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„Az élet csak úgy érthető, ha visszatekintünk, de csak úgy élhető, 
ha előrenézünk” - írta Kierkegaard dán filozófus. Az idők során 
minden civilizáció, azon belül is minden nemzet múzeumokba 
igyekezett összegyűjteni múltjának tárgyi emlékeit, hogy azok is 
segítségére legyenek a múlt megértésében. Nekünk magyaroknak 
mára olyan múzeumi kultúránk alakult ki, amely párját ritkítja 
nemcsak a bemutatott kincsek mennyiségét, hanem a tálalás 
minőségét nézve is. 

Hogy mindenkihez eljusson a visszatekintés lehetősége, s ezáltal 
élhetőbbé váljék a jövő, múzeumaink évente több alkalommal 
országos szinten hívják különös és izgalmas találkozásokra az 
embereket a múlttal. A Múzeumok Majálisa és a Múzeumok 
Éjszakája után ősszel a Múzeumok Őszi Fesztiválja vár gazdag 
programokkal, változatos helyszíneken minden korosztályt 
alkotásra és kalandra, mégpedig élményt nyújtó, korszerű oktató 
és szórakoztató rendezvényekkel. 

A Múzeumok Őszi Fesztiváljának szervezői és támogatói hagyományt 
kívántak teremteni a rendezvénysorozattal, és ez sikerült is: tavaly 80 
településen 150 múzeum 1600 programjával a Fesztivál 160 ezernél 
is több látogatót vonzott! Az idén – amikor a Széchenyi-emlékév 
jegyében az „Építs hidat! – Híd, ami összeköt” lett az idei Fesztivál 
jelmondata – várhatóan még többen látogatják majd. Ez az üzenet 
ma különös jelentőséggel bír, hiszen nagy szüksége van a világnak 
azokra a hidakra, amelyek átívelnek az emberek, országok és kul-
túrák közötti szakadékok fölött.

Most, a fesztivál ideje alatt múzeumaink minden szakmai és 
pedagógiai tudásukat erre a nemes feladatra összpontosítják.   
Köszönöm nekik, és tartalmas időtöltést kívánok a résztvevőknek!

Balog Zoltán
az emberi erőforrások minisztere

Tisztelt Múzeumlátogató!
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PROGRAMOK
10:00 – 11.10 MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐ ÉS 
MÚZEUMPEDAGÓGIAI NÍVÓDÍJAK ÉS KIVÁLÓ 
MÚZEUMPEDAGÓGUS DÍJ ÁTADÁSA

11:10 – 16:50 KONFERENCIA

11:10 – 11:30 
Öntsünk tiszta vizet a pohárba! Egy országos 
múzeum kötelessége, lehetőségei, eszközei 
a környezeti nevelésben
Medzihradszky Zsófi a általános és 
közművelődési főigazgató-helyettes 
(Magyar Természettudományi Múzeum)

11:30 – 11:50 
Tüskevár tábor a Balatoni Múzeumban
Havasi Bálint igazgató és 
Németh Péter múzeumpedagógus 
(Balatoni Múzeum) 

11:50 – 12:10 
Csepptől az óceánig
Tóthné Timár-Geng Csilla igazgatóhelyettes 
(Bárdos Lajos Általános Iskola és 
Gimnázium) 

12:10 – 12:45  Hozzászólások, majd szünet

12:50 – 14:10  Jó gyakorlatok bemutatása
Víz-ügyes tábor
Dr. Gróhné Illés Ildikó múzeumpedagógus 
(Duna Múzeum)
A mi Desedánk
Bodó Alexandra múzeumpedagógus 
(Rippl-Rónai MHV Múzeum)
Víz és kő. Ég és föld? Nem!
Dr. Gherdán Katalin muzeológus 
(Pásztói Múzeum, Magyarhoni Földtani Társulat)
Skubizz, less bele mások dunás élményeibe 
a Duna-parton!
Szira Henrietta múzeumpedagógus 
(Ludwig Kortárs Művészeti Múzeum) 
és Tömör Miklós alapító és koordinátor 
(VaLyo Egyesület)

Vízizrí – múzeum a terepen
Juhász Anna projektmenedzser, 
kommunikációs munkatárs 
(Petőfi  Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum)
„Ez a világ olyan kerek, akár a tatai berek”.
Vizes témák a vizek városából 
Kövesdi Mónika művészettörténész 
(Kuny Domokos Múzeum)
Természet és hagyomány találkozása 
az Ős-Dráva Látogatóközpontban
Rózsa Anita környezeti nevelő
(Ős-Dráva Látogatóközpont)
„Engedd élni” – vízparti leskelődés
Szabon Márta zoopedagógus 
(Fővárosi Állat- és Növénykert)

14:10 – 14:55  Tájékoztató a nap további 
programjairól, majd büféebéd

15:00 – 16:50 Bemutatók, workshopok
1. A Wellness az Ókorban – Fürdőkultúra 

Aquincumban című kiállítás 
múzeumpedagógiai hasznosítása 

2. Élet a vízi világban. Pákászok, rákászok, 
csikászok

3. Tópart Apartman 
4. A Duna elválaszt és összeköt
5. A Tatabányai Múzeum új állandó kiállításának 

szerepe a „Zöld múzeum” koncepciójában 
6. A bálnától a bárkáig – tarisznyás túrák 

a múzeumban 
7. Érzékszervek és az érzékelés
8. A múzeum a társadalmi felelősségvállalás 

új vizein. Múltidéző programok demens 
betegeknek

9. Szociális hátrányokkal küzdő tanulók a Petőfi  
Irodalmi Múzeumban és a Mesemúzeumban

Szervezők: 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási 
és Módszertani Központ, Szentendre
Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap
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ÉPÍTS HIDAT – HÍD, AMI ÖSSZEKÖT!
A múzeum több mint egy hely. Az eseménysorozat célja, hogy mind a nagyközönség, mind a 

szakma otthonosan érezze magát a hazai múzeumokban, így egyfajta kulturális hidat szeretne 
építeni a múzeum és közönsége között. 

Ne tétovázzunk, kerekedjünk fel, utazzunk el ősszel pár napra, hiszen idén is számos 
szálláshely csatlakozott speciális ajánlatokkal a fesztiválhoz. És egyet ne feledjünk, aktív 
pihenésünket „kultúrával fűszerezni!” 

