszi tárlat egy időszaki kiállítás, amely helyi kötődésű művészek alkotásait mutatja be a közönség számára. 
A teadélutánon az érdeklődőknek lehetőségük lesz a kiállító művészekkel egy csésze tea mellett beszélgetni.
Időpont: november 12. 17:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Óvodapedagógusok Napja
A környezettudatos neveléshez kötődő új múzeumpedagógiai programok bemutatása (óvodások részére). A Meta-
morfózis – Ember és természet kapcsolata az Által-ér völgyében című állandó kiállítás bemutatása.
Időpont: október 28. 18:00-20:00   Belépés: ingyenes 

Utazás a koponyák körül
Miről mesélnek a csontok? Elmeséljük, mit és hogyan tudunk megállapítani az ásatások során előkerült leletekről. 
A nyomozást vezeti: Kisné Cseh Julianna régész.
Időpont: november 5. 17:00-18:00   Belépés: ingyenes 
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Esztergom, Főszékesegyházi Kincstár; 2500 Szent István tér 1. T.: 06 33 402 354

A Bazilika elzárt terei
Tárlatvezetés a Főszékesegyház érdekes, de a mindennapok során a látogatók előtt elzárt termeiben.

Időpont: október 18., november 8. 15:00-16:00   Belépés: ingyenes 

Színezz Bazilikát!
Kültéri rajzos-kreatív csapatépítő program nem csak fiataloknak az ország első templománál, nagy alkotókedvvel, jó 
hangulatban... Szeretettel várunk minden vállalkozó szellemű csapatot egy különleges közösségépítő programra.

Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Zenés családi délután
Rövid komolyzenei hangverseny és kreatív játszóház. Kikapcsolódást jelentő családi program, amely során a kicsik 
és nagyok egyaránt kizökkenhetnek az őszi hétköznapokból.

Időpont: október 18., november 8. 16:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Esztergom, Keresztény Múzeum; 2500 Mindszenty József bíboros tér 2. T.: 06 33 413 880

Egy 140 éves képtár
A foglalkozáson azokkal a műtárgyakkal ismerkedhetnek meg a látogatók, amelyek a 140 évvel ezelőtt megnyílt  
Érseki Képtár (a Keresztény Múzeum jogelődje) első kiállításán voltak láthatók. Archív fotók segítségével bepil-
lanthatunk a régi kiállításokba, és egy kreatív feladattal magunk is rendezhetünk egy „régimódi” kiállítást.

Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan   Belépés: 400 Ft 

Fűben-fában orvosság
A foglalkozáson a diákok megismerhetnek néhány gyógynövényt, amelyeknek a gyógyító hatásával a régi korok 
embere tisztában volt. Kézbe vehetik a festményeken látott gyógynövényeket, és egy középkori „méregkeverővel” 
is találkozhatnak.

Időpont: előzetes egyeztetés alapján   Belépés: 400 Ft 

Mivel foglalkoztak a szentek?
Napjainkban ki gondolná, hogy a különböző mesterségeknek megvannak a maguk védőszentjei. Foglalkozásunkon 
nyomába eredünk néhány szentnek, és a múzeum festményeinek segítségével igyekszünk minél többet kideríteni 
az adott szentekről. Mivel foglalkoztak? Miért lettek az adott mesterségek védőszentjei?

Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan   Belépés: 400 Ft 

Óvodások a Keresztény Múzeumban?
Bemutató óra az óvodapedagógusoknak. Az óra célja, hogy az óvodapedagógusok figyelmét felhívja arra, hogy a 
Keresztény Múzeum a múzeumpedagógiai foglalkozás igénybevétele mellett az óvodás korosztálynak is maradan-
dó élményt nyújthat.

Időpont: október 6. 17:00-18:15   Belépés: ingyenes 

Esztergom, Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum; 2500 Kölcsey utca 2. T.: 06 33 500 250

Így raktározunk mi!
A Duna Múzeum, ahogy még nem láttad! Fedezd fel gyűjteményünk különlegességeit a Látványtárban és azon 
túl! A nap programját táblagépes kalandjáték és a legérdekesebb tárgyakhoz kapcsolódó kézműves programok 
színesítik.

Időpont: november 6. 17:00-18:15   Belépés: ingyenes 

Múzeumpedagógiai börze
Esztergom múzeumpedagógiai ajánlatai minden korosztálynak, egy helyen! Az esztergomi és környékbeli pe-
dagógusokat a városi intézmények múzeumpedagógusai várják színes bemutatkozással, a kötetlen beszélgetés 
lehetőségével.

Időpont: október 3. 10:00-14:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Esztergom, MNL Komárom-Esztergom megyei Levéltára; 2501 Vörösmarty utca 7. T.: 06 33 500 405

Hihet a szemének? – hamisítási esetek
Ezen programunk keretein belül látogatóink játékos formában ismerkedhetnek meg a korabeli oklevél 
hamisítással. Kik voltak a hamisítók? Miért hamisítottak? Mi volt a büntetése a hamisításoknak? Jöjjenek és 
derítsék ki!

Időpont: október 9. 16:00-18:00    
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Ötször hullottak le a falevelek
E program keretein belül látogatóink megtekinthetik kiállítótermünkben az I. világháborúból származó kitüntetéseket, 
iratokat és személyes holmikat. Sőt, megnézhetik az Esztergom-kertvárosi kenyérmezei hadifogolytábor makettjét is.

Időpont: október 9.    

Találkozás a nagy háborúval
Látogatóink megtekinthetik I. világháborús gyűjteményünk digitalizált változatát és rövid tájékoztatást kaphatnak 
a látottakról.

Időpont: október 15.    

Komárom, Komáromi Klapka György Múzeum; 2900 Kelemen László utca 22. T.: 06 34 344 697

A 750 éves Komárom. Évfordulós kiállítás Kecskés László Komárom, 
az erődök városa c. könyve alapján

Komárom városa idén ünnepli várossá válásának 750., szabad királyi városi rangjának 270. évfordulóját. A Komáro-
mi Klapka György Múzeum 50 éve nyitotta meg első kiállítását és ebben az évben emlékezik meg a múzeumalapító 
Kecskés László halálának 20. évfordulójára. Az ünnepek és az emlékezés jegyében nyitjuk meg Kecskés László 
Komárom, az erődök városa című könyve alapján rendezett várostörténeti kiállításunkat.

Időpont: október 2. 17:00   Belépés: ingyenes 

Mészöly Gábor (író, forgatókönyvíró, dramaturg): Ami Radnótiné 
Gyarmati Fanni naplójából kimaradt

Fanni nővére Mészöly (eredeti nevükön Milch) Gábor nagybátyjának a felesége. A Radnóti-házaspár így szoros – és 
meglehetősen sajátos – kapcsolatban állt a komáromi Milch-családdal. Így az előadó a napló családi és komáromi 
vonatkozásait időnként más megvilágításban látja.

Időpont: október 27. 17:00   Belépés: ingyenes 

Múltidéző séta a történelmi Komáromban
Múltidéző séta a történelmi Komáromban. Főbb megállók: Nádor utca – Szent András templom – Szentháromság-
szobor – Klapka tér – Tiszti pavilon – református templom

Időpont: október 6. 15:00-17:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Rajzok a 750 éves Komáromról
Komárom városa idén ünnepli várossá válásának 750., szabad királyi városi rangjának 270. évfordulóját. 
Ennek keretében rajzpályázatot hirdetünk a helyi általános iskolások részére az alábbi témakörökben: Élet a 
középkori Komáromban; Komárom Mária Terézia korában; Komárom város napja: 1849. április 26.; Vitézi élet 
Komáromban

Időpont: október 2. 17:00   Belépés: ingyenes 

Veszprém, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény; 8200 Vár utca 35. T.: 06 88 426 095

Filmklub – Arábiai Lawrence
A Gyűjtemény az első világháború évfordulójához kapcsolódóan vetíti David Lean 7 Oscar-díjas alkotását, Peter 
O’Toole és a közelmúltban elhunyt, Golden Globe-díjas Omar Sharif főszereplésével.

Időpont: október 8. 17:00-20:00   Belépés: ingyenes 

Filmklub – Spanyolnátha – Az elfeledett esetek
A Justin Hardy rendezésében készült film az 1918. novemberi fegyverszünetről és a spanyolnátha-járványról; Dr. 
James Niven orvosról tudósít, aki hősies erőfeszítéseket tett a járvány megfékezéséért.

Időpont: október 29. 17:00-18:00   Belépés: ingyenes 

A Zene Világnapja – A jazz születése – MH Légierő Zenekar
A Magyar Honvédség Légierő Zenekarának koncertje a jazz születéséről a Zene Világnapján a veszprémi 
Érseki Palotában. Vezényel: Katona János alezredes. Közreműködik: Zsilinszky Cecília és Kruppa-Jakab Éva 
énekművész
Időpont: október 1. 18:00-19:00   Belépés: ingyenes 

Filmklub – Nyugaton a helyzet változatlan
Erich Maria Remarque 1929-ben írt regényének filmadaptációja egy olyan generációról tudósít, amelyet a háború 
elpusztított, még akkor is, ha a gránátok megkímélték őket.
Időpont: október 22. 17:00-19:00   Belépés: a belépés ingyenes.   
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Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum; 8200 Erzsébet sétány 1. T.: 06 88 789 791

A São Paulo-i magyarság 1945-1990
A Brazíliába kivándorolt magyarok boldogulásáról, az emigránsok hétköznapjairól tart előadást Dr. Pongrácz 
Attila, a Nyugat-Magyarországi Egyetem adjunktusa.
Időpont: október 20. 16:30-18:00   Belépés: ingyenes 

Indián nyár a múzeumban
Indián családi délután a Laczkó Dezső Múzeumban tipi állítással, zenével, tánccal, íjászkodással, kézműves foglal-
kozással, interaktív tárlatvezetéssel az Összefirkált térkép című kiállításban.

Időpont: október 4. 14:00-17:00   Belépés: ingyenes 

Mesterségek ifjú mestere
Az érdeklődők megismerkedhetnek a Bakony és a Balaton-felvidék hagyományos paraszti tárgyi kultúrájával, a 
szimbólumok világával, és ki is próbálhatják egyes tárgyak elkészítését, motívumokkal való díszítését.
Időpont: november 15. 14:00-17:00   Belépés: ingyenes 

Tanárok éjszakája a Laczkó Dezső Múzeumban
A Tanárok éjszakáján a pedagógusok interaktív módon megismerkedhetnek a múzeum tárlataival, múzeumpeda-
gógiai kínálatával.
Időpont: október 8. 19:00-21:00   Belépés: ingyenes 

Balatonfüred, Vaszary Galéria; 8230 Honvéd utca 2–4. T.: 06 87 950 876

A lámpás én vagyok – Tanárok éjszakája
Tapasztalatcserére várjuk a vizuális művészetek iránt érdeklődő pedagógusokat. Ez alkalom lehetőséget biztosí-
tunk arra, hogy a pedagógusok kiállításainkat kicsit másként is megismerhessék, és betekinthessenek a színfalak 
mögé. A program célja, hogy a Vaszary Galéria múzeumpedagógia-programjának megismerése inspirálóan hasson 
az oktatási szakemberek számára, hogy közülük mind többen térjenek vissza diákjaikkal együtt.
Időpont: október 16. 18:00-21:00    

Land-art portré pop-art módra
A Vaszary Galéria hatalmas kertje inspirálóan hat minden alkotni vágyó gyermekre! A szabad ég alatt, a zöld fűben 
közösen hozunk létre egy óriás képet a pop-art  alkotói módszereivel.
Időpont: szeptember 29-30. 10:00-14:00 RegIsztRácIó szükséges!   

Múzeumi őszbúcsúztató
Vaszary Galéria, Jókai Mór Emlékház, Városi Helytörténeti Gyűjtemény; Őszesti múzeumtúra este 10 óráig a Balaton mel-
lett; Rendhagyó tárlatvezetések, koncert, múzeumpedagógiai különkiadás és gasztroélmények a Vaszary Kávézóban.
Időpont: október 24. 16:00-22:00    

Restaurátor tanszék
Mit lát a restaurátor, ha ránéz egy képre? Foglalkozik-e a művészi kvalitással, vagy egyből az anyagszerűség ér-
dekli? Az előadás technikatörténeti szempontból vizsgálja a műtárgyakat, a restaurátor szemével. A restaurátor a 
kémia és a művészettörténet diszciplínáinak határterületén mozogva egészíti ki a művészettörténészek munkáját, 
hogy teljesebb képet kapjunk történelmünkről.
Időpont: október 31. 17:00-19:00    

Tihany, Levendula Ház Látogatóközpont; 8237 Major utca 67. T.: 06 87 538 033

2015 a helyi termék éve – Vidékjáró – nemzeti parkok ízei – Bagoly 
éve a Levendula Házban

Látogasson el hozzánk az óvodapedagógusok napján, kóstolja meg a nemzeti parki védjeggyel ellátott terméket! 
A foglalkoztató teremben baglyos pompont készítünk, a kert élményösvényén természetismereti szakvezetést 
tartunk. A belépőjegy megváltásával vendégünk egy csésze levendulás mézes teára az a látogató, aki magával 
hozza kedvenc bögréjét.
Időpont: október 30. 10:00-16:00    

Nemzeti Parkok Íze – íz és illat
Szöszmötöljön balatoni kövekkel és varrjon levendulával töltött halat! Teázzunk és kóstoljunk együtt! Kóstolja meg 
a nemzeti parki védjeggyel ellátott termékeket és a belépőjegy megváltásával vendégünk egy csésze teára, ha 
magával hozza kedvenc bögréjét.

Időpont: október 24. 10:00-16:00     
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A természet kincsei a Tihanyi-félszigeten
Vegyen részt az erdei iskolai témanapon! Ízelítő a programokból: Levendulás tízórai a kertben, természetismereti 
szakvezetés az Aranyházhoz, látogatás a Tihanyi Levendula Erdei Iskolában és  Levendula Ház Látogatóközpont-
ban, ötletbörze és kézműves foglalkozás.

Időpont: október 2. 10:00-17:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Zirc, Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma; 

8420 Rákóczi tér 3–5. T.: 06 88 575 300

A Pannon-tó hagyatéka – konferencia
A Pannon-tó hagyatéka c. konferencia a Dunántúli-középhegység késő-miocénben történt geológiai eseményekkel 
foglalkozik.

Időpont: november 7. 10:00-17:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes  

Természetismereti vetélkedő
Zirc és környéke iskoláinak felső tagozatos tanulóiból álló, 5 fős csapatok részvételével zajlik a természetismereti 
vetélkedő.

Időpont: október 15-november 13. RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

A Magyar Természettudományi Múzeum Napja
A Magyar Természettudományi Múzeum Napját október. 29-én ünnepeljük. Ezen a napon a kicsik, az óvodások 
számára készülünk egy játékos programmal a kiállítás épületében. Állatos történetek, versikék, mondókák segít-
ségével ismerkedünk a körülöttünk élő állatvilággal.

Időpont: október 29.   Belépés: ingyenes 

A Pannon-tó hagyatéka – kiállítás a SarokGalériában
A Pannon-tó hagyatéka című időszaki kiállítás a Dunántúli-középhegység késő-miocénben történt geológiai ese-
ményeket, gerinces és gerinctelen ősállatokat és ősnövényeket mutatja be.

Időpont: információ a honlapon   Belépés: a múzeum kiállításában lehet megtekinteni, a kiállításhoz vásárolt belépő-
jeggyel. 

Az év állata, növénye – aszfaltrajz-verseny
Az Állatok Világnapja alkalmából idén is szervezünk aszfaltrajz-versenyt az általános iskolás korosztály számára. 
Az idei téma a 2015. év állata/növénye Magyarországon.

Időpont: október 1. 15:00-17:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Gyűjtemények rejtett kincsei
Gyűjteményeink bemutatása a helyi általános iskola 6. osztályos tanulóinak. A cél a múzeum tudományos munká-
jának megismertetése a gyűjteményeken keresztül, valamint a gyűjtemények felépítése, fontossága.

Időpont: október 7–október 28.   Belépés: ingyenes 

Zirc, Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház;

8420 Rákóczi tér 10. T.: 06 88 415 422

Az Út
Mácsai Boglárka, Mészáros Csaba és Nagy Zoltán kulturális antropológus közös kiállítása „Az út – síneken, 
jégháton, ösvényeken Oroszországban” címmel. Mindhárom kutató oroszországi terepen szerzett tapasztalatokat, 
amelyeket a kiállításon az úton levés témája köré csoportosítottak.

Időpont: szeptember 15–október 31.   Belépés: teljes árú jegy: 500 Ft, kedvezményes árú jegy: 250 Ft 

Gyapjúnap
A birkák behajtása táján számba vesszük, mi hasznunk is volt belőlük egész évben: gyapjú, prém, sajt, hús... Hogyan lesz a 
gyapjúból fonal? Mi tartja össze a nemezt? Mivel festjük a gyapjúfonalat? Hogy szövünk szalagot? Szövés, fonás, nemezelés 
egész nap, közben erőgyűjtés juhtúrós galuskával és birkapörkölttel. A múzeum udvarán állatsimogató!

Időpont: szeptember 26.   Belépés: a programok zöme ingyenes, a nagyobb anyagköltésggel járókra a belépés jeggyel 
lehetséges. 
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Kutatások Reguly nyomdokában – ma
Reguly Antal munkásságát állandó kiállításban mutatja be a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház.  
A magyar nyelv finnugor eredete régóta ismert tény. Akkor mit kutatnak ma a finnugristák? Milyen kérdések 
foglalkoztatják a rokon nyelvek kutatóit és a finnugor nyelvet beszélő népek kultúráját tanulmányozó néprajzkuta-
tókat?

Időpont: október 13. 17:00-21:00   Belépés: a megnyitó ingyenes, utána a kiállítás megtekintése a múzeum egészére 
érvényes jeggyel lehetséges (500 ill. 250 Ft)  

Rokon Népek Napja – Finnugor Kulturális Fesztivál
Október harmadik hete már hagyományosan a finnugor nyelvrokonságról szól. Kihelyezett foglalkozások, kézmű-
ves kurzusok, időszaki kiállítások, koncert, sportnap mutatja be a rokon nyelvű népek életét, kultúráját. Mindehhez 
idén finn és hanti vendégeket várunk.

Időpont: október 12-18.   Belépés: ingyenes 

Győr, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum; 9021 Király utca 17. T.: 06 96 322 695

Az első háború, ami megrázta a világot
Az emberiség első legborzasztóbb háborújába utazunk vissza gondolatban. Milyen hatása volt ennek hazánkra 
és Győr városára? A szörnyű veszteségek mellett milyen haszna származott Győrnek mindebből? Mi a közös egy 
grófné naplójában és egy katona keresztfájában?

Időpont: október 8. 15:00-17:00   Belépés: ingyenes 

Galla Miklós műsorestje és önálló kiállítása, Galla Miklós: Megtör-
tént ecsetek címmel

Galla Miklós egyedülálló művészete mutatkozik be Győrben, egy önálló kiállítás keretében, Megtörtént ecse-
tek címmel. A kiállításmegnyitót követően kezdetét veszi a Poénzuhatag!, Galla Miklós önálló estje rengeteg 
kacagással.

Időpont: október 16. 18:00-20:00   Belépés: 1000 Ft 

Irka-firka avagy a könyvkötészet titkai
Vidám lapok! Elkészítheted saját mesekönyved borítóját, összefűzzük a könyv lapjait, miközben bepillantást nyer-
hetsz a könyvkötészet titkaiba.

Időpont: november 5. 15:00-18:00   Belépés: 500 Ft 

Kapu a múltból a jelenbe – 4 hétvégén át tartó programsorozat
A Nagy Rajzolás folytatásaként kerül megrendezésre ez a 4 hétvégén át tartó programsorozat, amely Rómer Flóris 
munkásságát mutatja be, eleveníti fel számos izgalmas, családi programon keresztül.