KÖZÖNSÉG- ÉS SZAKMAI PROGRAMOK

A lámpás én vagyok – Tanárok Éjszakája 
Ezen az estén a muzeális 
intézmények a pedagógusokra 
fókuszálnak. A programokon a 
tanárok megismerhetik, milyen 
sokrétűen használhatók a 
múzeumok a tananyag 
kiegészítésére, élvezetessé, 

színesebbé téve annak feldolgozását.. 

Óvodapedagógusok Napja 
„Nem lehet túl korán kezdeni!” 
A tudásátadásban fontos szerepet 
játszanak az óvodapedagógusok 
is. A programok az óvodai 
nevelésbe illeszthető múzeumi 
foglalkozásokban rejlő 
lehetőségeket mutatják be 

szórakoztató formában.

Ősz(i)re hangoltuk – 
Programok az őszi szünetre (ÚJ)

„Hurrá, itt az ŐSZI SZÜNET! – De 
mit is csináljunk?” A múzeumok 
szünidei táborokat, változatos 
programokat szerveznek, hogy 
ez ne legyen kérdés. Kisgyerekek 
és tinik, családok és gyerkőcre 

vigyázó nagyik egyaránt találhatnak kedvükre valót a 
gazdag kínálatban. 

Alkossunk együtt! 
„Mindegy, hogy hogy, csak nehogy 
sehogy!” Készülhet aszfaltrajz, 
makett, képregény, grafi ti vagy 
bármi más – lényeg, hogy együtt 
csináljuk! A közös vizuális alkotás 
már folyamatában is élmény.

Utazó Múzeum
A múzeum munkatársai nem 
lesznek restek bőröndöt ragadni, és 
kilépni az intézmény falain kívülre, 
hogy távoli iskolák diákjainak vagy 
akár az egyszerű járókelőknek 
is bemutassák, hogy a kultúra 
határtalan.

16+ múzeumi találkozások −  
Rejtély a múzeumban 

„Használd a fantáziád!” Krimi, 
helyszínelés, nyomozás, kaland! 
A múzeum egyáltalán nem 
kényszer és nem unalmas, 
hanem egy lehetőség a 
szerepjátékra, a hétköznapi 
életből való kiszabadulásra. 

Fiatalok számára szervezett interaktív, egyéni vagy 
csoportos múzeumi felfedezés.

Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk!
„Tudtad?” Lehetsz lelkes 
lokálpatrióta, országjáró vagy 
természetbarát, a múzeumok 
rendhagyó gyalogos és biciklis 
városnéző túrái biztos tudnak 
újdonságot mutatni vagy mondani 
egy-egy település, városrész 

kulturális, épített és természeti értékeiről.  

Mesterségek nyomában 
„Ki kicsoda? – Mi micsoda?” 
A tematika jóvoltából a 
programokon mára már 
elfeledett vagy kevésbé ismert, 
de egykor széles körben 
elismert és sokak által végzett 
tevékenységek, mesterségek 
élednek újjá, elevenednek fel.

Múzeumi Őszbúcsúztató
Jeles napokhoz kapcsolódó 
programok, valamint őszi ízek, 
illatok a múzeum tálalásában 
idén is – szórakozás és 
kikapcsolódás műfaji korlátok 
nélkül.

Szakmai programok
 A rendezvénysorozat nemcsak 

a nagyközönségnek szól, 
hanem a szakma- vagy társ-
szakmabéli érdeklődőket is 
több mint 100 változatos, egyedi, 
sajátos gondolatokkal tűzdelt 
programmal várja.

Ő
sz

(i)
re 

hangoltuk 

H K SZ CS P

M
úz

eu
m

i ő
szbúcsúztató



6

Pr
og

ra
m

ok
 B

ud
ap

es
te

n

6

Állatorvos-történeti Gyűjtemény; 1078 Budapest, István utca 2. T.: +36 1 478 4226
Találkozzunk az Állatorvosin!
A Mozaikok az élelmiszer-vizsgálat történetéből c. időszaki kiállításban szakmai vezetést tartunk játékos 

feladatokkal, melyek a középiskolás biológia tananyagra épülve egészítik ki a fi atalok élelmiszer-higiéniai 
ismereteit.
IDŐPONT: október 12., november 9.   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Aquincumi Múzeum; 1031 Budapest, Szentendrei út 135. T.: +36 1 250 1650
Aquincum útra kel!
Az utazó múzeum célja, hogy azok az általános iskolás és gimnazista diákok is, akik nem, vagy csak 

nehezen jutnak el a múzeumba, megismerjék a főváros római kori örökségét.
IDŐPONT: szeptember 26. – november 13. 10:00–16:00               

A polgárváros titkai
Az Aquincumi Múzeum igazgatója kalauzolja az érdeklődőket az egykori polgárváros területén. A séta során 

nem a megszokott, jól ismert romokról lesz szó, hanem a rejtőzködő, máig nem látható épületek kerülnek előtérbe.
IDŐPONT: október 30. 14:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Fürdő a légiótáborban
Az Aquincumi Múzeum egyik régésze kalauzolja az érdeklődőket Óbudán, a Fürdő Múzeumban, ahol az 

egykori katonai tábor fürdője tekinthető meg.
IDŐPONT: november 12. 11:00–13:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Barbár nap
A Barbár családi nap résztvevői azokkal a népekkel ismerkedhetnek meg, akikkel a rómaiak baráti, 

kereskedelmi vagy éppen ellenséges kapcsolatban álltak.
IDŐPONT: október 1. 11:00–15:00        

Wellness az ókorban – záráshoz közeledve
Az időszaki kiállítás zárásához közeledve az érdeklődők interaktív módon nyernek bepillantást a római 

kori fürdők életébe mind technikai/műszaki, mind élmény oldalról egyaránt.
IDŐPONT: november 5. 16:00–18:00              

Elemlámpával a romkertben
Minden múzeum egészen más arcát mutatja sötétben, ezért a rendhagyó vezetést nem a megszokott 

nyitvatartási időben tartjuk, hanem zárás után, elemlámpák fényénél.
IDŐPONT: november 4. 17:00–19:00             