Időpont: október 10. 10:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Mesélnek a házak
Győr, Magyarország harmadik leggazdagabb városa műemlékekben. 1989-ben Európa-díjjal tüntették ki a műem-
lékek helyreállításában elért eredményeiért. Ennek a sétának Győr barokk Belvárosa a témája. Kihagyhatatlan és 
felejthetetlen élményben lesz része annak, aki csatlakozik a sétához.

Időpont: október 9. 17:00-18:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 500 Ft 

Mesterek és tanítványok
A múzeummal, a múzeumi kutatásokkal és kiállításokkal kapcsolatban álló, ma már emblematikusnak ismert és 
elismert, még élő személyiségek beszélgetése tanítványaikkal.

Időpont: november 13. 17:00-18:30   Belépés: ingyenes 

Nagy Rajzolás – kapu a múltból a jelenbe
Az Apátúr-ház udvarán felépített kapuinstalláció festhető oldalai remek lehetőséget kínálnak a Nagy Rajzolók szá-
mára, hogy a falfestés hagyományos történetének felelevenítése mellett a steet art technikán keresztül készítsék 
el a rendhagyó épített/festett objektet.

Időpont: október 2. 10:00-18:00   Belépés: ingyenes 

K
özép-D

unántúl



4040

Rómerkvelle – élőzenei koncertek
Őszi koncert kavalkád a győri Rómer-házban! A hétvégenként megrendezésre kerülő koncertek jó hangulatának 
biztosítéka többek között: Harcsa Vera, Fish!, Hiperkarma, Belga és még sokan mások! Ezt nem lehet kihagyni!

Időpont: október 2-14. 21:00   Belépés: 1000-1700 Ft 

Csorna, Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár Csornai Muzeális Kiállítóhely Intézményegység; 

9300 Szent István tér 34. T.: 06 96 261 527

A Csornai Múzeum múzeumpedagógia lehetőségei és tervei – konferencia
Egy hosszabb távú projekt előkészítéseként múzeumpedagógiai konferencia keretében bemutatjuk a helyi iskolák 
pedagógusai számára a múzeumi együttműködés lehetőségeit a tantárgyakhoz kapcsolódó helytörténeti ismere-
tek oktatásba történő beépítésében, illetve a lokálpatrióta szemlélet erősítésében.
Időpont: október 8. 15:00-18:00   Belépés: ingyenes 

A Csornai Prépostság tudományos gyűjteményei
A látogatók számára megnyílnak a prépostság egyébként zárt konventi részei. Szerzetesi vezetés mellett megis-
merkedhetnek a prépostság könyv-, térkép-, és levéltárával.
Időpont: október 29. 10:00-16:00   Belépés: ingyenes 

Detektívjáték – izgalmas nyomozás egy évszázados legenda  
nyomában

A résztvevő gyerekek izgalmas nyomozáson vehetnek részt a Csornai Premontrei Apátság műemlék épületében 
lévő múzeum állandó kiállításain. A kis detektívek nyomok fellelésén és értelmezésén keresztül  egy  évszázados 
csornai legenda nyomába erednek.
Időpont: október 29. 10:00-16:00   Belépés: ingyenes 

Hagyomány és megújulás a rábaközi népművészetben – 
kiállításmegnyitó

Rábaközi népi iparművészek és  a múzeum néprajzi gyűjteményének együttes kiállítása, amely összehasonlítható módon 
szemlélteti, miként élnek tovább, illetve újultak meg a klasszikus értékeket képviselő évszázados rábaközi tradíciók.
Időpont: október 17. 16:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Mosonmagyaróvár, Hansági Múzeum; 9200 Fő út 19. T.: 06 96 212 094

A műtárgyak a tanteremben
A távolság nagy úr, de leküzdhető! Hiszen a műtárgyak utazhatnak! Belekerülnek egy varázsdobozba, amely vigyáz 
rájuk. Történetekkel előhívjuk, kézbe vesszük, simogatjuk, ismerkedünk velük, megismerjük múltukat. Ugye más, 
mint a tankönyv és a net képei?
Időpont: október 7., 15., november 4. RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Mesterségek és remekművek – honismereti vetélkedő
Moson vármegye kézműves ipara sokszínű volt, és bőséges tárgyi emléket hagyott az utókorra. Ma már nem is 
gondolunk a kötélverőkre, a tímárok munkájára. Játékos, interaktív ismeretszerzésre és vetélkedőre várjuk a felső 
tagozatos diákok csapatait.
RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Múzeum az oviban – ovisok a múzeumban
Az óvodapedagógusok nevelő munkájának fontos eleme a múltunkkal való ismerkedés. A múzeum mint kulturális 
tér miként segítheti e feladat ellátását? Beszéljünk a tapasztalatokról, a lehetőségekről, programjainkról egy 
csésze tea mellett!
Időpont: szeptember 29. 16:00-18:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Nyitott műhely – bemutatóóra a múzeumban
Milyen lehetőségeket rejtenek az ódon falak? Töltsünk el együtt egy jó hangulatú délutánt városunk múzeumában! 
A résztvevők részesei lesznek egy bemutató múzeumi foglalkozásnak. Beszéljük arról, milyen módon segíthetjük 
egymás munkáját!
Időpont: október 8. 16:00-18:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

QR-kóddal a múzeumban
Mit rejtenek a termek? Felfedezni, rácsodálkozni hívunk a múzeumba. Egy okostelefonos alkalmazás segít az is-
meretlenben. S az élmény fokozódik egy szokatlan, rejtélyes játékkal, amelynél egymás segítségére lesz szükség.  
Társaiddal térj be hozzánk!
Időpont: november 6. 15:00-17:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes W
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Séta Hőnel Béla nyomán a Mosonvármegyei Múzeumtól a Postapalotáig
Egy kis építéstörténet. Az építészeti világnap alkalmával egy sétára invitálunk diákot, felnőttet egyaránt. Sétánk a 
Mosonvármegyei Múzeumtól indul a Postapalotáig, amely épületek megálmodója Hőnel Béla magyaróvári építész volt.
Időpont: október 3. 15:00-17:00   Belépés: ingyenes 

Történetírás ecsettel – firenzei fantázia
Alkossunk együtt! Rajzoljunk együtt! Ismét várunk Benneteket! Ezúttal a kampány mottója: Történetmesélő rajzok. 
Az ötletadó kép: Vaszary János Firenzei emlék című képe. Az alkotásban segítőink Sárközi Anikó és Karczagi Endre 
festőművészek.
Időpont: október 16-18. 15:00-17:00, megnyitó: november 12. 17.00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Nagycenk, Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Széchenyi István Emlékmúzeum; 

9485 Kiscenki utca 3. T.: 06 99 360 023

A reformkor a történelem és magyar irodalom oktatásban
A reformkor oktatása a Széchenyi István Emlékmúzeum kiállításának segítségével. Konzultáció pedagógusoknak.
Időpont: október 12., 19., 26. 11:00-15:00   Belépés: ingyenes 

Mester és művész
Időszaki kiállítás, amelynek keretén belül bemutatkozik Gráf Gyula asztalosmester és Nagy László fafaragóművész.
Időpont: október 2. 16:00   Belépés: 600-1200 Ft 

Mesterségek és modernizáció a 19. században
Mesterségek és modernizáció a 19. században. Rendhagyó tárlatvezetés a Széchenyi István Emlékmúzeum kiállításaiban.
Időpont: október 10. 16:00 – november 4. 14:00   

Őszi hangulat – séta a Kastélyparkban és a Hársfasoron
Sétánk során megismerkedünk a Kastélypark és a Hársfasor élővilágával.
Időpont: október 6. 10:00-15:00   Belépés: 600-1200 Ft 

Pannonhalma, Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság; 9090 Vár 1. T.: 06 96 570 191

A Pannonhalmi Apátsági Múzeum bemutatása
A Pannonhalmi Főapátság bemutatja a városközpontban nemrég nyílt Apátsági Múzeumot és múzeumpedagógiai 
programjait. 
Időpont: október 10. 14:30-16:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Szent Márton alakja – családi program
„Lángolva fénylő levegőég útján” távozott Márton a földi életből. De hogyan érkezett? Mit csinált itt köztünk 1700 évvel 
ezelőtt? Miért tiszteljük mind a mai napig? Ismerd meg életét az Apátság épületei között vagy akár a libajáték mezőin!
Időpont: október 24., 25., 29., 30., november 7. 11:00-13:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: Belépőjegy: 4400 Ft/család 
(2 felnőtt és a 18 év alatti iskolás korú gyermekeik) 

Szent Márton alakja – felnőttprogram
„Lángolva fénylő levegőég útján” távozott Márton a földi életből. De hogyan érkezett? Mit csinált itt köztünk 1700 
évvel ezelőtt? Miért tiszteljük mind a mai napig? Ismerje meg életét az Apátság épületei között és kóstolja meg 
pincészetünk újborát!
Időpont: november 14., 15. 13:30-16:30, RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: belépőjegy: 3400 Ft, nyugdíjas 2000 Ft 

Sopron, Soproni Múzeum; 9400 Fő tér 8. T.: 06 99 311 327/108

A nagy macskakőszínezés az Eggenberg-ház udvarán
Színezz velünk macskaköveket a múzeum új közösségi terének udvarán.
Időpont: október 3. 10:00-12:00    

Szombathely, Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház; 9700 II. Rákóczi Ferenc utca 6–8. T.: 06 94 501 709

A kövek titkai, az ókori kőfaragók nyomában
A délután folyamán geológusok, kőfaragómesterek, kőrestaurátorok ismeretterjesztő előadásai, bemutatói, farag-
ható kövek mustrája, különös tekintettel az egykori Savaria városában használt kőfajtákra. Kőfaragás szerszámai-
nak bemutatása, kipróbálása.

Időpont: október 20. 13:00-18:00   Belépés: 100 Ft  
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Szombathely, Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum; 9700 Kisfaludy Sándor utca 9. T.: 06 94 500 720

Családi nap a Savaria Múzeumban
A Savaria Múzeum új állandó, és időszaki kiállításainak bemutatására szolgáló családi nap a műtárgyak megisme-
résére szolgál. A rendezvény a családi közös kutatómunkára épül, játékos módszerekkel: nyomozós játék, kőkori 
twister és utazós játékok segítségével.

Időpont: október 10. 15:00-18:00   Belépés: 100 Ft 

Szombathely, Smidt Múzeum; 9700 Hollán Ernő utca 2. T.: 06 94 311 038

A hadisebesüléstől a gyógyulásig – családi nap a Smidt Múzeumban
Az I. világháborús emlékév alkalmából rendezendő új, időszaki kiállítás: A hadisebesüléstől a gyógy-
ulásig című tárlat megnyitása, majd azt követően előadások és múzeumpedagógiai foglalkozás a Smidt 
Múzeumban.

Időpont: november 15. 15:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Újranyitjuk kapuinkat! A Smidt Múzeum – földszinttől a padlásig
A 242 éves épület felújítása után a Smidt Múzeum újra megnyitja kapuit. Tárlatvezetéssel bejárjuk az állandó és 
új időszaki kiállításokat, valamint a csak ezen alkalomból látogatható tereket, mint pl. a gyönyörű faszerkezetes 
padlást.

Időpont: november 15. 16:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Szombathely, Szombathelyi Képtár; 9700 Rákóczi Ferenc utca 12. T.: 06 94 500 720

16+ Rejtély a Képtárban
A modern művészet vidéki székházában a rejtély a kortárs művészet. Ennek átélésére, megismerésére indítjuk a 
programot. Egy kötetlen estet kezdeményezünk, hogy minél többen kezdjenek el közösen gondolkodni, felfedezni 
és vizuálisan kommunikálni egymással.

Időpont: október 14. 17:00-22:00   Belépés: 100 Ft 

Szombathely, Vasi Múzeumi Látványtár; 9700 Pásztor utca 2. T.: 06 20 275 2552

Mesterségem címere – ipartörténeti vetélkedő ipari szakképző és 
szakmunkásképző iskolái számára

A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum vetélkedőt hirdet a Nyugat-dunántúli régió ipari szakképző és szak-
munkásképző iskolái számára a hazai ipar- és technikatörténet, iparos hagyományok témakörében.

Időpont: október 20. 9:00-12:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes

Szombathely, Vasi Skanzen; 9700 Árpád utca 30. T.: 06 94 311 004

Hajdanvolt mesterségek nyomában...
A programban régi mesterségek felelevenítésére kerül sor. Öt mesterséggel: fazekasság, textilművesség, tejfel-
dolgozás, kötélverés, szíjgyártó mesterséggel ismerkedhetnek meg a gyerekek, amelyeket ki is tudnak próbálni 
műtárgymásolatok segítségével.

Időpont: október 20. 9:00-14:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: diákjegy: 100 Ft pedagógus: ingyenes 

Körmend, Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum; 9900 Dr. Batthyány-Strattmann László u. 3. 

T.: 06 94 410 425

Mesterek, mesterségek
A múzeum kézműipar-történeti kiállításrésze elevenedik meg két napra. Kipróbálható mesterségek: kötélverő, 
kovács, fazekas, órás, csizmadia, könyvkötő, mézeskalácsos...

Időpont: október 2. 13:00-16:00   Belépés: ingyenes 

Sárvár, Nádasdy Ferenc Múzeum; 9600 Várkerület 1. T.: 06 95 320 158

A huszárok és a zoknik
A Tanárok éjszakáján néhány zokni segítségével mutatják be a múzeum munkatársai, milyen jó dolog a Nádasdy 
Ferenc Múzeumban eltölteni néhány izgalmas órát, sőt még észrevétlenül tanulni is lehet.

Időpont: november 13. 18:00-23:00    

Hiszen huszárok!
A sárvári múzeum huszárkiállítása a legmagyarabb fegyvernem történetét mutatja be. A Nagy Rajzolás napján 
nyolc darab eredeti akvarell felhasználásával közösen nemcsak elmondjuk, hanem újra is rajzoljuk és átéljük a 
Nádasdy-huszárok kalandjait.

Időpont: október 31. 9:00-14:00     
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Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum; 8900 Batthyány út 2. T.: 06 92 314 537

„Játszani is engedd...”
Megosztjuk a résztvevő pedagógusokkal az elmúlt év múzeumpedagógiai tapasztalatait, bevezetjük őket a foglal-
kozások módszertanába, bemutatjuk a kiállításainkat múzeumpedagógus szemmel, az újonnan beszerzett, és az 
oktatás szolgálatába állított eszközöket, valamint látványtárakat.
Időpont: október 15.    

Előttünk nincs titok
A Göcseji Múzeum állandó kiállításának egyik tárlójába rejtélyes módon hamisítványok kerültek az eredeti, értékes 
műtárgyak helyébe. A „rendőrök” helyszínelést végeznek, amelynek során nemcsak a helyszínt kutatják, de az 
eltűnt tárgyak eredetét, történeti jelentőségét, az adott kor jellemzőit is fel kell tárniuk, hogy a tettes nyomába 
eredhessenek.
Időpont: október 20.    

Hívj, mi megyünk
Szeptember 29-től a múzeumpedagógiai programjainkat „házhoz visszük” óvodákba, iskolákba, középiskolákba. 
Vándorfazekasunk és segédei kötetlen formában népi gyermekjátékokat készítve megismertetik a gyermekekkel a 
régi mesterség szépségét.
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan   RegIsztRácIó szükséges!  

Márton-napi vigasságok
A rendezvény a hagyományokra építve idézi fel a tollfosztást, kukoricahántás emlékeit hagyományőrző csopor-
tok bemutatásában. A kézműves foglalkozásokon a résztvevők gyertyát márthatnak, természetes anyagokból 
tárgyakat készíthetnek. A népi hiedelmeket néprajzi előadás tárja fel. Kulináris élvezetek várnak minden kedves 
látogatóra.
Időpont: november 7. 10:00-17:00   Belépés: 350-1600 Ft 

Keszthely, Balatoni Múzeum; 8360 Múzeum utca 2. T.: 06 83 312 351/22

A múzeum „házhoz” megy
Számos társadalmi csoport számára  nehezen vagy egyáltalán nem élvezhetők a múzeum kiállításai, foglalkozásai. 
Ezen segít a Balatoni Múzeum érdekes tárgyak, foglalkozások házhoz szállításával.
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan   Belépés: ingyenes 

Ismerd meg a Balaton fővárosát!
A sokarcú, számos rejtett értékkel bíró Keszthelyt ezen alkalommal kissé játékosan ismerjük meg. Ebben segít a 
Balatoni Múzeum furfangosan összeállított felfedező füzetecskékkel.
Időpont: október 17. 9:30-15:30   Belépés: ingyenes 

Kisgyermeknevelés a 21. század küszöbén
A 21. század sokféle kihívást tartogat, a gyereknevelés terén is. Dr. Varga László egyetemi docens interaktív elő-
adásában a kihívások leküzdésében segíti a pedagógusokat és a szülőket.
Időpont: október 15. 16:00-18:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 200 Ft 

Márton-napi családi délután
Játékos családi napunkon a Márton-naphoz fűződő népi szokásokkal, hagyományokkal  ismerkednek meg 
a felnőttek a múzeum néprajzkutatója tálalásában, a gyerekek gyöngyből, gipszből, agyagból és papírból 
alkothatnak libát.
Időpont: november 14. 14:30-17:00   Belépés: 400 Ft 

Színezd újra álmaid!
Az elmúlt év nagy sikerén felbuzdulva 2015-ben A Nagy Rajzolás programot ismét Keszthely főterén valósítjuk  
meg. Idén a téma: rajzold le kedvenc mesédet, veled megtörtént élményedet!
Időpont: október 3. 14:30-18:00   Belépés: ingyenes 

Természet „trükkjei” – a polihisztorrá válás kezdeti lépései
A Herman Ottó Vándortanösvény kerül terítékre. Nemcsak a felső tagozatos pedagógusokat, hanem az óvodapeda-
gógusokat is várjuk!
Időpont: október 9. 16:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Újjáélesztett mesterségek napja
Már majdnem kihalt vagy éppen éledőben lévő mesterségek művelői tartanak bemutatót tudásukból.
Időpont: október 24. 14:30-17:00   Belépés: 400 Ft  
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Pécs, Janus Pannonius Múzeum; 7621 Káptalan utca 5. T.: 06 72 514 040

Adventi gyertyagyújtás
Gyertyagyújtás görögkatolikus hagyomány szerint, a keleti egyház 6 hetes adventi szokásaihoz illeszkedve.  
A szertartást Bodogán László, a Pécsi Görögkatolikus Egyház parókusa vezeti. 
Időpont: november 15.    

Ha a világ rigó lenne...
Családi nap a Megmozdult szótár című Weöres Sándor vendégkiállításhoz kapcsolódóan, az Állatok Világnapja alkalmából.
Időpont: október 3. 10:00-12:00    

Marcus Aureliustól a Krisztogramig
Érdekességek a római korból – Kovaliczky Gergely régész előadása. Helyszín: Sopianae állandó régészeti kiállítás 
(Pécs, Káptalan utca 4.)
Időpont: október 16. 15:00-16:00    

Márton-nap
Családi programok a JPM Természettudományi és a JPM Néprajzi Osztályának szervezésében. Játékos foglalkozá-
sok és vetélkedők.
Időpont: november 14. 15:00-18:00   

Mindszenty-emléktúra koszorúzással
A hercegprímás halálának 40. évfordulója alkalmából szervezett túra, amely érinti Hosszúhetényt és 
Püspökszentlászlót is.
Időpont: október 10. 8:00-16:00    

Múzeumi Hétpróbás túra
Az őszi szünetben a 8-16 éves korosztály részére rendezett kirándulás, amely a Mecsek természeti és kulturális 
értékeinek bemutatását célzó túrasorozat része.
Időpont: október 26. 8:00-16:00    

Múzeumi Hétpróbás túra a Mecsekben, a közelgő Mihály-nap 
tiszteletére

Túrasorozat része, a Mecsek természeti és kulturális értékeinek bemutatása 8-16 éves diákok számára.
Időpont: szeptember 26.     

Szent Márton-túra – a Via Sancti Martini baranyai szakaszának egy részén
A JPM Néprajzi Osztálya ezzel a programmal is Szent Márton előtt állít emléket, ezúttal természetközeli, közössé-
gi élményt nyújtva.
Időpont: november 7. 8:00-16:00    

Szerb ortodox kolostorok a Fruška Gorán
A pécsi Tájak–Korok–Múzeumok Klubjának programja. Szakmai vezető: Strijk András ortodox diakónus.
Időpont: szeptember 26.    

Teréz-napok a Múzeumban
Múzeumpedagógiai és környezeti nevelési szakmai-módszertani napok óvodapedagógusok számára, zoológus, 
botanikus, múzeumpedagógus közreműködésével.
Időpont: október 15., 16. 13:00-16:30    

Pécs, Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény; 7621 Szepesy Ignác utca 1–3. T.: 06 72 501 600/22651

Épületséta a Klimo Könyvtárban
Az épületséta során a PTE Klimo Könyvtárnak és a Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjteménynek otthont adó Szepesy 
Ignác utca 3. szám alatti műemléképület látogatók elől elzárt tereit is bemutatjuk.
Időpont: október 10. 14:00-15:00, október 16. 15:00-16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: teljes árú: 500 Ft. diák, 
nyugdíjas, kedvezményes: 300 Ft 

Legyél te is könyvkötőmester!
A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont könyvkötőműhelye által szervezett múzeumpedagógiai óra keretében a 
résztvevők megismerkedhetnek a könyvkötészet történetével, alapanyagaival és kipróbálhatják a könyvkötést egy 
saját könyv elkészítésével.
Időpont: október 2. 8:00-9:00, október 7.,  17. 10:00-11:00, november 6. 8:00-9:00, november 11. 10:00-11:00  
RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 400 Ft 
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Óvodapedagógusok napja a Szepesy utcai gyűjteményekben
Az óvodapedagógusok és pedagógusok számára szervezett szakmai nap keretében megismerhetik gyűjtemé-
nyeinket és múzeumpedagógiai programjainkat, miközben kapcsolatokat építhetnek és hasznos információkkal 
gazdagodhatnak.
Időpont: szeptember 29. 14:30-15:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Kaposvár, Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum; 7400 Fő utca 10.  T.: 06 30 869 6056

Séta a Desedai Látogatóközpontba
A tavaly nagyon nagy sikert aratott programot idén is megrendezi a múzeum! Sétáljon velünk a Desedai Látoga-
tóközpontba egy kellemes szombati napon. A kalandos út során megismerkedhet a Deseda élővilágával, környe-
zetével illetve egy kellemes hangulatú tárlatvezetésben is része lesz. A túra és a kiállítás fáradalmait a vízpar-
ton vagy épp a madárlesen letelepedve pihenheti ki! 
RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Fülelj
Nagy sikerű Fülelj című foglalkozásunkat a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretein belül, most ingyenesen juttat-
juk el két hátrányos helyzetű településre.
RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

A raktárak világa 1 –  bepillantás a néprajzi raktárba és  
restaurátorműhelybe

Bepillantás a múzeum néprajzi raktárába szakmai vezetéssel. Az ott felmerült állagvédelmi kérdések megvitatá-
sa kapcsán, látogatás a múzeum restaurátorműhelyébe.
RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes

A mimikri
Ha szeretsz rajzolni, itt a helyed! Egy kellemesen eltöltött délelőtt a Fekete István Látogatóközpont kiállításá-
ban, nemcsak a diákok, hanem a tanárok és a családok részére is.
Időpont: október 10. 10:00-14:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Ötvös Károly: Apróságok című kiállítás megnyitója
Kiállításmegnyitó 
RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Séta a Rippl -Rónai Emlékházba
A tavaly nagyon nagy sikert aratott programot idén is megrendezi a múzeum! Sétáljon velünk a Rippl –Rónai Em-
lékházba egy kellemes szombati napon. A kalandos út során megismerkedhet azzal, hogy hol lakott Rippl –Rónai a 
városban illetve egy kellemes hangulatú tárlatvezetésben is része lesz a villában. A túra és a kiállítás fáradalmait a 
parkban letelepedve pihenheti ki!
RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

A raktárak világa 2 – egy ismeretlen hely: csontmosó és raktártelep
Vajon mi történik a régészeti ásatásokon előkerült emberi vázmaradványokkal? Beszélgetés a csontok megtisz-
tításáról és ideiglenes raktározásáról. Régészeti bemutató a frissen talált emberi vázmaradványok alapvető trau-
más jeleiről.
RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Virtuális várséták című kiállítás megnyitója
Kiállításmegnyitó.
RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Múzeumi Esték
Dr. Magyar Kálmán egy előadást tart a kaposvári várnál végzett ásatásokról valamint magáról a várról. Ez az elő-
adás része lenne egy kisebb sorozatnak, amelyben rajta kívül Dr. Költő László, Buzás Gergely múzeumigazga-
tó (Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma) valamint a Pazirik Kft.-től Balogh András ügyvezető igazga-
tó tartana érdekes előadást. 
RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes

Csurgó, Csurgó Város Helytörténeti Gyűjtemény; 8840 Csokonai utca 24. T.: 06 82 471 351

A nyomok a múzeumba vezetnek...
Mit rejt a múzeumépület története? És mi történt a kiállításokban? Merre hagyott nyomokat Raksányi  Csurgón? 
Fedezzük fel közösen!
Időpont: október 13. 19:00-22:00   Belépés: ingyenes 
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A raktárak árnyak nélkül
A program során a folyamatban lévő raktári munkákba nyerhetnek betekintést a múzeumi munkára kíváncsi 
vendégek. Megismerkedhetnek az állomány-ellenőrzés folyamatával, a tárgytisztítással, egy-egy érdekes tárgy 
történetével, és nem utolsó sorban a raktárakban őrzött „titkos kincsekkel”.
Időpont: október 9. 19:00-22:00   Belépés: ingyenes 

Árnyak a kiállításokban
Az elmúlt években nagy sikert aratott zseblámpás kiállítás-felfedező „kaland” ismét része lesz a fesztivál 
programkínálatának. Idén a tárgyak, történetek, múltunk „árnyékait” kell felfedezniük a bátor vállalkozóknak. 
Zseblámpát mindenki hozzon magával idén is!
Időpont: október 9. 19:00-22:00   Belépés: ingyenes 

Délután a múzeumban
Kötetlen családi délutánra invitáljuk a látogatókat, akik többek között akadályversenyen vehetnek részt és 
megmérettethetik tudásukat egy olyan társasjátékban, ahol ők a bábuk is. Este pedig közös tábortűzgyújtásra és 
sütögetésre várjuk a résztvevőket. 
Időpont: október 3. 16:00-22:00   Belépés: ingyenes 

Hogy készült a mángorló?
A program során megismerkedhetnek a látogatók az eddig raktárakban tárolt mesterségek, műhelyek anyagának 
egy-egy részletével. Emellett szeretnénk lehetőséget biztosítani a Csurgón és térségében tevékenykedő hagyo-
mányőrző és felelevenítő mestereknek, alkotóknak munkáik bemutatására.
Időpont: november 2-14. 10:00-17:00   Belépés: ingyenes 

Kézzelfogható múlt – mire jó a múzeum az oktatásban?
Kötetlen, közös estére invitáljuk a pedagógusokat, amely során reméljük, sikerül kidolgozni egy olyan együttműkö-
dést, amely az intézmények további közös munkáját segíti.
Időpont: október 2. 18:00-20:00   Belépés: ingyenes 

Múzeum az ovis zsákban – hogyan illeszkedik a múzeum az óvodai 
nevelésbe?

A játékos oktatásban, nevelésben  nyújtott lehetőségek, szemléltető módszerek közös kidolgozásának kezdő lépé-
se lenne az alkalom, ami elősegíti a későbbi együttműködést.

Időpont: október 16. 17:00-20:00   Belépés: ingyenes 

Fonyód, Fonyódi Természetvédelmi és Helytörténeti Gyűjtemény; 8640 Bartók Béla utca 3. 

T.: 06 85 560392, 06 20 465 4786

Fonyód honfoglalás kori régészeti emlékei
Előadás a fonyódi honfoglalás és a kora Árpád-kori régészeti emlékeiről. A fonyódi kalandozáskori lovas sírban 
talált mellékletek hiteles másolatának bemutatása.
Időpont: november 6. 17:00-18:59   Belépés: ingyenes 

Madárvonulás megfigyelése
A költöző vízimadarak megfigyelése és gyűrűzése.

Időpont: október 3. 14:00-15:59   Belépés: ingyenes 

Magyar Nyelv Napja
A magyar nyelv sokszínűsége a szókincs tükrében. Vetélkedő az általános iskolások számára.
Időpont: november 13. 14:00-15:30   Belépés: ingyenes 

Molnár-C. Pál-kiállításmegnyitó
100 évvel ezelőtt a mai múzeum épületében nyaralt Molnár-C. Pál Szinyei Merse Pál társaságában. A múzeumi 
egyesület ebből az alkalomból emlékkiállítást rendez Molnár-C. Pálnak, majd emléktábla, illetve Szinyei Merse- 
dombormű avatására várjuk vendégeinket.

Időpont: október 18. 15:00-16:59   Belépés: ingyenes 

Marcali, Marcali Múzeum; 8700 Múzeum köz 5. T.: 06 85 510 520

Marcali sziluettek
A Bernáth Aurél szülőházának helyén álló Galériában és a hozzá tartozó parkban a művészetek eszközeivel a ma 
élő városi embert és életmódját fogjuk szemléltetni utcatárlat, bemutatók és alkotóműhelyek segítségével.

Időpont: október 3. 14:00-20:00   Belépés: ingyenes 
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MESTERkedő
A családi programban olyan kézműves mesterségekkel ismerkedhetnek a látogatók, amelyek gyökerei a régmúlt-
ban erősödtek meg, ma azonban csak szűkebb felhasználói rétegeket tudnak elérni. Bemutatkozik a kosárkötő, a 
bőrös, a fafaragó, akiknél a termékek előállítása is kipróbálható lesz.

Időpont: október 24. 14:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Szenna, Szennai Skanzen; 7477 Rákóczi utca 2. T.: 06 30 894 7269, 06 82 584 013

Brunszvik-nap, óvodapedagógusok szakmai fóruma
Az óvodapedagógusok számára szervezett fórum a szakmai párbeszéd egyik fontos színtere, helyet adva a kérdé-
seknek, véleményeknek, igényeknek, valamint a szennai programok bemutatásának.

Időpont: szeptember 30. 14:00-16:00 RegIsztRácIó szükséges!   

Márton-nap
A Márton napi szokások, hagyományok bemutatása mellett kiemelt szerepet kap a gasztronómia és az újbor a 
helyi termelők és hagyományőrzők aktív bevonásával. Előadás, koncert, játék és kézműves programok várják 
látogatóinkat. 

Időpont: november 7. 10:00-15:00   Belépés: teljes árú: 900 Ft, családi felnőtt: 750 Ft, kedvezményes: 350 Ft, 6 év alatt 
és 70 év felett: ingyenes 

Szüreti búcsú
Egy régi hagyomány és ünnep felélesztése a helyi és környékbeli oktatási partnereinkkel és a helyi egyesületekkel 
közösen gondolva, szervezve, megvalósítva.

Időpont: október 11. 9:00-16:00    

Tanárok éjszakája
Egy rendkívüli este, ahol pedagógus kollégákkal egy asztal mellett ülve beszélgetünk közös dolgainkról, kötetlen 
és baráti hangulatban töltve az estét. Szakmai beszélgetés, finom borok és falatok és egy meglepetésprogram 
várja a résztvevőket.

Időpont: október 16. 17:30-19:00 RegIsztRácIó szükséges!   

Szekszárd, Wosinsky Mór Megyei Múzeum; 7100 Szent István tér 26. T.: 06 74 316 222

A sárközi kerámiától a habán kerámiáig
Az uniós pályázattal kialakított új Látványtár néprajzi egységének megismertetése nyomán a látogatók felfedezik  
a különböző kerámiák jellegzetes motívumait, készítésük, festésük módját, és maguk is kipróbálhatják a kerámia-
festés technikáját.

Időpont: október 14. 10:00-16:00 RegIsztRácIó szükséges!   

A titkos út
Drámajáték, kalandozás, időutazás a múltba. Bezerédj Amália: Flóri könyve, az első magyar gyermekiroda-
lom világa.

Időpont: október 15. 15:00-16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Az őskori idoloktól a szódásszifonokig. Múzeumi barangolás a 
Látványtárban

A pedagógusok megismertetése az új látványtárral, annak múzeumpedagógiai hasznosításával. Ötletbörze a 
látványtárhoz kapcsolódó újabb múzeumpedagógiai programok kidolgozására. A rendezvényt a néprajzi egységhez 
kapcsolódva tájjellegű ételkóstolóval zárjuk.

Időpont: október 27. 15:00-17:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Nagy időutazás...
Módszertani bemutató a Tájak, települések, emberek? című állandó kiállításban. Hogyan használjuk a múzeumot 
információszerzésre? Hogyan építsük be a tanítás rendjébe a múzeumlátogatást?

Időpont: november 11. 15:00-16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Szekszárdi kiskápolnák és keresztek nyomában
2015 húsvétján jelent meg Baltavári István helytörténész szerkesztésében a Kiskápolnák és keresztek Szekszár-
don című könyv, amelynek segítségével bejárjuk és felfedezzük a helyi és Szekszárd környéki kiskápolnákat és 
kereszteket.

Időpont: október 21. 14:00-17:00   Belépés: ingyenes 
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Szobortúra a belvárosban
Miről mesélnek a szekszárdi szobrok? Városnéző sétán ismerkedjünk meg a helyi szobrokkal, történetükkel.

Időpont: október 29. 15:00-16:00   Belépés: ingyenes 

Varródoboz+
Felelevenítjük dédanyáink, nagyanyáink kedvenc időtöltését, a kézimunkázást. Elfeledett mesterségeket idézünk: 
horgolunk, szövünk, nemezelünk, batikolunk.

Időpont: november 4. 10:00-16:00 RegIsztRácIó szükséges!   

Zseblámpás kalandtúra pincétől a padlásig
A tematikus vezetés során a kalandvágyó múzeumlátogatók, múzeumbúvárok megismerkedhetnek az intézmény 
látogatók elől elzárt területeivel, a padlással, a restaurátorok műhelyével, irodákkal, régészeti kutatóval.

Időpont: október 6. 10:00-16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Bonyhád, Völgységi Múzeum; 7150 Szabadság tér 2. T.: 06 74 451 342

Múzeumi Őszbúcsúztató
Levelek a frontról 1914–1918 – a Wosinsky Mór Megyei Múzeum tárlatát megnyitja: dr. Gaál Zsuzsanna. Közremű-
ködik: Bodai Barna menetdobon.

Időpont: október 15. 16:00-17:00   Belépés: ingyenes 

Völgységi Tanárok éjszakája
Dr. Gonda Gábor Kitaszítva, Kényszermigráció, nemzetpolitika és földreform…1944–1948. című könyvének bemu-
tatója, majd műhelybeszélgetés az általános- és középiskolai oktatásásban „kibeszéletlen” témákról és az az új 
állandó kiállításhoz kapcsolódó múzeumi órákról. Végül Völgységi borok bemutatása a pincetárlatban és kötetlen 
beszélgetés zenei háttérrel.

Időpont: október 8. 18:00   Belépés: ingyenes 

Paks, Atomenergetikai Múzeum; 7031 8803/10 hrsz. T.: 06 75 508 272

40 év
Az atomerőmű vállalatalapításának és az alapkőletétel 40. évfordulójának alkalmából a múzeum közönségtalál-
kozót szervez az atomerőmű építésében-üzemeltetésében jelentős szerepet vállaló személyekkel, többek között 
Szabó Benjámin akkori kormánybiztossal. A programot filmvetítés, korabeli fotók bemutatása, az atomenergetiká-
hoz kötődő személyek videoüzenetei színesítik.

Időpont: október 27. 15:00-19:00   Belépés: ingyenes 

Múzeumtól múzeumig
Rendhagyó történelmi túra a város és az atomerőmű múzeumának közös szervezésében. A Paksi Városi Múzeum-
ban kezdődő, gyermek- és kézműves programokkal tarkított programot követően az Atomenergetikai Múzeumhoz 
érkezve számos érdekesség és meglepetés várja a látogatókat. A múzeumok között az atomerőmű különleges 
járműve közlekedik.

Időpont: október 2. 15:00-19:00   Belépés: ingyenes 

Ovisok a múzeumban
Paks város és a környékbeli települések nagycsoportos óvodásai számára az Atomenergetikai Múzeum által szer-
vezett játékos-ismeretterjesztő program, amely Vincze Bálint Ürgemese c. előadásával egészül ki. Az óvodapeda-
gógusok számára bemutatóprogramot tartunk.

Időpont: október 22. 8:00-13:00   Belépés: ingyenes 

Rejtély a múzeumban
Az Atomenergetikai Múzeum új programja során rendhagyó módon nyílik lehetőség a múzeum felfedezésére: 
interaktív, kalandkereső, rejtvényfejtő csapatjátékkal várja a múzeum Paks város középiskolásait.

Időpont: november 10. 8:00-15:00   Belépés: ingyenes 

Kecskemét, Kecskeméti Katona József Múzeum; 6000 Bethlen körút 1. T.: 06 76 481 122

Török csemege
Kóstoló a török kultúrából A beszélő köntös nyomában című kiállítás kapcsán.
Időpont: október 16 17:00-19:00; október 17. 10:00-16:00  Belépés: a belépés október 16-án ingyenes, október 17: a 
múzeumi belépőjegy ára: 700 Ft, a múzeumpedagógiai anyagköltség ára: 350 Ft   
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Kecskemét, Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Kiállítóhelye; 6000 Rákóczi út 1. T.: 06 76 480 776

A Cifrapalota házhoz megy
Az óvodákba, iskolákba kihelyezett foglalkozásokon szeretnénk népszerűsíteni a Cifrapalota 2015. évi múzeumpe-
dagógiai foglalkozásait.
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: a foglalkozás ingyenes, Kecskemét külte-
rületén az oda- és visszautazás költsége fizetendő. 