Bélyegmúzeum; 1074 Budapest, Hársfa utca 47. T.: +36 1 342 3757
’56 a bélyegek tükrében
A program felső tagozatosok számára igényelhető. A diákok egy kihelyezett tanóra keretében 

ismerkednek meg 1956 történetével. A muzeológus bélyegek, képek és dokumentumok segítségével ad 
betekintést az eseményekbe.
IDŐPONT: október 17–28. 8:00–15:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Bélyeggel a világ körül
A bélyeg – amellett, hogy postai fi zetőeszköz – grafi kájának köszönhetően kapcsolódási ponttal 

rendelkezik szinte minden témához és tudományághoz. E nagyszerű tulajdonságát használjuk ki változatos 
tantárgy- és témaspecifi kus óráinkon.
IDŐPONT: október 10–11. 8:00–15:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Aprócska képek a legnagyobb magyarról
2016 Széchenyi éve. De ki is volt ő, és mi jellemezte korát? Számtalan bélyeg jelent meg a legnagyobb 

magyar tiszteletére, így ezúttal a bélyegek felől közelítünk a témához – hisz mindig izgalmas, amikor a 
legkisebbek mesélnek a legnagyobbakról.
IDŐPONT: október 10. – november 11. 8:00–15:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Vázlatból terv, tervből bélyeg
A bélyegtervezés ugyan nem tekinthető önálló mesterségnek, mégis akadnak művészek, akik mesteri 

szinten művelik. Ez alkalommal Kara György bélyegtervező grafi kus művész tart interaktív bemutatót az 
általa kedvelt technikákról.
IDŐPONT: szeptember 23. 14:00–15:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: teljes árú: 500 Ft, diák, 
nyugdíjas: 250 Ft. További jegyáraink felől a honlapunkról tájékozódhat.     
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A titokzatos csomag
Kalandra fel! 1956-ot írunk, kicsiny csapatunk azt a feladatot kapja, hogy titokban juttasson el egy rejté-

lyes küldeményt a forradalmi Budapestre, de vigyázat! Nem ti vagytok az egyedüli csapat, és az üldözőket is ki 
kell játszanotok.
IDŐPONT: október 28. 14:00–15:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma; 1014 Budapest, Szent György tér 2. T.: +36 1 487 8871
Gyerek/Kor/Kép
A gyermekek életmódja és a róluk alkotott fogalmak gyökeres átalakuláson mentek keresztül az elmúlt 

két évszázadban. E változásokra a művészet is élénken refl ektált. Új kiállításunk középpontjában azok a meg-
határozó képi típusok állnak, amelyeket a felnőttek művészete alakított ki a gyermekekről.
IDŐPONT: október 20. 15:00–17:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Mit csinál egy régész?
A múlt feltárása és a régészek munkája gyerekek és felnőttek számára egyaránt izgalmas, romantikus 

munkának tűnik. Sokan vágytak rá gyerekként, hogy ezzel foglalkozzanak. Vajon a valóságban is olyan veszé-
lyekkel teli és kalandos, mint az Indiana Jones-fi lmekben? Hogy néz ki egy ásatás? Mi történik az előkerült 
tárgyakkal, míg a kiállításokon megismerhetjük őket? A tanároknak szóló programon bemutatjuk ezt, és talán 
kedvet csinálunk ahhoz, hogy tanítványaikat is elhozzák egy ezt bemutató múzeumi foglalkozásra.
IDŐPONT: október 7. 15:00–17:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Gyerekek a művészetben
A gyermekek életmódja és a róluk alkotott fogalmak gyökeres átalakuláson mentek keresztül az elmúlt két 

évszázadban. E változásokra a művészet is élénken refl ektált. A tárlat az elmúlt évszázadok gyermeki szerepeit 
és azt mutatja be, hogy az adott kor társadalma hogyan tekintett a gyerekekre.  A Gyerek/Kor/Kép – Gyermek a 
művészetben kiállításhoz kiállításhoz kapcsolódva bemutatjuk a kiállítást és az ahhoz óvodás korúak számára 
tervezett játékos programokat.
IDŐPONT: október 26. 14:30–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Régi idők játékai
A Gyerek/Kor/Kép – Gyermek a művészetben kiállításhoz  kapcsolódóan kipróbáljuk, hogy különböző 

korokban mivel szórakoztak, milyen játékai voltak a gyerekeknek? A foglalkozáson műtárgymásolatokkal, 
érdekes régi játékokkal játszunk. Arra kérjük a gyerekeket, hogy hozzák el magukkal kedves, kisméretű 
játékukat és mutassák be egymásnak.
IDŐPONT: szeptember 27. – november 11.       BELÉPÉS: 800 Ft/fő.     

Fiúk, lányok
Mit jelentett fi únak illetve leánynak születni évszázadokkal ezelőtt, és mit jelent ma? A program célja a 

társadalmi nemek viszonyának vizsgálata, a nők és a férfi ak helyzetének összevetése az esélyegyenlőség, 
családtervezés, társadalmi, gazdasági és politikai szerepvállalás fogalmain keresztül.
IDŐPONT: október 13. – november 11.       BELÉPÉS: 800 Ft/fő.     

Gyerek/kor/kép – Gyermek a magyar művészetben
A gyermekek életmódja és a róluk alkotott fogalmak gyökeres átalakuláson mentek keresztül az elmúlt 

két évszázadban. E változásokra a művészet is élénken refl ektált, új vizuális modelleket alkotva a gyermekkor 
megfogalmazására. A kiállítás középpontjában azok a meghatározó képi típusok állnak, amelyeket a felnőttek 
művészete alakított ki a gyermekekről.
IDŐPONT: október 12. 15:00–16:30       BELÉPÉS: díjtalan.     

Paloták, polgárházak, templomok a középkorból – válogatás a Budapesti Történeti 
Múzeum 2015. évi régészeti feltárásaiból

Kiállításmegnyitó és régészeti konferencia  A Budapesti Történeti Múzeum Középkori Főosztálya az elmúlt évekhez 
hasonlóan 2015-ben is nagy erőkkel kutatta. őrizte meg a főváros régészeti emlékeit a honfoglaláskortól a török kor 
végéig. 2016-ban új kezdeményezéssel álltak elő a múzeum középkoros régészei. Egy kamarakiállítás és egy hozzá 
tartozó egész napos konferencia keretében mutatják be az elmúlt év eredményeit. Az érdeklődők először láthatják a 
karmelita épületegyüttesből, a csepeli Szabadkikötőből és a Gül baba-türbéből előkerült leleteket.
IDŐPONT: október 3. 9:00–17:00       BELÉPÉS: díjtalan.      

Gyere velünk múzeumba!
Egész napos program/minitábor 8-12 éves, alkotni szerető, képzőművészet iránt érdeklődő gyerekeknek. 