Mesterkélt mesterkedők – kecskeméti mesterségek a török félhold 
árnyékában

Múzeumpedagógiai foglalkozások keretében megismerkedünk a török hódoltság korának kecskeméti mestersé-
geivel, eszköz-és szerszámkészletével, munkafolyamatokkal és késztermékekkel.
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 350 Ft 

Tanárok ezeregyedik éjszakája – életmód a török kori Kecskeméten
Az idei évben a rendezvény A beszélő köntös nyomában című kiállításra épül. A program során a pedagógusok 
megismerkedhetnek az interaktív kiállítással, ahol szakmai tárlatvezetést kapnak a kurátoroktól.
Időpont: október 9. 16:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Kecskemét, Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye; 6000 Gáspár András utca 11. T.: 06 76 481 469

„Homorú tükröt kaptam” – A Nagy Rajzolás a Naiv Múzeumban
Maszkok, nagyméretű figurák, bábok készítése a Magyar Naiv Művészek Gyűjteményének állandó kiállítása nyo-
mán, képzőművészek irányításával. A programra felső tagozatos és középiskolás csoportok jelentkezését várjuk.
Időpont: október 6. 10:00-16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Gólyásházi mese – óvodapedagógusok napja a Naiv Múzeumban
Egy interaktív, játékos feladatokkal tarkított program során ismerhetik meg a résztvevők a Naiv Múzeum óvodás 
csoportoknak tervezett múzeumpedagógiai foglalkozásait. A programhoz kapcsolódik egy nyereményjáték is.
Időpont: október 16. 17:00-19:30   Belépés: ingyenes

Múzeumi felfedező – Tanárok éjszakája a Naiv Múzeumban
Egy interaktív, játékos feladatokkal tarkított program során ismerhetik meg a résztvevők a Naiv Múzeum iskolás 
csoportoknak tervezett múzeumpedagógiai foglalkozásait. A programhoz kapcsolódik egy nyereményjáték is.
Időpont: október 9. 17:00-19:30   Belépés: ingyenes 

49



50

W
W

W
.O

SZ
IF

ES
ZT

IV
AL

.H
U

50

Múzeumi színjáték
Két múzeum kiállítását megidéző flashmob a Kecskeméti Színjátszó Műhely közreműködésével a város főterén. 
Gyere, nézd meg! Ha a Nagy rajzoláson te is készítettél nálunk maszkot, bábot, feltétlenül hozd magaddal!
Időpont: október 10. 15:00-17:00   Belépés: ingyenes 

Színek, arcok, maszkok – A Nagy Rajzolás a Naiv Múzeumban és a 
Szórakaténuszban

Családi program. Szeretettel várunk mindenkit egy közös alkotónapra, ahol a Szórakaténusz Játékmúzeum és a 
Naiv Múzeum kiállításai nyomán maszkokat, nagyméretű papírfigurákat, bábokat készítünk. Aki szeret rajzolni, 
festeni, ne hagyja ki!
Időpont: október 10. 10:00-14:30   Belépés: ingyenes 

Kecskemét, Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely; 6000 Gáspár András utca 11. T.: 06 76 481 469

Játékok arca – A  Nagy rajzolás a Szórakaténuszban
Maszkok, nagyméretű figurák, bábok készítése a Szórakaténusz kiállításai nyomán, képzőművészek irányításával. 
A programra felső tagozatos és középiskolás csoportok jelentkezését várjuk.
Időpont: október 7. 10:00-16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Játékok közelről – Tanárok éjszakája a Szórakaténuszban
Egy interaktív, játékos feladatokkal tarkított program során ismerhetik meg a pedagógusok az iskolás csoportok-
nak tervezett múzeumpedagógiai foglalkozásainkat. A programhoz kapcsolódik egy nyereményjáték is.
Időpont: október 9. 18:00-19:30   Belépés: ingyenes 

Mesélő játékok – Óvodapedagógusok Napja a Szórakaténuszban
Egy interaktív, játékos feladatokkal tarkított program során ismerhetik meg a résztvevők az óvodai csoportoknak 
tervezett múzeumpedagógiai foglalkozásainkat. A programhoz kapcsolódik egy nyereményjáték is.
Időpont: október 16. 18:00-19:30   Belépés: ingyenes 

Múzeumi színjáték
Két múzeum kiállítását megidéző flashmob a Kecskeméti Színjátszó Műhely közreműködésével a város főterén. 
Gyere, nézd meg! Ha a Nagy rajzoláson te is készítettél nálunk maszkot, bábot, feltétlenül hozd magaddal!
Időpont: október 10. 15:00-17:00   Belépés: ingyenes 

Színek, arcok, maszkok – A Nagy Rajzolás a Naiv Múzeumban és a 
Szórakaténuszban

Szeretettel várunk mindenkit egy közös alkotónapra, ahol a Szórakaténusz Játékmúzeum és a Naiv Múzeum kiállí-
tásai nyomán maszkokat, nagyméretű papírfigurákat, bábokat készítünk. Aki szeret rajzolni, festeni, ne hagyja ki!
Időpont: október 10. 10:00- 14:30   Belépés: ingyenes 

Kalocsa, Viski Károly Múzeum Kalocsa; 6300 Szent István király út 25. T.: 06 78 462 351

A régészet és az élet – a restaurátorműhely titkai
A program két részből áll. Az első részben bemutatjuk a régészeti lelőhelyek előkészületeinek lehetőségeit, 
valamint a régészeti feltárás menetét. A második részben a Viski Károly Múzeum korábbi ásatásaiból kiemelünk 
olyan tárgyakat, amelyek mosás és tisztítás után ragasztásra várnak. A gyerekeknek a tárgyak összeillesztésében 
és összeragasztásában kell segédkezniük.
Időpont: információ a honlapon   Belépés: ingyenes 

Lakodalom
Múzeumi napok az általános iskolák 7. osztályosai számára. A program két részből áll. Az első részben bemutatjuk 
a programhoz kötődő szokásrendszert. A második részben a szokáshoz kötődő hagyományos ételt állítanak elő a 
résztvevők.
Időpont: információ a honlapon   Belépés: ingyenes 

Öltözködés
Múzeumi napok az általános iskolák 6. osztályosai számára. A program két részből áll. Az első részben bemutatjuk 
a programhoz kötődő szokásrendszert. A második részben a szokáshoz kötődő hagyományos ételt állítanak elő a 
résztvevők.
Időpont: információ a honlapon   Belépés: ingyenes 

Születés és halál
A program több részből áll. A születéshez kötődően bemutatjuk a szülő nő ágyát – annak minden kellékével, 
valamint a pamudát hozók vendéglátásához megterített asztalt, s a hozzájuk kötődő szokásrendszert. Továbbá 
csörögefánkot sütünk, amely ünnepi tészta része volt a gyermekágyas asszonynak vitt pamudának.
Időpont: információ a honlapon  
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Kiskunmajsa, Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény; 6120 Iskola utca 8–10. T.: 06 77 481 150

Ajánljuk
Templomban a 9 órai szentmisén: terményáldás a majsai föld kincseiből.
Időpont: október 4. 9:00    

 Családi nap
Majsa legrégibb, redemptio-korabeli emlékeinek megtekintése. Helytörténeti séta, kerékpározás: Börtönpincétől a 
templomtoronyig. Lovaskocsis kirándulás a majossaszállási emlékműhöz.
Időpont: október 3.    

Dózsa-óra
270 éves a jászkun redemptio. Rendhagyó történelemórák, amelyen a középiskolás tanárok oktatásukhoz kapcsol-
hatják az időszaki kiállítás anyagát.
Időpont: október 1.    

Foly. köv.!
Rajzolások, képalkotások, rendhagyó történelemórák folytatása.
Időpont: október 2. 10:00-17:00    

Kincskereső diákok
Helytörténet és redemptio. Játékos kereső-összerakó feladatmegoldás a kiállítóterekben.
Időpont: szeptember 28–október 3.    

A Nagy Rajzolás
A templom mint Majsa redemptio-kori építménye.
Időpont: szeptember 30.    

A Nagy Rajzolás
A múzeum majsai pásztoréletről szóló állandó kiállításához és a redemptiohoz kapcsolódó Nagy Rajzolás  
program Szent Mihály ünnepén.
Időpont: szeptember 29.    

Ötórai tea
Múzeumok az iskolák szolgálatában, azaz múzeumpedagógia és oktatási intézmények kapcsolata.
Időpont: szeptember 28.    

Békéscsaba, Csabagyöngye Kulturális Központ Munkácsy Emlékház; 5600 Gyulai út 5. T.: 06 66 442 080

A játék nem játék
Teréz-napon az óvodapedagógusoknak tartunk előadást a játék életünkben betöltött szerepéről. Ezt a témát óvodai 
szakember tárja a közönség elé. Egy gyűjtő pedig sok-sok valóságos tárgya alapján bemutatja a játékok kialakulá-
sát, gyártásuk történetét, a játéktípusokat.
Időpont: október 15. 10:00-12:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

A játékgyártás története
Magángyűjtő játékgyűjteményével ismerkedhetünk meg. Bemutatjuk az első magyar játékgyár termékeit, ami 
Békéscsabán működött. Megismerjük az alapanyagokat, a játéktípusokat, a gyártók sajátosságait. Megtudhatjuk, 
hogyan lehet javítani, karbantartani a régi játékokat.
Időpont: október 15. 15:00-17:00   Belépés: ingyenes 

Az István-malom múltja és jelene – szemtanúkkal
A 19. század gazdasági életével ismerkedünk sétánk folyamán. A korszak nemesi kúriájában, a Munkácsy 
Emlékházban megtekintjük a termékek tárolására alkalmas helyszíneket. A Körös-csatorna partján meglátogat-
juk a közösség termékeit hajdan szállító kisvasutat és a Munkácsy nevelőapja által is szorgalmazott gőzmalom 
intézményét.
Időpont: október 6. 10:00-12:00   Belépés: ingyenes

Délutáni látogatás Mihály-napon
Középiskolásokat hívunk Munkácsy névnapján vendégségbe. Díszmagyart öltve foglalnak helyet a résztvevők a 
szalonban, ahol megtekintik korosztályuk előadásában Munkácsy Mihály gyermekkoráról, életéről szóló Délutáni 
látogatás című színdarabot. A darab interaktív folytatásában megismerkednek a legyező beszéddel, a teázás régi 
szokásaival és báli hangulatban korabeli táncot tanulnak.
Időpont: szeptember 29. 15:00-17:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 
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 Őszi éjszaka a kúriában
A látogatók korhű jelmezeket öltenek és így járják körbe az épületet kis lámpásokkal a kezükben, valóban a pin-
cétől a kiállítótermeken át a padlásig. Megismerik a 19. századi épület praktikus használatát, a bútorok, tárgyak 
alapján a régen itt lakott emberek életét, köztük Munkácsy Mihály e házhoz kötődését, festményei alapján pedig a 
művészetét. A Vörös Szalonban a teázás szokását elevenítjük fel.
Időpont: november 6. 18:00-20:00   Belépés: felnőtt: 600 Ft, kezdvezményes: 300 Ft 

Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum; 5600 Széchenyi utca 9. T.: 06 66 328 040

A város alatti város
Régész szakember vezetésével ismét kerékpártúrára indulunk. Felfedezzük a 300 évvel ezelőtti Békéscsabát és 
kiderítjük az egykori csabai vár rejtélyét.
Időpont: október 10. 10:00-13:00    

Élővilág régen és most
Rendhagyó biológiaóra a muzeológustól. A programon való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges. 
Időpont: információ a honlapon RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 100 Ft 

Mesélő cserepek
Rendhagyó időutazásra kerül sor a kerámia világába.
Időpont: október 17. 10:00-13:00   Belépés: 200 Ft, nyugdíjasoknak, diákoknak 100 Ft 

Mesélő vizek
Ismét egy nagy közös rajzolásra invitáljuk a középiskolák tanulóit. Ezúttal Az igazi vizipók c. időszaki kiállítás 
kapcsán, nagyszabású rajzversenyre várjuk a diákokat/tanárokat egyaránt.
Időpont: szeptember 29. 10:00-16:30   Belépés: ingyenes 

Szeged, Móra Ferenc Múzeum; 6720 Roosevelt tér 1–3. T.: 06 62 549 040

Kis herceg-játszóház
Bolygó nemezelés, a kis herceg vad madarát készítjük el, drámapedagógai foglalkozás, repülőmodell–készítés. 
Kositzky Attila nyugalmazott repülő altábornagy A kis herceg c. előadása.

Időpont: információ a honlapon    

Múzeumok Őszi Éjszakája
A Múzeumok Őszi Éjszakáján az aktuális időszaki kiállításainkhoz kapcsolódóan tartunk érdekes programokat.
Időpont: információ a honlapon   

Szeged, Napsugaras Tájház; 6725 Nyíl utca 43. T.: 06 30 501 2822

Alsóvárosi séta
A séta során a programban résztvevők megismerhetik Szeged legarchaikusabb városrészét, annak épített 
örökségét és az ahhoz kapcsolódó szellemi örökségünket. A napsugaras házakon kívül felkeressük az Alsóvárosi 
Ferences Látogatóközpontot is.
Időpont: információ a honlapon   Belépés: 800 Ft 

Csizmadiák, cipészek, mindketten suszterek – kiállítás
A kiállítás a csizmadia és cipészmesterséget mutatja be szerszámok, dokumentumok, fotók segítségével. A kiállítás 
anyagában helyet kap Szeged legismertebb lábbelije is, a szegedi papucs. A kiállítás ideje alatt bemutatót is tartunk.
Időpont: információ a honlapon   Belépés: 300 Ft nyugdíjas/diák: 200 Ft csoportos jegy (10 fő felett): 150 Ft 

Mögérett a paprika, mög – paprikatermelés hagyományai Alsóvároson
A program során szegedi óvodások, általános iskolások és középiskolások ismerkedhetnek meg a paprikaterme-
lés és -feldolgozás hagyományaival, eszközeivel játékos, ismeretterjesztő formában. Egy kódfejtő játék segítségé-
vel azt is megtudhatják, milyen betegségekre használta János gazda a paprikát a 19. század közepén.

Időpont: információ a honlapon    

Népi hagyományok az óvodai nevelésben
Egy tájházi napra várjuk a város óvodapedagógusait, amelyen bemutatjuk, hogyan illeszthető be a népi hagyomány 
az óvodai nevelésbe. A nap során megmutatjuk, milyen népi és dramatikus játékokat alkalmazhatnak könnyedén a 
pedagógusok meseolvasás közben, vagy más óvodai foglalkozás során.

Időpont: október 16. 10:00-14:59    
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Őszi mulatság
Egy kötetlen őszi családi programra várjuk a szegedi és a Szeged-környéki családokat. A népi játszóházban ki 
lehet próbálni a tökfaragást, őszi termésekből különféle állatokat, népi hangszereket készítünk. Népi sportjá-
tékokban mérhetik össze erejüket a családok. Őszi csemegéket készítünk: sült tök, édes cékla. A legkisebbeket 
bábelőadással és gyerektáncházzal, míg a felnőtteket népzenei koncerttel várjuk.
Időpont: október 10. 15:00-19:59   Belépés: 500 Ft 

Mindszent, Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény; 

6630 Köztársaság tér 25. T.: 06 62 526 080, 06 30 670 7580

Keller Kupa – városismereti verseny
Fedezzük fel együtt Mindszent értekeit! Játékos formában szeretnénk ismeretet nyújtani városunkról, Mindszent 
történetéről, épületeiről, embereiről és megismertetni rejtett kincseit...
Időpont: október 9. 14:00-17:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Mestere volt egykor... Takácsmesterség
Mint minden településnek, Mindszentnek is megvannak a sajátos, a településre jellemző mesterségei, foglalko-
zásai. Egy tematikus nap keretein belül szeretnénk az érdeklődők számára bemutatni a ma már feledésbe merült 
mesterség fogásait, technikáit, a helyi mesterséget ismerő szakember segítségével, közreműködésével.
Időpont: október 31. 14:00-17:00   Belépés: ingyenes 

Mestere volt egykor... Pékmester
Mint minden településnek, Mindszentnek is megvannak a sajátos, a településre jellemző mesterségei, foglalko-
zásai. Egy tematikus nap keretein belül szeretnénk bemutatni az érdeklődők számára a ma már feledésbe merült 
mesterség fogásait, technikáit, a helyi mesterséget ismerő szakember, muzeológus közreműködésével.
Időpont: október 24. 14:00-17:00   Belépés: ingyenes 

Mit rejt a koffer?...
Múzeumpedagógiai program a Móricz utcai óvoda kisgyermekei számára. Nyugodt, családias környezetben ismer-
hetik meg, hogyan éltek, dolgoztak, milyen tárgyakat használtak nagyszüleink, dédszüleink. A program felkészíti a 
gyermekeket egy múzeumlátogatásra.
Időpont: október 12–október 30.   Belépés: ingyenes 

Tök Jó nap...
Hagyományőrző családi Tök Jó-délután! Illatos, kemencében sült tök kóstolása, múltidéző: kukoricafosztás, 
népdalok, népmesék, népi játékok. Kézműves műhelyek a természet adta alapanyagokból. A programot népzenei 
koncert és tök színház színesíti. A rendezvény célja minél szélesebb rétegek bevonásával a hagyományok átörökí-
tése, fenntartása és élővé tétele.
Időpont: október 17. 14:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Ópusztaszer, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark; 6767 Szoborkert 68. T.: 06 62 275 133

Ifjú panorámafestők alkotóműhelye
A gyerekek betekintést nyerhetnek a Feszty-szalon festőinek alkotómunkájába. Megalapíthatják saját körképtár-
saságukat, s a panorámaműfaj hagyományait ápolva megalkothatják saját pannójukat; amelyet aztán elsőként 
vihetnek kiállításra a Látogatóközpont kiállítótermében.
Időpont: október 10. RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Iparosok napja
A Mihály-napi vásári forgatag elmaradhatatlan része volt a lacikonyha, a zenészek, vásári mutatványosok. A prog-
ram alkalmával megjelenik a csipkeverő, szappanfőző, kádár, fazekas, patkoló kovács, a pitykekészítő, az ötvös, a 
papucsos, szíjgyártó, kosárfonó, szűrszabó vagy a szűcs.

Időpont: október 3. 10:00-18:00   Belépés: parkbelépő: 2 400 Ft, parkbelépő (kedvezményes): 1 200 Ft, Feszty jegycso-
mag: 2 800 Ft, Hétvezér-jegycsomag: 3 500 Ft, Hétvezér-jegycsomag (kedvezményes): 3 200 Ft, családi belépő  
(2 felnőtt + 2 gyerek): 12  900 Ft, családi belépő (kiegészítő gyerekjegy): 1 400 Ft Erzsébet-utalvány elfogadóhely, 
SZÉP kártya, Kultúra utalvány elfogadóhely, Hungary Card elfogadóhely. 

Tanárok éjszakája
Színes kavalkád várja a pedagógusokat. Folyamatosan zajló foglalkozásainkba kapcsolódhatnak be, valamint a 
témához kapcsolódó rövid, tartalmas előadásokba is belehallgathatnak az érdeklődők. Mindemellett alkalom nyílik 
majd a résztvevők közötti kötetlen szakmai konzultációra is.
Időpont: október 16. 17:00-20:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes  
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Szegvár, Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény; 6635 Hunyadi János utca 31–33. T.: 06 20 567 9298

„Eljött Márton...”
A Márton-naphoz kapcsolódó szokásokat, hagyományokat elevenítjük fel ismeretterjesztő előadással, kézműves 
foglalkozással és sok-sok játékkal.
Időpont: október 14. 9:00-12:00   Belépés: ingyenes 

Biciklizzünk együtt a Sáp-halomra!
Közös program keretében a szentesi Koszta József Múzeum munkatársaival és az érdeklődőkkel biciklitúra kere-
tében keressük fel a Szegvár határát jelző halmot.
Időpont: október 3. 9:00-13:00   Belépés: ingyenes 

Értékes fotók – fotós értékek
A település régi épületeiről, közösségi eseményeiről készült fotókat tekintjük meg nyugdíjasokkal, akik hozzászó-
lásaikkal a helytörténet egy-egy szeletét ismertetik meg velünk.
Időpont: október 27. 9:00-12:00   Belépés: ingyenes 

Így rajzolnak az ovisok!
Az óvodás korú gyermekek többféle rajzolási technikát kipróbálhatnak a múzeumi órán a választott tematikában.
Időpont: október 15. 10:00-11:30   Belépés: ingyenes 

Kosárfonás régen és ma
Az egykori Szegvári Háziipari Szövetkezet dolgozóinak segítségével kézműves foglalkozással és előadás formájá-
ban ismerkedünk meg a kosárfonás alapvető technikáival.
Időpont: október 17. 9:00-12:00   Belépés: ingyenes 

Őszi hangulatban
Az óvodapedagógusok és óvodások részvételével az őszi jeles napokat és a hozzájuk kapcsolódó hagyományokat 
idézzük fel kézműves foglalkozással egybekötve.
Időpont: november 11. 9:30-12:00   Belépés: ingyenes 

Rajzban mondom el...
Történetmesélő rajzokat készítenek az iskolás korú gyermekek a múzeum előtti téren.
Időpont: október 8. 9:00-11:30   Belépés: ingyenes 

Szentes, Koszta József Múzeum; 6600 Kossuth tér 1. T.: 06 63 313 352

A kutya terápiás jelentősége
Csák Petra gyógypedagógus, terápiás kutyafelvezető interaktív előadása.
Időpont: október 1. 16:30-18:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

A puszta hangja
Múzeumpedagógiai témanap az új, állandó régészeti kiállításban. A témanapon korabeli ruhákból láthatnak 
divatbemutatót, valamint a résztvevők a beöltözés mellett drámajátékkal, kézműves foglalkozással és ügyességi 
vetélkedők segítségével ismerkedhetnek meg a Krisztus születése utáni évezred életével.
Időpont: október 26. 8:00-14:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: bérlettel rendelkező iskoláknak 200 Ft, bérlettel nem 
rendelkezőknek 350 Ft 

Az élő vizek titkai
A Csallány Gábor Kiállítóhelyen Fekete Zoltán tanár tart interaktív természetismereti órát, amelynek során szá-
mos vízzel kapcsolatos kísérlet kerül bemutatásra.
Időpont: október 7. 9:00-12:00 RegIsztRácIó szükséges!   

Az első tiszai híd
Dr. Kertész Róbert régész előadása Magyarország első, állandó törökkori fahídjáról, annak feltárásáról.
Időpont: november 5. 16:30-17:30   Belépés: ingyenes 

Búvárrégészeti nap
Katonák a víz alatt – A múzeum interaktív búvár, búvárrégészeti napot szervez. Az előadások mellett tudományos, 
ismeretterjesztő film vetítésére és gyakorlati bemutatóra kerül sor. A vállalkozó kedvűeknek a búvárkodás kipró-
bálására is lehetőség nyílik.
Időpont: október 3. 10:00-14:00   Belépés: ingyenes 
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Miért szép?
A szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola hangszerbemutatója.

Időpont: október 9. 17:00-18:30   Belépés: ingyenes 

Puszták népe
Az új állandó régészeti kiállítás megnyitója. 

Időpont: október 22. 16:30-17:30   Belépés: ingyenes 

Rejtett kincsek a mélyben
Dr. Morgós András tárgyrestaurátor előadása.

Időpont: október 16. 16:30-18:00   Belépés: ingyenes 

Tiszai halászat
Családi délelőtt dr. Mód László néprajzkutató előadásával. A régi mesterségek közül felelevenítjük a halászháló 
készítését. Különféle halászhálók, valamint a hálófonás technikájának bemutatása és kipróbálása.

Időpont: október 28. 9:00-12:00   

Védett örökség, épített emlék látogatása
A Koszta József Múzeum közös programot szervez a szegvári Jaksa János Helytörténeti Gyűjteménnyel.  
A kirándulás keretében kerékpártúrát szervezünk Sáphalom régészeti lelőhelyre, ahol Lukács Nikoletta régész 
tart régészeti ismertetőt. A két intézmény látogatóinak találkozópontja a lelőhely.

Időpont: október 3. 10:00-13:00   Belépés: ingyenes 

Debrecen, Debreceni Irodalom Háza; 4028 Péterfia utca 26. T.: 06 20 918 1177

A költői útkeresések lehetőségei – bulizz Csokonaival és Adyval
Milyen lenne, ha a két költő találkozna a debreceni Nagytemplom előtt? Vagy egy debreceni borozóban? Miről 
beszélgetnének? A debreceni állandó kiállítás tereihez kapcsolódva a múzeum füves udvarán épített „pálya” két 
végén indulhat a két költővel a két csoport, útközben képek, versek, szövegek szegélyezik útjukat és így érhetik el 
az „átjárót”, ahol találkozhatnak … és koccinthatnak, beszélgetnek irodalomról. 

Időpont: október 6. 11:00-18:00   Belépés: 600 Ft 

Debrecen, Déri Múzeum; 4026 Déri tér 1. T.: 06 52 417 560

Múzeumi mesterkedés
A Déri Múzeum néprajzi kiállításában megjelenő mesterségeket bemutató előadás során az érdeklődők népi 
iparművészek segítségével ismerkedhetnek meg a mesterségek rejtelmeivel.

Időpont: október 21. 16:00-18:00   Belépés: 600 Ft 

Ovisok a múzeumba!
A Déri Múzeumnak és tagintézményeinek megújult állandó kiállításaival ismerkedhetnek meg a helyi óvodapedagó-
gusok egy kerekasztal-beszélgetést követő múzeumpedagógiai bemutató foglalkozás keretében. 

Időpont: információ a honlapon  

Pincétől a padlásig a Dériben
A megújult Déri Múzeumon a felújítás alatt több ponton változtattak. Az újdonságokat most az érdeklődők vezető 
segítségével tekinthetik meg. 

Időpont: október 17. 11:00-16:00   Belépés: 600 Ft 

Szezám, tárulj!
Bemutató foglalkozás és kerekasztal-beszélgetés keretében megismerkedünk a Déri Múzeum, a MODEM és a 
Debreceni Irodalom Háza kiállításaival és a hozzájuk kapcsolódó rendhagyó múzeumi órákkal, múzeumpedagógiai 
foglalkozásokkal és szakkörökkel.

Időpont: információ a honlapon    

Debrecen, Medgyessy Ferenc Emlékkiállítás; 4028 Péterfia utca 26. T.: 06 52 417 560

Mit csinál a szobrász?
Helyi művész segítségével Medgyessy Ferenc munkássága nyomán az érdeklődők közelebbről megismerkedhet-
nek a szobrászat mibenlétével.
Időpont: november 7. 11:00-17:00   Belépés: 600 Ft  
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Debrecen, MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ; 4026 Hunyadi utca 1–3.  

Kesze-kusza portrékirakó
A MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ 2015 júliusában nyitotta meg Újratervezés/Re-Planning című 
kiállítását. A kiállítás anyagához kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás keretében a kiállított portrék alapján 
a gyerekek kreativitásának segítségével új műveket hozunk létre, amelyeket  egy óriási alkotássá fűzünk össze.
Időpont: november 14. 11:00-13:00    

Berettyóújfalu, Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár; 4100 Kálvin tér 1. T.: 06 54 402 390

„Kelet Népe 80’. A Sebes-Körös partjától az Adler Nyomdáig” c. 
kiállítás megnyitója ismeretterjesztő előadással

Irodalmi témájú időszaki kiállítás nyílik 2015. október 19-én 15 órakor, amely bemutatja a Kelet Népe folyóirat 
alapításának eseményeit és az alapító írókat. A kiállítás 2016. január 8-ig látogatható.
Időpont: október 19. 15:00, további információ a honlapon   Belépés: ingyenes 

Az én múzeumom az év múzeuma! Rajzos családi délután
Hagyományos családi múzeumi délutánunk keretében várjuk a családokat, hogy a Nagy Rajzolás keretében  vizuá-
lis alkotással fejezzék ki, hogy mit jelent számukra a Bihari Múzeum.
Időpont: október 24. 14:00-17:00   Belépés: ingyenes 

Berettyószentmárton napja, a Bihari Diéta X. kötetének könyvbemu-
tatójával

Márton-napon Berettyószentmárton városrészen hagyományteremtő szándékkal ünnepséget szervezünk, ennek 
keretében múzeumpedagógiai foglalkozást, majd szakmai napot, könyvbemutatót ajánlunk a nagyközönségnek.
Időpont: november 11. 9:00-17:00   Belépés: ingyenes 

Bihari értékek diákszemmel – középiskolás diákok fotókiállítása
A bihari középiskolásokat minikiállításra invitáljuk, hogy fotózzák le a számukra fontos értékeket és muzeológusok 
segítségével kiállítást rendezzenek.
Belépés: ingyenes 

Biharországi esték – irodalomtanárok éjszakája a Bihari Múzeumban
A Biharországi Estékre az irodalomtanárokat hívjuk, akiknek folyóiratot, múzeumpedagógiai füzetet és időszaki 
kiállítást ajánlunk, valamint Molnár Judit közíró előadását.
Időpont: november 2. 16:00-17:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Mátyás király kenyere – mesés foglalkozás az óvodában
Berettyóújfalui óvodákba látogat az utazó múzeum, bőröndjében műtárgymásolat viseletek, a tarisznyában bihari 
kenyér és mesék.
Időpont: szeptember 29–október 2. 8:00-15:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Múzeumi helyszínelés – rendőrök, orvosok, tűzoltók a Bihari Múzeumban
A Kelet Népe 80’ időszaki kiállításban rendhagyó tárlatvezetést tartunk rendőröknek, mentősöknek, tűzoltóknak.  
A látogatók betekinthetnek a kulisszák mögé is és megmutatjuk a múzeumban zajló sokszínű munkát.
Időpont: október 20. 10:00 – november 13. 16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Ebes, Széchényi Ferenc Tájmúzeum; 4211 Ady Endre utca 6–8. T.: 06 52 366 136

Hová tűnt a múlt? – Rejtély a múzeumban
A múzeum kínálatában újdonság a fiatalabb vagy idősebb felnőtteknek szóló „Hová tűnt a múlt” névre keresztelt, 
mostanság népszerű kiszabadulós játékok (Exit) mintájára készült foglalkozás.
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan  

Ihaj-Csuhé – III. Ebesi Csuhéfesztivál
A harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Csuhéfesztivál célja a kukoricához, kukorica betakarításhoz 
kapcsolódó hagyományok, népszokások bemutatása, népszerűsítése, vidám hangulat és hétvége megteremtése 
kézműves foglalkozásokkal, vetélkedőkkel, táncházzal.
Időpont: szeptember 26. 10:00-20:00   Belépés: ingyenes 

Hajdúböszörmény, Hajdúsági Múzeum; 4220 Kossuth utca 1. T.: 06 52 229 038

A Hortobágy színfoltjai
Hajdúböszörmény a festők városa. Városunk szülöttére a bojtárból lett festőművészre, Káplár Miklósra emlé-
kezünk a Nagy rajzolás elnevezésű program megvalósításával. Célunk minél több embert bevonni az alkotásba, 
ecsetet ragadunk, hogy a legnagyobb festményt festhessük meg közösen a művész kedvelt tájáról, a Hortobágyról.
Időpont: október 31. 10:00-16:00   Belépés: ingyenes 
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Kürtöktől a tülkökig
Az érdeklődőket még eddig nem látott néprajzi gyűjteményünk fogadja a Pincétől a padlásig tematika keretei 
között. Időszaki kiállításunk felfedezésével egy újonnan kialakított térben bepillantást nyerünk a pásztorművészet 
különböző díszítési eljárásaiba, a díszítőmotívumok sokféleségébe.

Időpont: október 31. 10:00-16:00   Belépés: ingyenes 

Lámpások fényében
A pedagógusokkal megosztjuk múzeumpedagógiai kínálatunkat, várható programjainkat, észrevételeinket. Várjuk 
az újabb ötleteket és igényeket. Műhelymunkánk során érzékelhetővé, tapasztalhatóvá tesszük a világítás történe-
tét, a fény jelentőségét.
Időpont: szeptember 29. 15:00-17:00   Belépés: ingyenes 

Mesélő árnyékok
Az óvodapedagógusokat egy közös műhelymunkára hívjuk meg. Kiajánljuk az intézményekbe éves szakmai tervün-
ket, miközben ők is közölhetik meglátásaikat, igényeiket. Részeseivé válnak egy múzeumpedagógiai foglalkozás-
nak, amelynek során próbára tesszük kreativitásukat, ötletességüket: a megadott instrukciók, kulcsszavak alapján 
a rendelkezésre álló alapanyagokból árnyékszínházunkban meséket keltenek életre.
Időpont: szeptember 30. 15:00-17:00   Belépés: ingyenes 

Régészkedjünk két keréken
Kerékpárral felkeressük Hajdúböszörmény és környékének régészeti lelőhelyeit, az ásatások főbb hely-
színeit. Megismerjük a terepbejárás folyamatát, a résztvevők a Böszörményi kincsek nyomába szegődnek. 
Megtapasztalhatjuk a régészek kutatási módszereit. Időutazásunkkal különböző korokba és kultúrákba 
tekintünk be.

Időpont: október 28. 10:00-13:00   Belépés: ingyenes 

Szent Dömötör – a pásztorok védőszentjének nyomában
A Hajdúsági Múzeum udvarán családi nap keretében tánctanítással egybekötött juhászbált rendezünk. A látogatók 
ízelítőt kapnak a Hajdúság hangszeres népzenei hagyományából, magukra ölthetik a pásztorok viseletét, megszó-
laltatjuk hangszereiket. A felállított kontyos nádkunyhók köré kuporodunk, miközben elfogyasztjuk a jellegzetes 
pásztorétkeket.
Időpont: október 31. 10:00-16:00   Belépés: ingyenes 

Hajdúnánás, Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény;

 4080 Bocskai utca 12–14 T.: 06 52 381 941

Színe-java, színavató
Az intézmény udvarán új színbe költöznek ezen a napon azok a közlekedési és mezőgazdasági eszközök, amelyek 
jellemzőek voltak a hajdúságra, Hajdúnánásra. Bemutatjuk a végső helyükre kerülő konflit, féderes talyigát, nánási 
könnyű kocsit. Ízes bográcsos étel, valamint az újjáépített kemencében finom falatok készülnek. Az időszaki kiállí-
tótérben közlekedési eszközök makettjei és kerékgyártó eszközök láthatók.
Időpont: október 10. 15:00-20:00   Belépés: ingyenes 

Teréz-napi terefere
A szakmai program során tájékoztatást nyújtunk foglalkozásainkról, bemutatjuk rendelkezésre álló játékainkat, 
eszközeinket, kertünket, tájházunkat. Tevékenységeink megismerésére játékos formában ösztönözzük őket. Ezt 
követően kemencében készült étel kóstolása közben lehetőséget nyújtunk igényeik és véleményeik elmondására  
a foglalkozásokkal kapcsolatosan.
Időpont: október 15. 15:00-17:00   Belépés: ingyenes 

Létavértes, Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény; 4283 Irinyi utca 7.   

Érmelléki mesterségek
Hogyan dolgoztak a fazekasok? Hogyan készült az Érmelléken egykor hagyományos sással befont bútor? Családi 
délutánunkon a ma még dolgozó mestereket figyelhetik meg a látogatók munka közben, egy-egy mesterségbeli 
fogást ki is próbálva.

Időpont: október 10. 14:00-16:00   Belépés: ingyenes 

Márton-napi libatoros
Márton-napi libasültes vacsora a Vértesi Református Egyházközség Idősek Szeretetháza konyhájának főztjével.  
A létavértesi Villongó Néptáncegyüttes Nagylétai fonó c. koreográfiáját láthatják.
Időpont: november 14. 18:00 RegIsztRácIó szükséges!   
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Virágos kenderem...
A Rozsnyai Gyűjtemény őszi időszaki kiállításához, a Faragott csodavilág c. tárlathoz készült műtárgymásolatok 
segítségével a Bihar területén a 60-as évekig általános rostnövény, a kender feldolgozását mutatjuk be a környék 
iskoláiban, beleértve a határon túli települések tanintézményeit is.
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Püspökladány, Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény; 4150 Kossuth utca 28. T.: 06 54 451 295

A szűrkészítő
A program során rövid filmet tekinthetnek meg az érdeklődők a szűrkészítésről, ezt követően Csibi Gyuláné mutat-
ja be ezt az ősi mesterséget. Lehetőség adódik a hímzés kipróbálására, valamint az igazi cifraszűr felpróbálására.
Időpont: október 9. 17:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Az első magyar űrhajós
35 éve utazott Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós az űrbe. Egy interaktív beszélgetés keretein belül ismerhe-
tik meg az űrutazás történetét neves előadók történetein keresztül.
Időpont: október 1. 17:00-19:00   Belépés: ingyenes 

Márton-napi ludasságok
A Márton-napi népszokásokat, hagyományokat elevenítjük fel kiállításmegnyitóval, táncházzal, kézműves foglalko-
zásokkal és látványos tűzgyújtással.
Időpont: november 14. 17:00-22:00   Belépés: ingyenes 

Mundérba bújt történelem
Túri János magángyűjtő katonai szervek egyenruháiból, valamint az első és második világháború hétköznapi 
tárgyaiból készülő tárlatot tekinthetik meg az érdeklődők.
Időpont: október 15. 17:00-19:00   Belépés: ingyenes 

Pásztorok a Sárréten
Püspökladány és térsége iskoláiba, óvodáiba vándorol a múzeum, cifraszűrt, a pásztorkodás mindennapi eszköze-
it, kellékeit, a pásztorok jellegzetes viseleteit viszi el a tanórákra.
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan   Belépés: ingyenes 

Üdvözlet a Sárrétről
Mit üzen a múlt? Hogyan éltek őseink a Sárréten? A régmúlt képeit, világát jelenítjük meg képeslap formájában.
Időpont: október 10. 10:00-12:00   Belépés: ingyenes 

Szolnok, Damjanich János Múzeum; 5000 Kossuth tér 4. T.: 06 56 421 602

A mesterség a kulcs a zárhoz. Kinyitom az ajtót, beömlik a szobába a fény
Ha bekukucskálunk a kulcslyukon, és bekukkantunk a múzeum műhelyeibe, régi, elfeledett mesterségekre bukkanunk. 
Mit láthatunk? Egy hétre megidézzük a képkeretező, a kékfestő, a fafaragó, a szikvízkészítő, a kalapos mesterséget. A 
köztéri épületek díszítésének egy sajátos technikájával is megismerkedhetnek az érdeklődők, a sgraffitóval.
Időpont: szeptember 29. 14:00 - október 2. 16:00   Belépés: ingyenes 

Őszi éjszaka – művészetek összefonódása
Egy őszi éjszaka, amikor az érzelmek és az érzékek összefonódnak a művészetek jegyében. Összművészeti prog-
ramok a Szolnoki Művésztelep alkotóinak közreműködésével. A DJM Szolnoki Képtárában és az aktuális időszaki 
kiállításban megtalálható konkrét alkotások bemutatása a felsorolt művészetek segítségével.
Időpont: november 14. 16:00-22:00   Belépés: ingyenes 

Szolnoki múzeumi helyszínelők
Ki ne szeretne a népszerű, helyszínelőkről szóló tv–sorozatok szereplőinek bőrébe bújni? Egy napra a Damjanich 
János Múzeumban megteheted! A nyomozás a kiállításokban található műtárgyakhoz kapcsolódik. Ez egy keret-
történet, amelyben a rendezvény hetében nyomokat hagyunk az ifjú nyomozóknak, hogy hétvégére leleplezzék a 
bűncselekményt.
Időpont: november 2. 15:00-17:00   Belépés: ingyenes 

Szolnok, Szolnoki Galéria; 5000 Templom utca 2. T.: 06 56 513 640

A kihívás neve: rajz
A Nagy Rajzolás keretében a Szolnoki Galéria vetélkedőt hirdet általános iskolás rajzszakköröknek. A rendezvény 
célja a rajz és más művészeti ágak népszerűsítése játékos formában.
Időpont: október 21. 15:00-18:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 



59

Észak-Alföld

59

Csodalámpás – tehetségek találkoznak
Október 9. egy különleges alkalom a Szolnoki Galéria életében: a szolnoki Fiumei úti Általános Iskola tehetség-
tábora kiállítással, vetítéssel, bábelőadással mutatkozik be. Lehetőséget adunk a szolnoki „tehetségpontoknak”, 
hogy megismerjék egymás munkáját.

Időpont: október 9. 17:00-20:00   Belépés: ingyenes 

Szolnok, Tabáni Tájház Szolnok; 5000 Tabán 24. T.: 06 70 943 5960

Bemutatkozik a Pöttyös Óvoda
A megújult óvoda pedagógiai programjának bemutatása, óvodások néphagyományőrző gyermekjátékai.

Időpont: október 3. 14:00-15:00   Belépés: ingyenes 

Tabáni randevú 2. – gyökerek és szárnyak
Egy művész-tanár személyes bemutatkozása: erdélyi gyökerei, gondolatai.

Időpont: október 3. 16:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Besenyszög, Vehiculum-Ház Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Múzeumpedagógiai Tagintézmény/Chiovini 

Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, AMI; 5071 Jászladányi út 18. T.: 06 56 487 002

Besenyszög képregénye
Az idei Nagy Rajzolás ismét Besenyszög központjában zajlik, amelynek témája maga a település múltja, jelene, 
jövője, mindez képregény formájában megrajzolva.

Időpont: október 2. 10:00-15:00   Belépés: ingyenes 

Besenyszög szegmensei III. – keresztutakon
A fiatalabb korosztály a település belterületén, az idősebbek a külterületén tájékozódnak keresztút térképekkel. 
Az óvodások sétálnak, a kisiskolások gyalogolnak, a nagyok bringáznak. Cél: a településen található keresztek 
felfedezése, megismerése.