A Gyerek/Kor/Kép – Gyermek a képzőművészetben című kiállításunkhoz kapcsolódóan drámajáték és alkotó 
programok váltják egymást a nap folyamán. Mivel játszottak, mit viseltek a gyerekek régen és ma? A családi 
hierarchia, szegények, gazdagok, iskola, tanulás, önállóság és ehhez kapcsolódó kérdések merülnek fel a 
művekhez kapcsolódó programok során.
IDŐPONT: november 3–4. 8:00–16:00       BELÉPÉS: 5000 Ft/nap, mely a meleg ebédet is tartalmazza.     

Csekovszky Gyűjtemény Kiállítóháza;      ,    T.:     1172 Budapest, XVI. utca 1. 
T.: +36 1 257 9482, +36 20 299 2624, +36 30 558 8022

Fazekas, gerencsér, korsós, tálas, kályhás?  Nemzeti kerámiaművészetünk a 
középkortól napjainkig I.

Az előadássorozat első része a magyar fazekaskultúra változásainak vázlatos áttekintése a  X. századtól a 
XX. századig, a honfoglaláskori cserépbográcstól a miskakancsóig. Előadó: Albrecht Júlia képzőművész.
IDŐPONT: szeptember 29. 18:00–21:00       BELÉPÉS: díjtalan.    
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Rajzóra a múzeumban –beszélgetés az iskolai oktatás és a kiállítóhely kooperációjáról
A kiállítóház a környékbeli iskolák pedagógusait hívja egy rövid múzeumpedagógiai bemutatóra és beszélgetésre.

IDŐPONT: október 27. 18:00–20:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     
Fazekas, iparművész, képzőművész, designer?
Nemzeti kerámiaművészetünk a középkortól napjainkig II.  Az előadássorozat második része azt boncolja, hogyan 

hat a kortárs képzőművészetre a hagyományos népi kerámiaművesség. Előadó: Csenkey Éva művészettörténész.
IDŐPONT: november 3. 18:00–20:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Földalatti Vasúti Múzeum; 1052 Budapest, Deák Ferenc tér aluljáró T.: +36 1 461 6500/11271
Közlekedéstörténeti verseny iskolásoknak
A 2011-ben – hagyományteremtő szándékkal – útjára indított közlekedéstörténeti vetélkedőt hatodik alka-

lommal rendezzük meg. A 8. osztályosok számára meghirdetett verseny tematikája idén a 120 éves millenniumi 
földalatti és a 150 éves fővárosi közúti vasúti közlekedés történetéhez kapcsolódik.
IDŐPONT: szeptember 26. 12:00–13:00              

Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény; 1027 Budapest, Bem József utca 20. T.: +36 1 201 4370
korróVízió – divatlátomások az Öntödében
Rozsdás ruhák? Patinás ékszerek? Divatlátomások és utazás az érzékek világában – fémek és textilek 

kölcsönhatása, kortárs zene harangokon, fényfestés, kézművessör-kóstolás és tárlatvezetés a Ganz Ábrahám 
Öntödei Gyűjtemény varázslatos, különleges terében, Buda ipari ékszerdobozában.
IDŐPONT: szeptember 29. 19:00–22:00       BELÉPÉS: egységáras belépő: 800 Ft.     

Ólomkatonaöntés
Készíts velünk ólomkatonát, tündérkét! Hogyan készül az ólomkatona? Milyen mesebeli  lények bújnak 

meg a „Vas-rengetegben”? Ismerkedj meg az egykori öntöde működésével, keresd meg a műtárgyakon a 
különleges lényeket és állatokat, alkoss történetet, és vidd haza saját ólomkatona-fi gurádat!
IDŐPONT: október 8. 10:00–13:00       BELÉPÉS: felnőtt: 800 Ft, diák: 400 Ft, nyugdíjas: 800 Ft, 6 év alatt és 70 év felett ingyenes.     

Családi alkotóműhely – Ganz bácsi műhelye
Vaslevelek, vasszőlő és vaskályha. Az örök fémek világában búcsúzunk az ősztől. Megismerjük a múlt 

öntödéjét, felkutatjuk az egykori gyár rejtett titkait, és alkotunk az őszi szünetben.
IDŐPONT: október 27. 10:00–13:00       BELÉPÉS: felnőtt: 800 Ft, diák: 400 Ft (6 évtől 25 évig), nyugdíjas: 400 Ft, 6 év alatt és 
70 év felett ingyenes, múzeumpedagógiai fogalakozás: 300 Ft/fő, csoportos diákkedvezmény: 150Ft/fő 10 fő felett.     

Harangok a mindennapokban
Milyen harangok léteznek? Mi mindent jeleznek a harangok kongatásukkal? A múzeumpedagógiai 

foglalkozás során izgalmas és alkotó módon ismerkedünk meg a harangok történetével, készítésével, és 
meg is szólaltatjuk őket. A programra óvodai vagy általános iskolai csoportok regisztrációját várjuk.
IDŐPONT: október 20. 10:00–13:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: felnőtt 800 Ft, diák 400 Ft, 
csoportos kedvezmény iskolásoknak: 150 Ft/fő, múzeumpedagógiai fogalakozás 300 Ft/fő.     

Október 6. múzeumpedagógiai foglalkozás az aradi vértanúk emlékére
Fém és történelem a 19. század közepén. Milyen történelmi események vezettek 1849. október 6-hoz? 

Hogyan kapcsolódik ehhez a múzeum? Visszautazunk az időben, közösen gondolkodunk, felfejtjük a miérte-
ket, miközben különleges fémöntvényekkel ismerkedünk meg.
IDŐPONT: október 6. 10:00–13:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.   

Hagyományok Háza – Magyar Népi Iparművészeti Múzeum; 1011 Budapest, Fő utca 6. 
T.: +36 30 615 4134

Mesélő tarisznya
Most a muzeológus veszi nyakába a vándortarisznyát, és indul el a gyerekekhez érdekes múzeumi 

tárgyakkal, jeles napokhoz kötődő népmesékkel, dalokkal. A program kézműves-foglalkozással zárul, így 
mindenki hazavihet egy kézzelfogható emléket.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.   

Fedezd fel a népi iparművészetet!
A Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban található nyitott műhelyben a látogatók az ott bemutatkózó meste-

rek által ismerhetik meg a népművészeti technikákat, kézműves munkafolyamatokat egy októberi hét alkalmával.
IDŐPONT: október 10–14.   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 600–1000 Ft.     

Kerek egy esztendő – Szüreti mulatság
Gyermekeknek, családoknak szóló mesés, játékos léleksimogató sorozat.

IDŐPONT: október 20. 16:00–18:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 1300 Ft/fő/alkalom (felnőtt 
kísérőnek ingyenes), 5000 Ft/4 alkalom.     