Időpont: október 22. 8:00-14:00   Belépés: ingyenes 

Magyarország, szeretlek – Mihály-napi pásztor-hétpróba
Szent Mihály napja alkalmából a vállalkozó kedvűek összemérhetik tudásukat a pásztor hétpróbán.

Időpont: szeptember 26. 8:00   Belépés: ingyenes 

Mártontól Mártonig – libás napok két Márton közt
A paraszti év végén Szent Márton libáival múlatjuk az időt különböző múzeumpedagógiai foglalkozások keretében.

Időpont: november 3. 14:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Múzeumi ösvény a QR-kódok nyomában
A múzeumi ösvény mentén néhány múzeumi tárgyat QR-kóddal látunk el, amelyek információt tartalmaznak az adott 
tárgyról, és egy külön rejtvényt is hordoznak magukban. A kódok segítségével lehet eljutni az ösvény végére, ahol a 
résztvevők jutalomban részesülnek.

Időpont: november 13. 18:00   Belépés: ingyenes 

Pályafotók – volt és jelenlegi pedagógusok találkozása
Az iskola történetének egykori és mostani pedagógusai találkoznak, hogy megosszák egymással pályafutásuk 
során készített dokumentációikat (fotó, hang- és videoanyag).

Időpont: október 16. 17:00   Belépés: ingyenes 

TAPASZTalat – tradicionális falusi építkezés, felületképzés és kezelés
Ismerkedés a népi építészet régi technikáival, a környezetünkben található természetes anyagokkal (agyag, törek, 
szalma, sárgaföld, lótrágya, polyva), régi technikákkal (tapasztás, simítás, mázolás, meszelés).

Időpont: október 9. 14:00   Belépés: ingyenes 

Jászberény, Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria; 5100 Gyöngyösi út 7. T.: 06 30 213 6911

PikTúra
Gyalogos és bringás PikTúra azoknak, akik szeretnek a szabadban rajzolni, festeni. A rendezvényen a környéken 
élő alkotókkal együtt közösen dolgozhatnak az érdeklődők. 

Időpont: október 3. 10:00-18:00   Belépés: ingyenes  
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Martfű, Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény, Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár; 5435 

Mártírok út 1. T.: 06 56 450 146

A martfűi fiatalság nyomában!
Kalandjáték a ‘70-es, ‘80-as évekből, a Magnós Klubok és Suszter Bálok világából. Fellebbentjük a fátylat a martfűi 
ifjúság legféltettebb titkairól, és betekinthetnek a látogatók a beat–nemzedék hétvégéibe.

Időpont: október 20. 14.00-17:00   Belépés: ingyenes 

Az abakusztól az interaktív tábláig! – fókuszban a pedagógusok
A program keretében górcső alá vesszük a közérdekű gyűjtemény 2015. szeptemberétől induló pedagógiai kínála-
tát úgy, hogy az ellátogató óvónénik, tanítók és tanárok maguk is részesei lesznek egy-egy foglalkozásnak.

Időpont: október 15. 17:00-19:00   Belépés: ingyenes 

Az ezer cipő városa
A programban az amatőr, a népi és a hivatásos művészet kapcsolódik össze két hívószó hatására: Martfű és cipő.

Időpont: október 8. 15:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Múzeum születik – bemutatkozik a Martfűi Hely- és Ipartörténeti 
Gyűjtemény

Ideje megvitatni a martfűi közérdekű gyűjtemény tudományos profilját, múltját, jelenét és jövőjét. Konferenciára és 
műhelybeszélgetésre hívja az új közgyűjtemény a környező települések múzeumi kollégáit.

Időpont: október 29. 10:00-14:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Mezőtúr, Túri Fazekas Múzeum; 5400 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 41. T.: 06 56 350 174

V. Badár Balázs Országos Fazekas Pályázat
Mezőtúr leghíresebb fazekasmesterének, Badár Balázsnak tiszteletére öt évente országos pályázatot hirdet a 
város. Október 3-án a Túri Fazekas Múzeumban a ma hazánkban alkotó legjobb fazekasok és keramikusok pályá-
zatra beadott  munkáiból nagyszabású kiállítás nyílik, illetve ezen a napon szakmai konferenciára, valamint a díjak 
átadására kerül sor.

Időpont: október 3. 11:00-16:00   Belépés: ingyenes 

Tiszafüred, Kiss Pál Múzeum; 5350 Tariczky sétány 8. T.: 06 59 352 106

Az 1956-os forradalom Tiszafüreden
Röplapok, napilapok, korabeli fotók alapján, 20-25 fős iskolai csoportokban ismerkedünk meg a forradalom ese-
ményeivel, előzményivel és következményeivel.
Időpont: október 22. 10:00-11:00   Belépés: ingyenes 

Gyékényfonás-bemutató
A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás keretében az érdeklődők megismerkedhetnek a gyé-
kényfonás alapjaival. Ki lehet próbálni ennek a hagyományos mesterségnek a különböző munkafolyamatait.
Időpont: október 15., november 13. 10:00-15:00   Belépés: ingyenes 

Kovács Tibor gyékénymunkái
Tiszafüred környéke mindig híres volt a vessző- és gyékényfonó háziiparról. A Tisza árterein bőségesen meg-
teremtek az ehhez szükséges alapanyagok, így az utóbbi 200 esztendőben egy-egy településen nagyon sokan 
foglalkoztak ezzel a mesterséggel.
Időpont: október 9. 16:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Törökszentmiklós, Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény; 5200 Almásy út 20. T.: 06 56 391 613

„Mestere volt egykor...” – régi mesterségeink tárgyi emlékei
Helytörténeti gyűjteményünk raktárában számos olyan, a mai emberek számára már szinte csak hírből ismert 
mesterség emlékei találhatók, amelyeket mégis érdemes megmutatni a nagyközönségnek. Kiállításunk keretében 
most ízelítőt szándékozunk nyújtani ebből az anyagból.
Időpont: október 21 – december 18.   Belépés: ingyenes 

Túrkeve, Finta Múzeum; 5420 Attila utca 1. T.: 06 56 361 183

Az árnyképvágó
Előadás és rendkívüli tárlatvezetés a sziluettvágásról Finta Sámuel szobrász és árnyképvágó emlékkiállításában.
Időpont: november 2. 15:00-17:00   Belépés: ingyenes 
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Gyu búcsúja
A Túrkevén is többször előadó és közkedvelt Dragon György informatikai gyűjtő, író, újságíró, zeneszerző hagyaté-
kából nyílik emlékkiállítás.

Időpont: október 16. 16:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Képek Keviből
A résztvevők különleges, kreatív rajzolási technikák segítségével jelenítik meg a város történelmi eseményeit és 
jelképeit.

Időpont: október 19. 14:00-16:00   Belépés: ingyenes 

Kézzelfogható közelségben
Speciális foglalkozás általános iskolások számára a Finta Múzeum állandó kiállításaiban.

Időpont: október 12. 14:00-16:00   Belépés: ingyenes 

Porcelánbaba-kiállítás
Szabó Ildikó porcelánbaba-gyűjteményének legszebb és legértékesebb darabjai kerülnek kiállításra.

Időpont: október 2. 16:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Kisvárda, Rétközi Múzeum; 4600 Csillag utca 5. T.: 06 45 405 154

Főtér–parti
Újra Főtér parti Kisvárdán! Jöjjön és fedezze fel a Rétközi Múzeumot az épület falain kívül! Szabolcsi viseletek, 
népi motívumok és régészet. Ismerje meg! Alkosson velünk! Teremtsünk hagyományt!

Időpont: október2., 16., 30. 14:00-16:00   Belépés: ingyenes 

Mesélő macskakövek
Mesélő macskakövek – kisvárdai életképek a múlt századból.

Időpont: szeptember 23., október 7, 21. 10:00-14:00   Belépés: ingyenes 

Sóstófürdő, Sóstói Múzeumfalu; 4431 Tölgyes út 1. T.: 06 42 500 552

Márton-napi vigasságok
A jeles napi hagyományokat látogatóinkkal közösen elevenítjük fel úgy, hogy az érdeklődők kézügyességüket is 
próbára tehessék.

Időpont: november 7., 10:00-17:00   Belépés: múzeumi belépőjeggyel 

Mesterségek akkor. Hát ma hogyan?
Hagyományos mesterségek továbbéltetésének céljával a lehető legtöbb műhelyünket megnyitjuk előre bejelent-
kezett csoportoknak, de nem csupán egy alkalommal. 2015-ben a MŐF teljes ideje alatt lehetőséget biztosítunk a 
majdnem elfeledett mesterségek megismerésére, múzeumpedagógiai foglalkozás keretében.

Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 400 Ft 

Óvodapedagógusok Napja
Teréz-napon óvónőket és segítőiket várjuk a Sóstói Múzeumfaluba. Szakmai napot rendezünk, amelynek céljai 
között az ismeretcsere, a kapcsolatépítés és az együtt ötletelés kiemelt szerepet kap.

Időpont: október 15. 14:00   Belépés: ingyenes 

Vásárosnamény, Beregi Múzeum; 4800 Szabadság tér 26. T.: 06 45 470 638, 06 45 570 146

Múzeumi titok
Ezeken a napokon bepillantást nyerhetnek az érdeklődők a múzeum olyan tereibe, ahová más alkalmakkor nem 
lehetne. A program során a látogatók megismerhetik a muzeológusok munkáját, akik háttérmunkájukkal működ-
tetik az intézményt. A program előzetes bejelentkezéshez kötött.

Időpont: október 12-16. 8:00-16:00 RegIsztRácIó szükséges! Belépés: ingyenes 

Miskolc, Herman Ottó Múzeum; 3529 Görgey utca 28.

Gyűjtők és gyűjtemények – nyílt nap
A kifejezetten a pedagógusoknak szánt rendezvény célja annak bemutatása, hogyan lehet a Herman Ottó Múzeum Papsze-
ri öreg kiállítási épületében található kiállítások mentén az iskolák számára hasznos foglalkozásokat szervezni.

Időpont: október 2. 15:00-17:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 
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Visszapillantó – „Elit alakulat”
Ez év októberében ünnepli egy esztendős fennállását az „Elit alakulat” c. kiállítás. Az Év kiállítása 2014 címet 
elnyert tárlattal ismerkedhetnek meg a résztvevők ezen az eseményen.

Időpont: október 6. 16:00-18:00   Belépés: ingyenes

Múzeumi nap a Pele-lakban
A lillafüredi Herman Ottó Emlékházban (Pele-lak) tartja őszbúcsúztató kerti mulatságát a Herman Ottó Múzeum 
csapata. A rendezvényre a múzeumi törzsközönség azon tagjait várják, akik egész évben kitüntető figyelemmel for-
dulnak a múzeumi események irányába, és rendszeres látogatói a kiállításmegnyitóknak és egyéb programoknak.

Időpont: október 18. 10:00-16:00  RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes

Miskolc, Miskolci Galéria; 3530 Rákóczi utca 2. 

Tárlat-túra
A Tárlat-túrán a Herman Ottó Múzeum és a Miskolci Galéria legizgalmasabb kiállításait járjuk végig. Nemcsak az 
aktuális tárlatokkal, de az azoknak helyet adó épületek történetével is megismerkedünk.

Időpont: október 10.  10:00-13:00   Belépés: ingyenes

Színházi mesekalandtúra
Horváth Márta Dániel színháza c. meséjén keresztül pillantunk be a színházi kulisszák mögé.
Időpont: október 22. 16:00-17:30   Belépés: ingyenes  

Nagy utcai storyboard
A Nagy Rajzolás miskolci napján, csoportos rajzolással készítünk egy történetmesélő képes forgatókönyvet, 
egy helyszíni improvizációra épülő storyboardot.  A Miskolci Galéria épülete előtt és udvarán a jelentkezők 3 
képelemből álló rövid történetet tervezhetnek különféle technikák alkalmazásával. Az elkészült képsoroza-
tokat összeillesztjük és kiegészítjük olyan elemekkel, amelyek a különböző történeteket egy kerek egésszé 
kapcsolják össze. Igazi képes forgatókönyv úgy lesz belőle, hogy a rajzolás végén pantomimra épülő játékkal 
a történet megelevenedik…  
Időpont: október 17. 10:00-13:00   Belépés: ingyenes 

Mese, mese, meskete – múzeumba jöttök-e? 
A Miskolci Galéria óvodapedagógusoknak szóló szakmai délutánján rendhagyó módon kerül feldolgozásra egy mú-
zeumi kiállítás. A résztvevők megelevenedő tárgyakkal, beszédes mozdulatokkal, mesébe illő történetekkel, zenés 
játékokkal találkozhatnak különleges múzeumi miliőben. A programban megismerkedhetnek és kipróbálhatnak 
olyan fazekastechnikákat, amelyek óvodásokkal is megvalósíthatóak.  

Időpont: október 9. 16:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Gölöncséres családi foglalkozás
Fekete-Körös völgye a századfordulón című kiállításhoz kapcsolódóan, a Miskolci Galériában az érdeklődők ízelítőt 
kapnak a fazekasmesterség hagyományaiból. Gölöncsér, gurgulya… – régen elfeledett fazekaskifejezések –, eszközök, 
amelyek a programon bemutatásra és kipróbálásra kerülnek. A foglalkozáson elkészült saját edénykék hazavi-
hetők. 
Időpont: október 3. 11:00-13:00   Belépés: 300-600 Ft 

Putnok, Gömöri Múzeum és Holló László Galéria; 3630 Serényi László tér 10. T.: 06 48 430 292

Kádármesterség bemutatása
A Változó társadalom Gömörben című állandó kiállítás Mesterségek utcájában szereplő kádárműhelyt mutatjuk be.
Időpont: október 7. 10:30-13:00   Belépés: 400 Ft diák, nyugdíjas: 200 Ft 

Kékfestő-mesterség bemutatása
A Változó társadalom Gömörben című állandó kiállítás Mesterségek utcájában szereplő kékfestőműhelyt mutatjuk be.

Időpont: október 14. 10:00-13:00   Belépés: 400 Ft diák, nyugdíjas: 200 Ft 

Tompa Mihály Virágregék
Tompa Mihály Virágregék című könyvének bemutatása és a könyvben szereplő eredeti illusztrációkból készült kiállí-
tás megnyitása.
Időpont: november 5. 14:30-18:00   Belépés: 400 Ft diák, nyugdíjas: 200 Ft  
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Sátoraljaújhely, Petőfi Irodalmi Múzeum – Kazinczy Ferenc Múzeum; 

3980 Dózsa György utca 11. T.: 06 47 322 351

A múzeum házhoz megy
Az oktatási intézményekben a múzeum kiállításainak, programjainak népszerűsítése, előadás, képek vetítése, 
kötetlen beszélgetés és foglalkozás segítségével.
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan   Belépés: ingyenes 

Akkor és most a városban
Az Építészet Világnapjához kötődően a múzeumból indulva a vezetett séta keretében megtekinthető a város néhány 
nevezetes régi épülete.
Időpont: október 6. 10:00-12:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: a vezetett városnéző séta díja a kedvezményes múze-
umi belépő díjával azonos. 

Kapcsolódjunk KI!
A Kazinczy Ferenc Múzeum munkatársai csatlakoznak egy könnyed hangulatú, nagy látogatottságnak örvendő 
városi programhoz, ahol más helyi szervezetek, intézmények, kézművesek mellett bemutatják a múzeumban zajló 
munkát, gyűjteményeket, kiállításokat.
Időpont: október 24.   Belépés: ingyenes 

Kippkopp a múzeumban
Játék az ősz terméseivel, színeivel. Préselt őszi levelekből képek, papírgurigából gombaerdő készítése, térbeli 
gombás kép alkotása.
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 400 Ft 

Nagyító alatt a természet
Meghívott előadónk, Vásárhelyi Tamás interaktív foglalkozás keretében bemutatja, hogy egyszerű eszközökkel is 
hatalmas felfedezéseket tehetnek együttműködve a tanárok és diákjaik.
Időpont: október 9. 17:00-19:00   Belépés: ingyenes 

Természet és történelem a Magyar Kálvárián
Vezetett séta az országosan egyedülálló Magyar Kálváriára, ahol megismerkednek az érdeklődők a történelmi 
hátterével, és egyúttal a hegy természeti értékeivel.
Időpont: október 6. 14:00-17:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: 300 Ft (kedvezményes múzeumi belépő ára) 

Varázskulcs
E program keretében olyan terek nyílnak meg az érdeklődők előtt, amelyeket más esetekben nem láthatnak.
Időpont: október 20., 21., november 3., 4. 9:00-17:00   Belépés: aktuálisan érvényes belépőjegyár + 200 Ft, a helyi 
oktatási intézményekből érkező csoportok számára 200 Ft 

Sátoraljaújhely-Széphalom, Petőfi Irodalmi Múzeum – Magyar Nyelv Múzeuma; 

3988 Kazinczy utca 275. T.: 06 47 521 236

„Könyvcsinálók”
A látogatók ezen a napon megismerkedhetnek a régi tolltechnikákkal az írónádtól a mártogatós tollon át a töltő-
tollig, valamint kipróbálhatják a betűszedést és gépírást (régi írógépen). Mijátovics Zorka, a PIM főrestaurátora 
gyakorlati múzeumpedagógiai foglalkozás keretében bemutatja a régi könyvkötő céhek munkáját. A látogatók 
papírt öntenek, aranyoznak, préselnek és enyvvel könyvet kötnek majd ezen a délutánon.
Időpont: szeptember 30. 14:00-17:00    

„Nyitva van az aranykapu...”
Mit keres egy óvodás a Magyar Nyelv Múzeumában? Mihez kezd egy olvasni nem tudó csoport a tárlatokban? Az 
óvodás gyermekek nyelvi nevelésének kiváló eszközei a mesék, versek, ismereteik bővítése szerepjáték során 
szinte észrevétlenül történik. Múzeumpedagógiai bemutatóval várjuk az óvónőket, amelynek keretében megis-
merkedhetnek kiállításainkkal, és azokkal a múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, rendezvényekkel, amelyeket a 
legkisebb korosztálynak ajánlunk.
Időpont: október 6. 14:00-16:00    

Fénymegtartó – elmegyújtogató játék tanároknak
Játékos tudás- és bátorságpróba is egyben ez az esti program. A helyi legenda szerint ugyanis a nyelvújító szelleme 
bolyong egykori birtokán, őrizve a számára oly fontos kert fáit, és közben gondolkodik, miként követi nyelvünk a világ válto-
zásait. Kazinczy Ferenc „jeleket” hagy a tanároknak a kertben, akiknek elemlámpa fénye mellett kell ezeket megtalálniuk.
Időpont: október 2. 18:00-20:00   Belépés: ingyenes 
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Kazinczy lábnyomán – vetélkedő
Kazinczy Ferenc széphalmi birtokáról naponta megtette az utat sátoraljaújhelyi munkahelyéig és vissza, 
akár gyalog is. A program résztvevői ezt a távolságot teljesítik, meg-megállva azokon a helyeken, amelyek a 
nyelvújító életében vagy éppen a helytörténetben is jelentősek voltak. Ezeken a pontokon információs táblák 
és feladatok várják őket.

Időpont: szeptember 29. 9:00-13:00   Belépés: ingyenes 

Gyöngyös, Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma; 3200 Kossuth út 40. T.: 06 37 505 530

„Teréz-nap” – óvodapedagógiai konzultáció
Az óvodapedagógusok ünnepe. Ebből az alkalomból a múzeumba hívjuk Gyöngyös város óvodái és tagóvodái veze-
tőit, és áttekintjük az elmúlt óvodai év múzeumpedagógiai tevékenységét, illetve összeállítjuk a következő időszak 
múzeumi programjainak tematikáját.

Időpont: október 15. 15:00-16:00   Belépés: ingyenes 

Állatok világnapja
Az egész napos családi program középpontjába az állatok kerülnek. Egzotikus állatsimogató, patkányjátszótér, 
családi játékok, előadások várják a látogatókat.
Időpont: október 3. 9:00-16:00   Belépés: múzeumi belépőjeggyel 

Csak itt, csak most – Pincétől a padlásig –  
a Magyar Természettudományi Múzeum napja

Mi a csuda egyáltalán az a rovardoboz, rovarszekrény? A válaszokat a máskor elzárt gyűjtemény bejárása közben 
kapják meg a látogatók, s mindeközben észrevétlenül szemléletváltozási lehetőséget is nyújt a program.