Ornamentika és rendszertan
A kézművességgel, népi iparművészettel foglalkozóknak nagy szükségük van szakmai iránymutatásra, 

előadásokra, amelyek segítik munkájukat.Ez az előadás a tervezéshez nyújt segítséget.
IDŐPONT: október 18. 16:00–18:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: felnőtt: 800 Ft, nyugdíjas, diák: 600 Ft.     
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Varrótanfolyam gyerekeknek: kerekítünk, gömbölyítünk, varrogatunk – télre hangolva
Varrótanfolyam gyerekeknek az őszi napokban Gergely Évával.

IDŐPONT: október 1–22.   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 4 alkalom: 5000 Ft, alkalmanként: 1500 Ft 
(felnőtt és gyerek belépője egyben).     

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum; 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4. T.: +36 1 325 1600
Zrínyi Miklós katonái
„Zrínyi Miklós katonái” segítségével iskolákban mutatjuk be az adott korszak mindennapi tárgyait, 

felszerelését, fegyvereit, amellyel a katonák a végvári harcok során találkoztak.
IDŐPONT: szeptember 26. – november 11.   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Az acél csodája
A középkorban a kovácsot valóságos mágusnak tartották, aki egyszerű szerszámaival képes volt a vasból 

félelmetes fegyvert készíteni. A program keretében a páncélkovács mesterséget elevenítjük fel és mutatjuk 
be az érdeklődőknek.
IDŐPONT: tájékoztatás a múzeum honlapján BELÉPÉS: díjtalan.     

Zrínyi keresése
A program során a Zrínyi-emlékévhez kapcsolódóan Zrínyi Miklósról elnevezett emlékhelyeket, 

emlékműveket, intézményeket, köztereket kell felkeresni a résztvevőknek, és a helyszínen készült képet 
kell a múzeum honlapjára feltölteni.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS: díjtalan.     

Katonafestés 3D-ben
Festeni lehet egyszerű lapra, vászonra vagy akár falfelületre is. Nálunk azonban most lehetőség nyílik 

térben festeni. A gyerekek körében népszerű makettkatonák kiszínezésével kelthetjük életre a letűnt korok 
harcosait, nagy csatáit.
IDŐPONT: október 14. 10:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Aradi vértanúk emléknapja
A Hadtörténeti Múzeum számára az aradi vértanúk emléknapja kiemelkedő lehetőség, hogy a magyar 

hadtörténelem hőseiről megemlékezzünk. A program elsősorban iskoláknak teremt alkalmat, hogy a korszak 
kutatójától hallgassanak meg egy előadást.
IDŐPONT: október 6. 10:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Családi nap
Az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából a Múzeum évente megrendezésre kerülő Családi 

Napja is kiemelt jelentőséget kap. A családi játékok és programok mellett idén korabeli haditechnikai eszkö-
zöket is bemutatunk a Múzeum Díszudvarán.
IDŐPONT: október 23. 10:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Ferenc József fújatja a trombitát
A Nagy Háború századik évfordulójáról a dalok és a zene segítségével is megemlékezünk. A Kákics 

együttes műsora a különböző hadszíntereken született, megénekelt katonadalokra épül. Időrendi sorrendben 
járja körül a világháború fontosabb eseményeit.
IDŐPONT:      A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Lovagi torna
Az őszi szünet pihentető napjaira tervezett program célja a múzeumba látogatók „átmozgatása”. 

Egy kiállítás (Hunyadiak fegyverben) megtekintése után a múzeum udvarán rendezett lovagi próbák 
biztosítják a hozzánk érkezők aktív kikapcsolódását.
IDŐPONT: november 3. 10:00–16:00             

Holokauszt Emlékközpont; 1094 Budapest, Páva utca 39. T.: +36 1 455 3333
Feltalálók, tudósok, mágusok
Feltalálók, tudósok, mágusok című időszaki kiállítás megnyitója.

IDŐPONT: szeptember 29. 17:00–19:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     
Feltalálók, tudósok, mágusok – magyar találmányok
Interaktív tárlatvezetés a Feltalálók, tudósok, mágusok című időszaki kiállításunkban.

IDŐPONT: október 14., 21., 28. november 4., 11. 10:00–11:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 100 Ft/fő.     
Séta a zsidónegyedben
Városnéző séta Budapest zsidónegyedében, ahol az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a vallási és kultu-

rális sokszínűségbe, megcsodálhatják az építészeti különlegességeket, és bejárhatják az utcák rejtett zugait.
IDŐPONT: október 4., 18., november 8. 10:00–12:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 3000 Ft/fő.     
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Houdini és Rodolfo nyomában
Harry Houdini és Rodolfo mágikus világával ismerkedhetnek meg a látogatók a kiállított és elvarázsolt 

tárgyak által testközelből.
IDŐPONT: október 3., 10., 24. november 7. 13:00–14:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 100 Ft/fő.    

Iparművészeti Múzeum; 1091 Budapest, Üllői út 33-37. T.: +36 1 456 5107
Tanárok Éjszakája az Iparművészeti Múzeumban
Közös kiállításlátogatás, bemutatóóra és beszélgetés - az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Műszaki 

és Közlekedési Múzeum együttműködésével létrejött Bringológia című kiállítás programjainak, valamint 
múzeumaink pedagógiai tevékenységének bemutatása.
IDŐPONT: október 19. 18:30–22:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

KultúrBringológia Nagytétényben
KultúrBringológia – Bringázz a kultúrába, vedd kerék alá Nagytétényt! Kerékpáros kirándulás Budapest 

határvidékére, amely izgalmas történeteket, rejtélyeket és kincseket rejt. A Nagytétényi Kastély mellett több 
helyi intézmény is érdekességekkel várja a bicajon érkezőket október első szombatján.
IDŐPONT: október 1. 10:00–17:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a Cziffra György Nagytétényi Kul-
turális Központ és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Nagytétényi Könyvtárának programjai ingyenesen látogat-
hatók, a Nagytétényi Kastély programjára kedvezményes, 800 Ft-os (múzeumpedagógiai) belépő váltható.     

A Színekre hangolva kiállításhoz kapcsolódó családi programok
Az RGB#PIROS program keretében a Van kedvenc színem c. pop-up kiállítás újraértelmezi az érzékelés 

és a személyes vizuális kultúra kapcsolatát, a LaLuz csapata bepillantást enged a fényfestészet világába, az 
Élőkép Színház pedig mozdulataival formálja át a teret.
IDŐPONT: október 1. 11:00–16:30       BELÉPÉS: a program a Színekre hangolva kiállításra váltott belépővel vagy 1300 Ft-os 
rendezvényjeggyel látogatható.     

KerékpART – családi nap az Iparművészeti Múzeumban
Az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Közlekedési és Műszaki Múzeum együttműködésében létrejött 

Bringológia című kiállítást minden korosztály számára érdekes programokkal búcsúztatjuk. További informá-
ciók októbertől a múzeum honlapján (www.imm.hu).
IDŐPONT: november 12. 10:30–17:00       BELÉPÉS: a program a kiállításra váltott jeggyel látogatható, teljes árú: 1800 Ft, 
kedvezményes: 900 Ft. További jegyárak és információk a honlapon (www.imm.hu), a Látogói információk fülre 
kattintva érhetők el.     

Film a múzeumban – Cycle me home
A CMH dokumentumfi lm Madrid-Budapest távon bicikliző csapata újabb gyönyörű, újszerű roadmovie-

dokut forgatott Erdélyben. Különleges élményekkel, Andras Toth fi lmzenéjével és Szersén Gyula narrációjá-
val a Transsylvania meghódította a világ fi lmfesztiváljait New Yorktól Limáig.
IDŐPONT: szeptember 28. 17:00–19:30       BELÉPÉS: a program a Bringológia kiállításra váltott jeggyel látogatható, 
teljes árú jegy: 1800 Ft, kedvezményes jegy: 900 Ft. További jegyárak és információk a honlapon (www.imm.
hu), a Látogatói információk fülre kattintva érhetők el. 

József Attila Emlékhely; 1093 Budapest, Gát utca 3. T.: +36 1 216 6127
József Attila Irodalmi Szalon
Úton, útfélen. Beszélgetés Háy János József Attila-díjas íróval.

IDŐPONT: szeptember 29. 18:00–20:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
József Attila Irodalmi Szalon
Költőgenerációk. Beszélgetés Kemény István költővel és Kemény Zsófi  költő-slammerrel.

IDŐPONT: október 13. 18:00–20:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
József Attila Irodalmi Szalon
Beszélgetés Szálinger Balázs József Attila-díjas költővel, műfordítóval.

IDŐPONT: november 10. 18:00–20:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ; 1165 Budapest, Veres Péter út 157. T.: +36 20 417 1956
Kerékpárral a mátyásföldi villanegyedtől a Naplás-tóig
Kerékpárral barangoljuk be a patinás mátyásföldi villanegyedet, a Szilas-patak menti bicikliúton lekere-

kezünk a természetvédelmi oltalom alatt álló Naplás-tóhoz, amit a látványos tanösvény mentén megkerülünk. 
4 órás könnyű túra, a látványosságoknál megállva.
IDŐPONT: október 2. 14:00–18:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Cinkotai szüret a tájházban
Népzene, néptánc, népdal, mustkészítés és -kóstolás, tócsnisütés kemencében, kosaras körhinta és népi 

játékok. A program alatt a cinkotai tájház megtekinthető.
IDŐPONT: október 1. 15:00–20:00       BELÉPÉS: díjtalan.      
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Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum; 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1. 
T.: +36 1 555 3433, +36 1 555 3477

Pedagógusok estje a Ludwigban
Ismerje meg a Ludwig Múzeum épületét, kiállítótereit, a színfalak mögötti kiszolgálóhelyiségeket, valamint 

az aktuális kiállításainkat és az ehhez kapcsolódó programkínálatunkat! Idén a Bartók-kiállítás van a közép-
pontban, és persze készülünk több meglepetéssel is.
IDŐPONT: november 4. 17:00–19:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.         

Ludwig házhoz megy
A program keretében megfordulnak a szerepek: a múzeum keresi fel a (leendő) múzeumlátogatókat. Célunk, 

hogy a kihelyezett múzeumpedagógiai foglalkozásokkal minél szélesebb körben ismertessük meg a kortárs képző-
művészetet, illetve a Ludwig Múzeum kortárs művészeti gyűjteményét. A budapesti és Budapest környéki iskolák után 
szeretnénk olyan hátrányos helyzetű iskolákba is ellátogatni, ahonnan nagyon kis eséllyel tudnának eljönni a gyere-
kek, az osztályok Budapestre, a Ludwig Múzeumba. A programjegy árában benne van a múzeumlátogatás ára is. 
IDŐPONT: a programon való részvételhez regisztráció szükséges.      BELÉPÉS:       hátrányos helyzetű iskolák számára 
a program ingyenes. 

Andy Warhol nyomában
Ha érdekelnek a képzőművészeti, grafi kai technikák, eljárások, ha megpróbálnád feloldani az ellentmondást 

az egyediség és a tömeggyártás között, vagy ha éppen megerősítenéd azt, továbbá, ha szívesen terveznél egy pólót 
magadnak, itt a helyed! A szitázó (szeriográfi a) workshopon megismerkedhetsz a sokszorosított grafi ka rövid 
történetével, de lehetőséged nyílik kipróbálni egy vagy akár több póló elkészítése során a tradicionális – sablonos – 
szitanyomó-eljárását (mi ehhez egy fehér pólót biztosítunk a számodra).  A programon max. 15 fő vehet részt.
IDŐPONT:  hamarosan a múzeum honlapján: http://www.ludwigmuseum.hu/         

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! A programon résztvevők kerékpárral jutnak el a múzeumba és a múzeumból különbö-
ző köztéri helyszínekre, ahol olyan kortárs művészek alkotásait nézzük meg, akik gyűjteményünkben is szerepel-
nek. Így nemcsak a múzeum kiállításait, épületét, hanem az általunk kiállított művészeket is jobban megismer-
hetik bicikliseink. Jelentkezés, regisztráció: salgo.viktoria@ludwigmuseum.hu Eső esetén időpontváltozás jogát 
fenntartjuk! Találkozópont: Müpa bringatároló, 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1. Időtartam: max. 90 perc.
IDŐPONT: szeptember 5., 17. 16:00–17:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

1-2-3
Mostanra már hagyománnyá vált, hogy a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében a Ludwig Múzeumban közös 

alkotónapot, ahol a múzeum aktuális kiállításához igazodó témában rajzolunk együtt kicsikkel, nagyokkal. 
Ebben az évben a Bartók-kiállításunk kapcsán a rajz és a zene kapcsolatát, egymásra hatását próbáljuk meg 
tetten érni nagyméretű, Bartók zenéi által inspirált közös rajzokon.
IDŐPONT: október 15. 10:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Nyitott műhely
Az őszi szünetező diákok előtt egy napra megnyílik a Ludwig Múzeum múzeumpedagógiai stúdiója. 