Időpont: október 29. 14:00-16:00   Belépés: múzeumi belépőjeggyel 

Fénnyel írt várostörténet – fotókiállítás és előadás
Gyöngyös város fejlődését követhetjük nyomon eredeti fotók alapján.

Időpont: október 6. 14:00-15:30   Belépés: ingyenes 

Mesélő kövek, mesélő házak
Gyöngyös belvárosában látható legfontosabb építészeti és történeti értékkel bíró épületekkel ismerkedhetnek meg 
az érdeklődők, történész és geológus muzeológus vezetésével.

Időpont: október 9. 14:00-15:30   Belépés: ingyenes 

Múzeumpedagógiai tanévnyitó
Az érdeklődő pedagógusok részére bemutatjuk aktuális múzeumpedagógiai foglalkozásainkat.

Időpont: október 1. 15:00-16:00   Belépés: ingyenes 

Hatvan, Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény; 3000 Kossuth tér 12. T.: 06 37 540 124

Csodatevő mesterek
Napjainkra feledésbe merülő mesterségeket űző szakemberek tartanak bemutatót és előadást munkájuk rejtel-
meiről és szépségeiről. A gyerekek és az idelátogatók nemcsak megfigyelhetik, hanem ki is próbálhatják magukat 
az adott szakmában.

Időpont: október 13. 12:00-16:00    

Vágod?
Különös és szokatlan dolgok bukkannak föl az iskolák faliújságain, és a nyomok a múzeumba vezetnek... Keresse-
tek megoldást a rejtélyre és készítsetek segítségünkkel filmet róla!

Időpont: október 14 – november 10.   Belépés: ingyenes 

Hatvan, Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum; 

3000 Kossuth tér 24. T.: 06 37 541 900

A hatvani Nagy Rajzolás
Találkozzunk Hatvan főterén, rajzoljuk meg együtt azt az örömöt, amit a változás jelent az életünkben! Ne 
feledjétek: minden rajz egy történetet mesél el! Erre a jókedvű órára adj teret kreativitásodnak, mesélj nekünk, 
csatlakozz a történetünkhöz!

Időpont: október 9. 10:00-11:15 RegIsztRácIó szükséges!   

És
za

k-
M

ag
ya

ro
rs

zá
g



65

Észak-M
agyarország

65

Az éjszakai múzeumi vadászat rejtelmei – hozd a zseblámpádat!
Töltse nálunk az őszi vadászidény e különleges éjszakáját, amikor a múzeum terei és tárgyai a zseblámpáink 
fényében elevenednek meg! Látogatóinkat a különleges élménysétán túl szabadtéri közösségi események várják a 
kastélykertben.
Időpont: október 3. 21:00    

Salgótarján, Bányászati Kiállítóhely; 3100 Zemlinszky út 1. T.: 06 32 420 258

Bányásztörténetünk
A bánya közvetlen környezetében alkothatnak kicsik és nagyok. A képek által ábrázolt történetek bemutathatják a 
bányászok és családjuk életét is.
Időpont: október 21.    

Irány a föld alá!
A cél a bányából kialakított múzeumi jelentőségű járatok tárlatvezetéses megtekintésén túl a múzeum és környé-
kének megismerése. A tárlatvezetés előtt erre az alkalomra készített film vetítése lesz.
Időpont: november 3.    

Salgótarján, Dornyay Béla Múzeum; 3100 Múzeum tér 2. T.: 06 32 520 700

1. kép – bemozdulás – 2. kép
A Dornyay Béla Múzeum gyűjteményében lévő műalkotások segítségével úgy kell eljátszani az első kép tartalmát 
és az azt követő pillanatot, hogy eljusson a következő kép tartalmáig. A beállásokat fotózhatják.
Időpont: október 2.   Belépés: ingyenes 

Én-szó-kép
A gyerekek a testükkel szavakat formálnak, amely önálló műalkotás lesz. Fotó készül róla.
Időpont: október 2.   Belépés: ingyenes 

Gombolyag, azaz hálózatépítés
A diákok alaposan megismerkednek a múzeummal, a gyűjteményekkel, a múzeumi dolgozókkal és munkájukkal. 
Majd egy következő alkalommal játékos formában számot adnak róla.
Időpont: november 13.   Belépés: ingyenes 

Képbe-állás
A Dornyay Béla Múzeum gyűjteményében lévő műalkotások megtekintését követően eljátsszák a műalkotásokon 
látható történet következő pillanatát, majd ezeket a beállásokat örökíthetik meg fotókkal.
Időpont: november 10. RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Ki vagyok én? Vagyis az Utolsó vacsorától a Reggelizőasztalig
Leonardo híres művétől Rippl-Rónai Reggelizőasztaláig kell eljutni szerepjátékkal. Rajzfaktosok kiválasztanak egy 
szereplőt az Utolsó vacsorából, majd a drámások eljátsszák a történetet úgy, hogy eljussanak a Reggelizőasztal c. 
kép történetéhez. Fotósorozat készülhet.
Időpont: október 7.   Belépés: ingyenes 

Nyomozás a múzeumban
Nyomozás az állandó kiállítás tárgyai között feladatlappal és drámajátékkal.
Időpont: október 19. RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Reprint – selfie a mai Salgótarjánban
A Dornyay Béla Múzeum gyűjteményében található régi városfotók mintájára, a Salgótarján képeslapokban c. 
könyv segítségével és a mai város bejárásával válhat összehasonlíthatóvá múlt és jelen.
Időpont: október 15.   Belépés: ingyenes 

Spontán tabló – vagyis a pillanat öröme
Nagy papírra kezdő kép alapján folytatják a rajzot a résztvevők.
Időpont: október 13.   Belépés: ingyenes 

Üvegváros és azon túl
Gyűjteményi raktárak és kiállítások megtekintése tárlatvezetéssel, kiemelt jelentőséggel az Üvegváros tanulmányi 
raktárra. Ismeretátadás a tanulmányi raktár oktatóterében.
Időpont: október 5. RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 
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Vetélkedő a Salgótarjánról diákoknak c. könyv alapján
A várostörténeti ismereteikből adhatnak számot a játékos vetélkedőn a diákok, amelyben nagy segítséget nyújt a 
múzeum helytörténeti kiállítása és a Salgótarjánról diákoknak című könyv.
Időpont: november 4. RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Balassagyarmat, MNM Palóc Múzeuma; 2660 Palóc liget 1. T.: 06 35 300 168

Gyermekélet Nógrád megyében
A Kiss Árpád Általános Iskolában és a Balassi Bálint Gimnáziumban az Őszi Fesztivál ideje alatt megosztva kiállí-
tunk egy fotótárlatot Gyermekélet a falun címmel, amelyhez kapcsolódóan az iskolákban megrendezésre kerül egy 
foglalkozás a régi gyermekjátékokról, gyermekéletről.
Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan   Belépés: ingyenes 

Kincskeresés a múzeumban
A Palóc Múzeumban hét furfangos feladvány megfejtésével lehet lépésről lépésre közelebb haladni a kincs megta-
lálásához. A múzeum önkéntes kincskeresők segítségét kéri, hogy a legkülönfélébb rímekben elrejtett feladványo-
kat megfejtve, bejárva a múzeum állandó és időszaki kiállításait, megleljék az elrejtett kincset...
Időpont: október 15. 8:00-14:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Népi mesterségek Palócföldön
A gyerekek és felnőttek, iskolás csoportok megismerkedhetnek a fazekas mesterséggel, a helyi jellegzetességek-
kel, kipróbálhatják az agyagozást és a korongozást, valamint a készített tárgyat haza is vihetik. A foglalkozáson a 
látogatók megismerhetik a régi szerszámokat, eszközöket, a mesterség történetét és elleshetnek egy-két fogást a 
mestertől.
Időpont: október 5 – november 27. RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Sétálj velünk, fedezzük fel Balassagyarmat építészeti örökségét!
Harth Tamás vezetésével barangoljuk be Balassagyarmatot, megismerkedve a város épített örökségeivel, egy szép 
őszi délutánon.

Időpont: október 3. 15:00   Belépés: ingyenes 

Csesztve, Madách Imre Emlékház; 2678 Kossuth utca 7. T.: 06 20 484 3090

Családi játékdélután
Kincskeresés az Emlékház parkjában és az épületben, tréfás, ügyességi és a kiállításhoz kapcsolódó feladatokkal.
Időpont: október 3. 14:00-16:00   Belépés: ingyenes 

Pásztó, Pásztói Múzeum; 3060 Múzeum tér 5 T.: 06 32 460 194

Bringázz velünk a múltba!
Kerékpáros időutazásra hívunk mindenkit! 14 millió évet tekerünk vissza az időben, hogy megtudjuk, milyen volt 
a mai Szurdokpüspöki környéke, ahol az utóvulkáni hévforrásoknak köszönhetően kialakult kis tóban annyira jól 
érezték magukat a parányi kovaalgák, hogy vázaikból kisebb hegynyi gyűlt össze.
Időpont: október 4. 14:00-19:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Megvetés és önbecsülés – kamaszvélemény. Olvass és beszélgess 
velünk!

Beszélgetés Bódis Krisztával, a Carlo Párizsban című regény szerzőjével a Néprajzi Múzeum Megvetés és önbe-
csülés című, nálunk vendégeskedő kiállításában.
Időpont: október 9. 14:00-16:00   Belépés: ingyenes 

Őszbúcsúztató családi nap
Kézműves foglalkozásokkal várunk kicsiket, nagyokat.

Időpont: november 15. 15:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Rejtély a kolostorban
A pásztói ciszterci rendházban rejtélyes bűntény történt. A rendőrség tehetetlenül áll az eset előtt. Sürgős segít-
ségre van szükségünk! Kérjük, hogy a gyermeklélektant jól ismerők jelentkezzenek a fent megjelölt helyszínen és 
időpontban.

Időpont: október 15. 17:00-20:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes  
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Szécsény, Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár; 3170 Ady Endre utca 7. T.: 06 32 370 143

Cél a Múzeum! Kerékpártúra a Forgách-kastélyhoz!
Oktatási intézmények bevonásával a szécsényi járás településeiről kerékpártúrát szervezünk. A célba érők ingye-
nes tárlatvezetést, hűsítőt és kis ajándékcsomagot nyernek. Kerékpárról – ha sikerül – lóra is át lehet majd ülni.

Időpont: október 3. 10:00-18:00    

Kacsaláb? Forgás? – kastély óvodásoknak
Elsősorban a szécsényi és balassagyarmati járás nevelési intézményeiben dolgozó óvónők számára rendezzük. 
Program: tárlatvezetések állandó és időszaki kiállításainkban, illetve bejárjuk a múzeum összes terét; kerekasztal 
beszélgetés a múzeumpedagógiáról, az óvodák igényeiről; állófogadás.

Időpont: október 1. 15:00-18:00    

Kastély a festővásznon, kastély a rajzlapon
Oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel együttműködésben valósítjuk meg. A járás rajztanárai segítségével 
közös rajzolás a KFM alkotásra késztető épületeinek, építészeti tereinek leképezésére. Meghívott díszvendég a 98 
esztendős Veszely Jelena festő- és szobrászművész.

Időpont: november 14. 14:00-16:00    

Kőbe rótt, tésztába álmodott költészet
Szécsényben nagy hagyományokkal rendelkező két mesterséget állítunk középpontba: kőfaragás és mézeskalá-
csosság. Gyakorlati bemutató, múzeumi tárgyakból kamarakiállítás, termékbemutató, a mesterség kipróbálása. 
Rendezvényünket a balassagyarmati Palóc Múzeummal összehangoltan valósítjuk meg.

Időpont: október 15. 15:00-18:00   

Kukkantó – a múzeum kulisszái mögé
Kalandtúra a múzeumban, a kastélyépület és a Nyugati Bástya fölfedezése. Ahová máskor nem léphetün.

Időpont: október 3. 18:00-20:00    

Szent Márton-ünnepi őszi fesztivál a Kubinyi Ferenc Múzeumban
Program: Szent Márton lúdja. Libakultusz Szurdokpüspökiben. Vendég: Szurdokpüspöki; „Vendégség” – bujákiak, 
szandaiak búcsúünnepe Szent Mártonkor. Hagyományos templomozás, viseletek, ételek, mulatság; Szent Márton 
jeles napja – kultúrtörténeti vetített képes előadás.

Időpont: november 14. 15:00-19:00    

Szent Mihály-ünnepi őszi fesztivál a Kubinyi Ferenc Múzeumban
Szent Mihály-i asszonyok, Szent Mihály-i családok, Szent Mihály-i ifjak fazekaskifejezések –, eszközök, tradicioná-
lis viselet bemutató; Terménybemutató, kézműves termékbemutató, kirakodóvásár a Múzeum parkjában; Fény és 
sötét. Szellemtörténeti vetített képes előadás az évkörről, Szent Mihály térségi és egyetemes kultuszáról; „Vendég-
ség” - települési búcsúünnep Szent Mihálykor. Hagyományos templomozás, viseletek, ételek, mulatság.

Időpont: október 3. 14:00-18:00    

Szerelemkastély, szerelembástya – légyott a Múzeumban
Oktatási intézményekkel együttműködve, diákokkal bejárjuk a középkori részletekre épült barokk kastély és 
Nyugati Bástya romantikus tereit. Kérdőív kitöltése keretében kalandtúra. Szerelem az arisztokráciánál, szerelem 
a parasztságnál témájú előadások.

Időpont: október 3. 17:00-20:00    

Tanárok éjszakája a Kubinyi Ferenc Múzeumban
Elsősorban a szécsényi és balassagyarmati járás oktatási intézményeiben dolgozó tanárok számára rendezzük 
programunkat: tárlatvezetések állandó és időszaki kiállításainkban, és bejárjuk a múzeum összes terét; kerekasz-
tal beszélgetés a múzeumpedagógiáról, oktatási intézmények igényeiről; állófogadás.

Időpont: október 1. 15:00-18:00    
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SZAKMAI PROGRAMOK 
ORSZÁGSZERTE

Budapest, Bajor Gizi Színészmúzeum; 1124 Stromfeld Aurél út 16. T.: 06 1 225 3161 

(csak nyitvatartási időben), 06 1 375 1184

Bábművészet a kortárs diskurzusban
A konferencia szándéka a bábművészet kortárs nézőpontjainak feltárása, és a különböző peremterületek, történeti 
és eszmetörténeti oldalak közötti diskurzus létrehozása. Az előadásokat nyílt szakmai vita követi.
Időpont: november 3. 14:00-16:00   

Budapest, Holokauszt Emlékközpont; 1094 Páva utca 39. T.: 06 1 455 3333

„A séta” monodráma
Földes Mária: A séta című monodrámáját dr. Havas Judit előadóművész viszi színre. A mű lágerélményekből kom-
ponált önvallomás, visszaemlékezés.
Időpont: október 28. 18:00-20:00 RegIsztRácIó szükséges!   

„Memento” emlékest a Radnóti-emléknap alkalmából
Versekkel emlékezünk a neves költő halálának 71. évfordulója alkalmából. Turczi István (József Attila-díjas költő) 
válogatása zsidó és nem zsidó magyar költőktől.
Időpont: november 9. 18:00-21:00 RegIsztRácIó szükséges!   

Emléktábla-avatás a nyilas terror áldozatainak emlékére
1944. október 15-ről 16-ra a nyilasok átvették az ország irányítását Szálasi Ferenc vezetésével. A nyilas terror 
áldozataira emléktábla avatásával emlékezünk.
Időpont: október 15. 18:00-19:00    

Filmklub
A zsidósággal és a holokauszttal kapcsolatos dokumentum- és játékfilmek kerülnek bemutatásra (Saul fia, Az 
Eichmann-show, ill. Radó Gyula filmrendező alkotásai).
Időpont: október 4., 18., november 15. 18:00-20:00 RegIsztRácIó szükséges!   

Kerekasztal-beszélgetések
Műhelybeszélgetések a holokausztról, zsidóságról, embermentésről, toleranciáról. A sorozat folytatódik a feszti-
vált követően is.
Időpont: október 1., 5. 18:00-20:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Szenes Hanna-emléknap
Szenes Hannáról emlékezünk, aki cionista mentőakcióval tért vissza Magyarországra, majd a nyilasok fogságába 
esett, és mártírhalált halt.
Időpont: november 6. 16:00-17:00    

VIII. Simon Wiesenthal díjátadó ünnepség
Az Emlékközpont minden évben elismerést nyújt át azon személyeknek, akik önzetlen önkéntes munkájukkal 
elősegítették a magyarországi holokauszt emlékének megőrzését.
Időpont: október 11. 18:00-20:00   

Budapest, MTA Nagy Imre Emlékház; 1026 Orsó utca 43. T.: 06 1 392 5011/101

Nézőpontok: államférfi és magánember
Érdekli az 1956-os forradalom története? Időszaki és állandó kiállításunkon megismerkedhet a fontos történelmi 
eseményekkel, Nagy Imre politikai szerepvállalásával és magánéletével is.

Időpont: október 23. 16:30-19:00, október 31. 11:00-13:30 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: a programon való részvétel 
ingyenes. 

Budapest, Műszaki Tanulmánytár; 1117 Prielle Kornélia utca 10. T.: 06 70 702 4024

A budapesti hidak titkai
Budapest a hidak városa, de minden hidunkhoz kapcsolódik valami érdekesség, kevésbé ismert tény.

Időpont: október 15., november 5. 11:00-11:45 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: teljes árú jegy: 800 Ft, kedvezményes 
jegy: 400 Ft, csoportos felnőtt jegy: 500 Ft, csoportos diákjegy: 150 Ft, pedagógusigazolvánnyal a belépés ingyenes. 
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Atomtank, atomvonat és társaik
Hajmeresztő ötletek a nukleáris energia hőskorából.

Időpont: október 6., 13., 20., november 3. 11:00-12:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: teljes árú jegy: 800 Ft, kedvez-
ményes jegy: 400 Ft, csoportos felnőtt jegy: 500 Ft, csoportos diákjegy: 150 Ft, pedagógusigazolvánnyal a belépés 
ingyenes. 

Hogy tévedt el Kolumbusz?
A korabeli földrajzi ismeretek alapján Kolumbusz, a világon elsőként nyugat felé indulva kívánt eljutni Indiába. 
Milyen térképészeti és csillagászati ismeretek birtokában gondolta ezt helyesnek?

Időpont: október 8., 29. 11:00-11:45 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: teljes árú jegy: 800 Ft, kedvezményes jegy: 400 Ft, 
csoportos felnőtt jegy: 500 Ft, csoportos diákjegy: 150 Ft, pedagógusigazolvánnyal a belépés ingyenes. 

Így írunk mi
A foglalkozás célja az írásbeliség témájának, az írásbeli kommunikáció fejlődésének, múltjának, jelenének és 
jövőjének vizsgálata.

Időpont: október 28. 11:00-12:00   Belépés: teljes árú jegy: 800 Ft, kedvezményes jegy: 400 Ft, csoportos felnőtt jegy: 
500 Ft, csoportos diákjegy: 150 Ft, pedagógusigazolvánnyal a belépés ingyenes. 

Masinapláza
A hagyományos, frontális tárlatvezetéseket színesítve, interaktívvá, élvezetesebbé téve alapíthatunk „masina-
plázát” is. Tervezz, alkoss plakátot, szlogent, logót a választott tárgyhoz, tárgycsoporthoz! Mutasd be a választott 
tárgyat, valamint annak reklámját!

Időpont: november 4. 11:00-12:30 RegIsztRácIó szükséges! Belépés: teljes árú jegy: 800 Ft, kedvezményes jegy: 400 Ft, 
csoportos felnőtt jegy: 500 Ft, csoportos diákjegy: 150 Ft, pedagógusigazolvánnyal a belépés ingyenes. 