Lehetőség lesz alkotásra, játékra, kiállításnézésre.  Előzetes regisztráció szükséges: muzeumpedagogia@
ludwigmuseum.hu
IDŐPONT: november 4. 10:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS:      díjtalan.    

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum; 1036 Budapest, Korona tér 1. T.: +36 1 375 6249
Tanárok éjszakája
A Járjunk utána! című interaktív detektívjáték bemutatása pedagógusok számára. Nyomozós játékunk a 

századforduló Budapestjének kereskedésein, fényes kávéházain, elegáns szállodáin, vendéglőin és pompáza-
tos cukrászdáin át kalauzol minket a rejtély megoldásáig; s utunk során, ha elég ügyesek vagyunk, megtud-
hatjuk a fény és pompa mögött lappangó titkokat.
IDŐPONT: november 4. 19:00–21:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Óvodapedagógusok éjszakája
A Szabad a vásár! című foglalkozás bemutatása és mézeskalács-írókázás óvodapedagógusok számára. 

Kereskedelmi kiállításunkban szerep- és mozgásos játékokkal ismerjük meg a vásárok világát. Megidézzük 
a régi mesterségeket – kovács, kosárfonó, bognár, kádár, fazekas, mézeskalácsos – és termékeiket: patkót, 
szakajtót, szekérkereket, hordót, csuprot, mézesbábot.
IDŐPONT: november 2. 19:00–21:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Terítéken a múzeum
Programjaink most házhoz jönnek, ráadásul ingyen! Kérjen osztálya számára egy 45-60 perces ízelítőt 

múzeumunk fi nom programjaiból! A Múzeumok Őszi Fesztiválja ideje alatt hétféle ingyenes program kérhető.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Édes emlékek
Mit kérdezne, ha beszélgethetne egy száz évvel ezelőtt élt cukrászmesterrel? Szeretné tudni, mit készí-

tett napi harminc kiló csokoládéból? Hogy mit gondolt, amikor meglátta az első Dobostortát? Vagy hogy ki volt 
a példaképe, aki a saját öklével verte szét a puncsos mignonokat, ha azok nem voltak megfelelő árnyalatúak? 
Látogasson el hozzánk, és barátságos cukrászmesterünk a századfordulóról úgy mutatja meg vendéglátás-
történeti kiállításunkat, ahogy még nem láthatta.
IDŐPONT: október 12. 17:00–18:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a programon múzeumi belépővel 
lehet részt venni, jegyárainkról honlapunkon tájékozódhatnak.     
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Hát azt meg honnan vegyek?
Interaktív kosztümös tárlatvezetésünkön hangulatos, korabeli környezetben barangolhatja be a 30-as 

évek Budapestjének utcáit. Az 1932-ben élő Ujvári Ádám fűszeressegéddel együtt fedezheti fel, mit és hol 
érdemes vásárolni a békebeli Budapesten.
IDŐPONT: november 9. 17:00–18:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a programon múzeumi belépővel 
lehet részt venni, jegyárainkról honlapunkon tájékozódhat.     

Mesél a főpincér
Mit kérdezne, ha találkozhatna egy száz évvel ezelőtt élt pincérrel? Azt szeretné megtudni, hogy milyenek 

voltak legnagyobb íróink testközelben? Vagy hogy milyen volt minden nap negyvenöt kilométert járni frakkban? 
Hogy miért és kinek mondták legelőször: „Főúr, fi zetek!”? Látogasson el hozzánk, és barátságos főpincérünk a 
századfordulóról úgy mutatja meg vendéglátás-történeti kiállításunkat, ahogy még nem láthatta.
IDŐPONT: október 19. 17:00–18:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a programon múzeumi belépővel 
lehet részt venni, jegyárainkról honlapunkon tájékozódhat.     

Négy érzék sétája – különleges program látássérülteknek a Fehér Bot Nemzetközi Napja 
alkalmából

Cukrászdák, kávéházak, szállodák négy érzék sétája – az élettel teli kávéházak, elegáns szállodák, békés 
fürdők és a polgári élet többi ínycsiklandó színterét fedezzük fel vendéglátás-történeti kiállításunkban. Jöjjön 
el, és tapintsa, szagolja, hallja, ízlelje meg a múlt csodáit! Kifejezetten látássérültek számára tervezett inter-
aktív, tematikus tárlatvezetésünkön együtt fedezzük fel a mindennapok történelmét.
IDŐPONT: október 15. 15:00–16:00, 16:00–17:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Vendéglátó évszázadok az Idősek világnapja alkalmából
Száz esztendővel ezelőtt virágzott a polgári élet Budapesten. Interaktív kosztümös tárlatvezetésen a 

látogatók ennek helyszíneit barangolják be a cukrászműhelyektől a kávéházak világán át a meghitt polgári 
otthonokig; a séta során megnézik, megtapintják, beszippantják és megízlelik e letűnt kor világát.
IDŐPONT:      A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a programon múzeumi belépővel lehet részt venni, 
jegyárainkról honlapunkon tájékozódhat.     

Kereskedő Óbuda
Múltidéző séta a boltok és gyárak városában. Miről mesélnek nekünk Óbudán az óriási panelek árnyékában 

meghúzódó pici házak? Mit jelentett a 20. század elején Óbudán lakni? Kik és hogyan éltek itt ekkor? Erről mesél-
nek nekünk a régi óbudai boltok és egykori gyárak, melyekkel sok-sok ember sorsa összefonódott.
IDŐPONT: október 30. 15:00–16:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a programon múzeumi belépővel 
lehet részt venni, jegyárainkról honlapunkon tájékozódhat.     

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 talál férjet Singer Hermina. És láthatjuk a ma is virágzó 
leandereket és a gyönyörű gesztenyefákat.
IDŐPONT: október 23. 15:00–16:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a programon múzeumi belépővel 
lehet részt venni, jegyárainkról honlapunkon tájékozódhat.     

Mit rejt a ház? – séta az épületben
A Korona tér 1. szám alatti épületegyüttes mozgalmas évszázadokat élt meg. Lakott itt fűszer-csemege árus, 

vendéglős, elítélt bűnözőből lett Mikulás, híres író és sokan mások. Ha kíváncsi a zegzugos épület rejtett meséire, 
ne hagyja ki vezetésünket!
IDŐPONT: október 16. 15:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a programon múzeumi belépővel 
lehet részt venni, mellyel a múzeum kiállításai is megtekinthetők, jegyárainkról honlapunkon tájékozódhat.     