Budapest, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet; 1013 Krisztina körút 57. T.: 06 1 375 1184/124

Bábosok a világ körül – élménybeszámolók beszélgetéssel  
egybekötve

Az OSZMI Bábgyűjteménye fontos feladatának érzi, hogy ne csak a hazai és európai bábművészettel foglalkoz-
zon, hanem a világ különböző tájainak bábos hagyományaival is. Három beszélgetést szervezünk e témában. Az 
élménybeszámolókat vetítés is kíséri.
Időpont: október 15., 21., november 4. 17:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Bábosok a világ körül fotókiállítás megnyitója
A hasonló címmel meghirdetett beszélgetéssorozat kísérőprogramja. Széman Richárd fotókiállításának megnyitó-
ja a Múzeumok Őszi Fesztiválja nyitórendezvénye.
Időpont: szeptember 28. 16:00-17:00   Belépés: ingyenes 

Szentendre, Ferenczy Múzeum; 2000 Kossuth Lajos utca 5. T.: 06 30 465 5245

Tárgydoktor rendel!
Hogyan válhat egy töredékes, kopott, piszkos tárgyból kiállításra méltó használati vagy éppen dísztárgy? A restau-
rátorszakma mélységeibe avatjuk be a látogatókat.
Időpont: október 10. 10:00-12:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum; 2000 Sztaravodai út T.: 06 26 502 501

VII. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia
A VII. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia a „Hiteles hely a múzeum?” címet viseli, témája pedig a tudomá-
nyos eredmények beépülése a múzeumi tudásba és alkalmazásba. Az eseménynek idén a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum ad otthont.
Időpont:  november 5. 10.00-19.30, november 6. 9.00-15.30 

XIII. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó
A program a Múzeumok Őszi Fesztiváljának hangsúlyos eleme, nyitórendezvénye. Helyszín: BTM Vármúzeuma
Időpont: szeptember 28. 10:00-16:50   

Székesfehérvár, Városi Képtár – Deák Gyűjtemény; 8000 Oskola utca 10. T.: 06 22 329 431

Tárt kapukkal – Megyei Múzeumpedagógiai Évnyitó
Fejér megyei múzeumpedagógusok mutatják be új programkínálatukat, foglalkozásaikat a pedagógusoknak. Idén 
előadások helyett beszélgetésre, kötetlen véleménycserére hívjuk a tanárokat, tanítókat, óvónőket, érdeklődő 
szülőket, és a tanévre szóló programkínálatot nyomtatott formában is átadjuk.

Időpont: október 7. 17:30-19:00   Belépés: ingyenes  
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Veszprém, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény; 8200 Vár utca 35. T.: 06 88 426 095

100 éve született Pleidell János – emlékkiállítás megnyitója
100 éve született a római iskolának nevezett művészeti irányzat egyik utolsó, jeles képviselője, Pleidell János 
festőművész. A Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény kiállításmegnyitóval emlékezik művészetére.

Időpont: szeptember 26. 16:00-17:00   Belépés: ingyenes 

Érseki Palota – királynék és koronázó püspökök
Az Érseki Palota Koller Ignác püspök megrendelésére, az Esterházyak építésze, Fellner Jakab tervei alapján, 
1765–1776 között épült. Termeit Johann Cymbal freskói, Rubens-, Tiziano-, Caravaggio-festmények nyomán 
készített rézmetszetek díszítik.

Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan   Belépés: Érseki palota, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény, Gi-
zella- és Szent György-kápolna: felnőtt: 1300 Ft, 1000 Ft, 900 Ft, nyugdíjas, diák: 800 Ft, 600 Ft, 400 Ft, Szenthárom-
ság–jegy felnőtt 2200 Ft, Szentháromság–jegy, nyugdíjas, diák: 1300 Ft,  családi jegy: 2200 Ft, csoportos kedvezmény 
minimum 20 fő látogatása esetén 10% 

Gizella-kápolna
A Robertus püspök által építtetett legkorábbi gótikus magyar püspöki vagy királyi magánkápolna 13. századi 
bizánci stílusú apostolfreskói Magyarországon a legrégebbiek közé tartoznak, boltozati zárókövei is egyedülállóak.

Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan   Belépés: Érseki palota, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény, Gi-
zella- és Szent György-kápolna: felnőtt: 1300 Ft, 1000 Ft, 900 Ft, nyugdíjas, diák: 800 Ft, 600 Ft, 400 Ft, Szenthárom-
ság–jegy felnőtt: 2200 Ft, Szentháromság–jegy nyugdíjas, diák: 1300 Ft, családi jegy: 2200 Ft, csoportos kedvezmény 
minimum 20 fő látogatása esetén 10% 

Konferencia a Nagy Háború évfordulóján – tábori lelkészet, katonai 
kórházak és orvoslás az első világháborúban és napjainkban

Konferencia a tábori lelkészet, katonai kórházak, az orvoslás és a betegápoló szerzetesrendek szerepéről az első 
világháborúban; a tábori lelkészek, katonaorvosok külszolgálati missziójáról napjainkban és a betegápoló szerze-
tesrendek hivatásáról.

Időpont: október 16. 9:00-18:00 RegIsztRácIó szükséges!   

Szent György-kápolna
Az 1109–1112 között írt Szent Imre-legenda emlékezik meg Szent Imre szüzességi fogadalmának helyszínéről, 
a 10–11. századi eredetű körkápolnáról. Itt őrizték Szent György fejereklyéjét, amelyet Szent István a bizánci 
császártól kapott.

Időpont: október 28–november 15. 10:00-18:00   Belépés: Érseki palota, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény, 
Gizella- és Szent György-kápolna: felnőtt: 1300 Ft, 1000 Ft, 900 Ft, nyugdíjas, diák: 800 Ft, 600 Ft, 400 Ft, Szenthá-
romság–jegy felnőtt: 2200 Ft, Szentháromság–jegy nyugdíjas, diák: 1300 Ft, családi jegy: 2200 Ft, csoportos kedvez-
mény minimum 20 fő látogatása esetén 10% 

Tábori lelkész a koszovói misszióban – Kálinger Roland százados, 
tábori lelkész előadása

Kálinger Roland százados, tábori lelkész a Gyűjtemény Test és lélek a Nagy Háborúban című konferenciájához és 
kiállításához kapcsolódóan tart előadást a tábori lelkészek koszovói missziójáról.

Időpont: október 27. 17:00-18:00   Belépés: az előadásra a belépés ingyenes.  

Test és lélek a Nagy Háborúban – tábori lelkészet, katonai kórházak 
és orvoslás az első világháborúban

A Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény kiállítása a háború borzalmaiban a lelkeket és a testeket megmen-
teni próbáló tábori lelkészekre, orvosokra, ápolókra, betegápoló szerzetesekre, a test -és lélekgondozásra irányítja 
a figyelmet.

Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan   Belépés: Érseki palota, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény, Gi-
zella- és Szent György-kápolna: felnőtt: 1300 Ft, 1000 Ft, 900 Ft, nyugdíjas, diák: 800 Ft, 600 Ft, 400 Ft, Szenthárom-
ság–jegy felnőtt: 2200 Ft, Szentháromság–jegy nyugdíjas, diák: 1300 Ft, családi jegy: 2200 Ft, csoportos kedvezmény 
minimum 20 fő látogatása esetén 10%

Csorna, Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár Csornai Muzeális Kiállítóhely Intézményegység; 

9300 Szent István tér 34. T.: 06 96 261 527

A múmiakutatás története és legújabb eredményei
Kristóf Lilla Alida antropológus vetített képes előadása A múmiakutatás története és legújabb eredményei címmel.

Időpont: november 5. 17:00-19:00   Belépés: ingyenes  
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Halottkultusz – temetési rítusok változásai az őskortól az Árpád-korig
Aszt Ágnes régész előadása: A  halottkultusz és a temetési rítusok változásai Csorna régészeti leleteinek tükrében.

Időpont: október 10. 16:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Körmend, Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum; 9900 Dr. Batthyány-Strattmann László u. 3. 

T.: 06 94 410 425

Batthyány Lajos nádor – tudományos előadóülés az utolsó nemzeti 
nádor halálának 250. évfordulóján

2015. október 26-án lesz 250. éve, hogy Magyarország utolsó magyar származású nádora elhunyt rohonci kas-
télyában. A előadóülés célja, hogy méltóképpen megemlékezzen Batthyány Lajosról, s életét és tevékenységét 
különböző szempontokból mutassa be.

Időpont: október 26. 9:30-13:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Pécs, Janus Pannonius Múzeum; 7621 Káptalan utca 5. T.: 06 72 514 040

A drónok és a régészek – új idők, új módszerek
Bemutató előadás, előzetes bejelentkezéssel. Ajánlott korosztály: 10–99 évesig minden érdeklődő részére.

Időpont: információ a honlapon    

A „régiségek tudományának” úttörője
Előadás a 200 éve született Rómer Flóris régész, művészettörténész, festőművész egyetemi tanárról, aki egyben a 
magyar régészet atyja.

Időpont: október 19. 17:00-18:00    

A Stella Polaris Társulat előadása
A Stella Polaris Társulat előadása (magyarlukafai gyerekek bemutatója). Helyszín: Pécs, Káptalan utca.

Időpont: október 16. 14:00-17:00   

Bibliai történetek Chagall illusztrálásában
Tárlatvezetés a 20. század egyik legkiemelkedőbb, legsokoldalúbb világhírű képzőművésze, Marc Chagall 
(1887–1985) életművét bemutató kiállításban.

Időpont: október 14. 16:00-17:00    
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Foglalkozások a múzeumban
Foglalkozások a múzeumban – természetismereti, illusztrációs és kézműves programok Weöres Sándor és a 
természet témakörben.

Időpont: október 27., 28. 8:00-16:00    

Odüsszeusz bolyongásai Chagall értelmezésében
Tárlatvezetés a 20. század egyik legkiemelkedőbb, legsokoldalúbb világhírű képzőművésze, Marc Chagall 
(1887–1985) életművét bemutató kiállításban.

Időpont: október 14. 15:00-16:00    

Parajmos – roma holokauszt-kiállítás
W. Müller Judit, a JPM mb. igazgatójának tárlatvezetése a JPM idén megnyílt állandó tárlatában.

Időpont: október 28. 15:00-16:00    

Tárlatvezetés a Sopianae Baranya római kori leletei című  
kiállításban

Tárlatvezetés az új, állandó régészeti kiállításban minden második pénteken, előzetes bejelentkezéssel.

Időpont: a fesztivál ideje alatt folyamatosan RegIsztRácIó szükséges!   

Török vagy nem török?
Tárlatvezetés az eredeti, 16–17. századi leletanyag által inspirált kortárs kerámiák kiállításában.

Időpont: október 23. 15:00-16:00  

Via divide caritatem – Szent Márton-út Baranyában
Alkalmi kiállítás a közelgő Márton-nap alkalmából. A tárlat a Szent Márton európai kulturális útvonal 
mintegy 500 kilométeres baranyai szakaszát, az érintett emlékhelyeket és Szent Márton baranyai tiszteletét 
mutatja be.

Időpont: november 6. 15:00-16:00   

Szekszárd, Wosinsky Mór Megyei Múzeum; 7100 Szent István tér 26. T.: 06 74 316 222

Múzeumi tudományos délelőtt
A múzeum tudományos munkatársai vetített képes előadás keretében adnak tájékoztatást kutatási eredményeikről.

Időpont: október 3. 9:00-12:00   Belépés: ingyenes 

Múzeumpedagógiai évnyitó
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum és kiállítóhelyeinek 2015/16. évi múzeumpedagógiai programkínálatának bemu-
tatása, különös tekintettel a június 20-án, a Múzeumok Éjszakáján megnyílt Vissza a múltba. A tárgyak emlékezete 
című Látványtár megismertetésére.

Időpont: szeptember 29. 15:00-16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Bonyhád, Völgységi Múzeum; 7150 Szabadság tér 2. T.: 06 74 451 342

Szakmai program
A VI. Völgységi Konferencia az eddigiekhez hasonlóan csokorba kívánja kötni az elmúlt 5–10 év kistájjal kapcsola-
tos kutatási eredményét. Várjuk a különböző tudományterületekről érkező előadókat.

Időpont: október 30. 9:00-16:00    

Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum; 5600 Széchenyi utca 9. T.: 06 66 328 040

A szellemi kulturális örökség III. magyar-román határ menti  
konferencia

A konferencia témája a szellemi kulturális örökség-elemek feltérképezése, leírása, megőrzése és bemutatása, a 
szellemi kulturális örökségre alapozott jövőbeni kutatások meghatározása.

Időpont: október 20., 21. 10:00-16:00    

Szeged, Móra Ferenc Múzeum; 6720 Roosevelt tér 1–3. T.: 06 62 549 040

Afrika játszóház
A Csak a jó meleg Afrika c. időszaki kiállításhoz kapcsolódó játszóházban tinga-tinga képfestés, ékszerkészítés, 
arcfestés, agyagállat–készítés.

Időpont: információ a honlapon    
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Új Előfizetőknek, 2 éves határozott idejű szerződéssel, TV+telefon mellé. Garantált le- és feltöltési sebesség: 25/20 Mbps.

A LEGKISEBBEKNEK IS!

NAGYOBB
SEBESSÉG

2160 Ft-tól
Mbps
akár havi100/50 

EGYÜTT+ +
akár

a teljes hűségidő alatt4720 Ft-tól/hó*

1272 www.digi.hu

Az akció 2015. július 1-jétől visszavonásig érvényes, 24 hónapos határozott időtartamú szerződés vállalása mellett. Az ár a telefon forgalmi díját nem tartalmazza. 
* A tájékoztatás nem teljes körű, részletek: 1272, www.digi.hu
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Bécs–Budapest–Szeged. Körutak Konferenciája
A Bécs–Budapest–Szeged. Körutak Konferenciája című szakmai rendezvény e „párhuzamos” körút-történeteket 
idézi fel és helyezi új megvilágításba.
Időpont: október 1–2.    

M43 autópálya I-II. ütem Szeged-országhatár közötti szakasz régé-
szeti feltárásai – konferencia

Az M43-as autópálya Szeged-országhatár közötti szakasz megelőző régészeti kutatásainak bemutatása.
Időpont: információ a honlapon    

Trendek, irányzatok a múzeumi kommunikációban
A konferencia a hazai kulturális kommunikációs szféra mindkét oldaláról, tehát a múzeumok és a sajtó szempont-
jából is ismerteti a legfontosabb kommunikációs trendeket, a sajtókommunikáció irányait és jellemzőit. A rendez-
vényen fővárosi és vidéki múzeumok vezetői, kommunikációs szakemberei mutatják be a múzeumok különböző 
kommunikációs céljait és törekvéseit.
Időpont: információ a honlapon   

Berettyóújfalu, Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár; 4100 Kálvin tér 1. T.: 06 54 402 390

VII. Bihari Múzeumpedagógiai Évnyitó – szakmai nap pedagógusok-
nak, intézményvezetőknek

Új tanév, új információk pedagógusoknak a Bihari Múzeum múzeumpedagógiai programjairól és füzetsorozatáról.
Időpont: október 5. 14:30-16:00 RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Hortobágy, Pásztormúzeum; 4071 Petőfi tér 1. T.: 06 52 589 321, 06 52 589 000

Darufesztivál – a természet ünnepe
Darufesztivál? Érték – élmény – természet. A Pásztormúzeumban és a Hortobágyi Nemzeti Parkban színes prog-
ramok várják az érdeklődőket a természet őszi ünnepén.
Időpont: október 22. 13:00 – október 25. 19:00    

Törökszentmiklós, Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény; 5200 Almásy út 20. T.: 06 56 391 613

A törökszentmiklósi sajtó kialakulása
A helyi szakközépiskolánk tanára, Fejes Zsolt előadásában a témában folytatott kutatásait ismerteti. A törökszent-
miklósi – több mint egy évszázados múltra visszanyúló – sajtó kialakulásáról eddig nagyon keveset tudtunk, ezért 
is tarthat számot érdeklődésre a rendezvény.
Időpont: október 29. 16:00-18:00   Belépés: ingyenes 

Sóstófürdő, Sóstói Múzeumfalu; 4431 Tölgyes út 1. T.: 06 42 500 552

Három nap egy esztendő! – Mesenap a Múzeumfaluban
A Magyar Népmese Napja alkalmából megtáltosodunk, s egy kerek esztendőn át várjuk a gyermekcsoportokat 
és családokat faluközpontunkba, az égig érő fa alá! Bár jelen esetben egy esztendő nálunk is csak 3 napig tart 
(ahogyan a népmesében), mégis lesz elég időnk, hogy interaktív fabuláinkkal és bemutatóinkkal a legkisebbek 
képzeletét átmozgassuk, a nagyobbakéról már nem is beszélve!
Időpont: szeptember 28-30.   Belépés: múzeumi belépőjeggyel 

Salgótarján, Bányászati Kiállítóhely; 3100 Zemlinszky út 1. T.: 06 32 420 258

Bányamúzeumi Emléknap – konferencia
50 éves évfordulóját ünnepli a Dornyay Béla Múzeum Bányászati Kiállítóhelye. Ebből az alkalomból, ebben a témá-
ban érkeznek előadók Magyarországról és a Felvidékről.
Időpont: október 10. RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Előadások a bányászatról
Az előadássorozatban a bányászat múltjáról, jelenéről és jövőjéről szóló témákban hallhatnak érdekes informáci-
ókat az érdeklődők.
Időpont: november 6.   Belépés: ingyenes 

Salgótarján, Dornyay Béla Múzeum; 3100 Múzeum tér 2. T.: 06 32 520 700

Bányászati Konferencia
50 éves évfordulóját ünnepli a Dornyay Béla Múzeum Bányászati Kiállítóhelye. Ebből az alkalomból civil szerveze-
tekkel együttműködve bányászati konferenciát rendez a múzeum, ahol a magyarországi bányászkodás jelene-jövő-
je mellett muzeológiai témákban lesznek előadások.
Időpont: október 10. RegIsztRácIó szükséges!  Belépés: ingyenes 

Múzeumpedagógiai Tanévnyitó
A tanév kezdetén az előző év legaktívabb pedagógusait és intézményeit jutalmazzuk, valamint információt kaphat-
nak az induló tanév aktualitásairól.
Időpont: szeptember 29.   Belépés: ingyenes 
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TÁRGYSZTORI! – PÁLYÁZAT
Tudtad, hogy idén a Big Draw nemzetközi kampányának mottója:  
Every Drawing Tells a Story?

Rajzolj vagy fotózz le egy múzeumban látott tárgyat, és találj ki hozzá egy történetet, 
amiben a tárgy életre kel. 

A szó szoros és átvitt értelmében is egyéni pályamunkákat váruk. 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. október 20.

Az online szavazáson a három legtöbb szavazatot elérő pályamunka alkotóját értékes 
nyereményekkel – a fesztivált támogató ICO cég rajzeszközökből és írószerekből álló 
ajándékcsomagjával, valamint a szentendrei Skanzen családi belépőjével – jutalmazzuk.

Részletek a www.oszifesztival.hu-n

COOL-LEKTÍVA – 
FELHÍVÁS OSZTÁLYOKNAK

„Tenni kellene együtt valami nagyon fontosat?” Itt az alkalom!

Rajzoljatok, készítsetek képregényt vagy videót arról, hogy egymással összefogva  
miként segítenétek környezetetekben.
 
Osztályok, tanulócsoportos pályamunkáit várjuk. 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. OKTÓBER 20.

A legtöbb szavazatot elérő alsó és felső tagozatos, illetve 
középiskolás osztályt a szentendrei Skanzenbe szóló 
csoportos belépővel és múzeumpedagógia foglalkozással, 
valamint a pályázatot támogató ICO pomázi üzemébe tett 
látogatással jutalmazzuk.

Részletek a www.oszifesztival.hu oldalon



ésLibator2015. november 7-8.

Az első újborok a 2015-ös évjáratból
Gasztro-tour - tradícionális és modern libás ételek

Hagyományos Márton-napi tollfosztó vidám tréfákkal
Zenés, táncos mulatság

jegyek és bővebb információk: www.skanzen.hu • facebook.com/Skanzen • latogato@sznm.hu • +36 26 502 537