Járjunk utána!
Interaktív nyomozós játékunk a századforduló Budapestjének kereskedésein, fényes kávéházain, elegáns 

szállodáin, 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 5., november 12. 10:00–18:00       BELÉPÉS: a programon múzeumi belépővel lehet részt venni, 
jegyárainkról honlapunkon tájékozódhat.     

Szünidőző programok az őszi szünetben
Az őszi szünetben is tartalmas programokkal, kézműves és gasztronómiai foglalkozásokkal várunk 

kicsiket és nagyokat.
IDŐPONT: november 2., 3., 4. 10:00–12:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.        

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár; 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár 
T.: +36 1 363 1117/128

Hallgatag erdő – nem hallgatag óvónőknek
Hallgatag erdő című foglalkozás tartása óvónőknek a program utáni tapasztalatcserével, beszélgetéssel.

IDŐPONT: október 15. 14:00–17:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     



14

Pr
og

ra
m

ok
 B

ud
ap

es
te

n

14

Éjszaka a múzeumban
Október 14. egy olyan este, amikor életre kelnek a kiállítások, megelevenednek a tárgyak, és kipróbál-

hatóak a régi mesterségek szerszámai, a régen volt vadászok, halászok és pákászok eszközei. Egy olyan este, 
amikor feltárulnak a vitrinek titkai.
IDŐPONT: október 14. 14:00–20:00       BELÉPÉS: a múzeum állandó kiállításaira szóló, adott napra érvényes belépőjeggyel 
lehet a programon részt venni.     

Fáklyás vártörténeti séta
Járja körül vezetésünkkel a Vajdahunyadvár épületegyüttesét!

IDŐPONT: november 2., 3., 4. 18:00–19:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: felnőtt: 1200 Ft, gyermek: 800 Ft.     
Ki volt a tettes? – Rejtély a múzeumban
Nyomozzátok ki a századforduló eleddig kiderítetlen bűntényét!

IDŐPONT: szeptember 26. – november 13. 10:00–17:00       BELÉPÉS: az adott napra érvényes múzeumi belépőjeggyel 
lehet a programon részt venni.     

Őszbúcsúztató tábori foglalkozások – témanapok
A szülők dolgát megkönnyítendő, tartalmas múzeumpedagógiai programokkal várjuk a gyerekeket.

IDŐPONT: november 2., 3., 4. 9:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 1500 Ft/fő/nap + 1200 Ft étkezési 
költség (tízórai, ebéd).     

Magyar Nemzeti Múzeum; 1088 Budapest, Múzeum körút 14-16. T.: +36 1 327 7773
Mondd el, mit vársz tőlünk! – múzeumpedagógiai  workshop
Gyere el és mondd el, mit vársz a Magyar Nemzeti Múzeum múzeumpedagógusaitól, hogyan tudod a 

tanmenetedbe beépíteni a múzeumi órákat!
IDŐPONT: október 5. 17:00–18:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

A kő bölcsessége a keménység – kövekbe zárt örökség a Lapidáriumban
Szabó Ádám régész tárlatvezetéssel egybekötött előadása a Római Kőtárban.

IDŐPONT: október 21. 16:00–17:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: A program az állandó kiállításra 
váltott belépőjeggyel látogatható.     

Évszázadok hagyománya – szövés-fonás az idő fonalával
Alkoss egy ősrégi mesterség nyomán úgy, hogy közben a történelemben barangolsz! Szövés-fonási 

technikákat mutatunk, ismerkedünk az alapanyagokkal.
IDŐPONT: szeptember 30. 18:00–19:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: programjegy: 1500 Ft.     

100/100 száz évek száz percben – kalandozás a múzeum épületében zárás után
A kíváncsi és vállalkozó kedvű látogatóknak 100 perces útjuk során interaktív lehetőséget kínálunk, hogy 

zárás után fedezhessék fel a múzeum évszázadainak titkait, bepillanthassanak a közönség elől elzárt terekbe, 
ahol sosem lehet tudni, mit rejtenek a falak.
IDŐPONT: szeptember 28. – október 26. 17:00–18:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: programjegy: 1000 
Ft, ifjúsági (26 éves korig) és nyugdíjas (62 éves kortól) 500 Ft, családi programjegy: 2200 Ft.     

1956 – forradalom a múzeum háza táján, avagy mit jelentett 1956 a múzeum életében
Elképzelted már magad 1956 őszének budapesti utcáin? Tudod, merre haladtak a szovjet tankok, és hol 

zajlottak városi harcok? Tudtad, hogy a Nemzeti Múzeumot is érte találat, aminek következtében egész kiállítás-
részek, gyűjtemények semmisültek meg?
IDŐPONT: október 22. 16:00–17:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a program az időszaki kiállításra 
váltott belépőjeggyel látogatható, a Rejt/Jel/Képek ΄56 című kiállítás jegyárai: felnőtt, teljes árú: 1400 Ft, kedvez-
ményes: 700 Ft, kombinált jegy (időszaki + állandó): 2200 Ft, kedvezményes kombinált: 1100 Ft, családi: 3100 Ft.     

A múzeumkert megszállásai – múzeumkerti őszi séta
Szeretsz a Múzeumkertben hűsölni, vagy a múzeum lépcsőin napozni? El tudod képzelni, hogy itt valaha 

játszótér is volt? Kíváncsi vagy, hogy nézett ki a Múzeumkert az elmúlt évszázadok során, és kik ültették. 
csodálatos fáit?
IDŐPONT: október 1. 11:00–12:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: programjegy: 1500 Ft, családi 
programjegy: 2200 Ft.     

Elszabadultak a vonalak! – Alkossunk együtt, az MNM óriás színezője
Megleled a vonalak között gróf Széchenyi István nagy tervét, a Lánchidat? Tudod hogyan nézett ki az első 

gőzmozdony vagy gőzhajó?
IDŐPONT: október 8. 12:00–15:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Kalandvágyók, kincsvadászok fi gyelem! – kincskereső családi délután
Kincsvadászok kerestetnek! Olyan múzeumi bűntény vár megoldásra, amelynek megoldását a helyszínen 

őrzött milliónyi kincs tovább bonyolítja.
IDŐPONT: október 15. 13:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: programjegy: 1000 Ft, diák (26 éves 
korig), nyugdíjas (62 éves kortól): 500 Ft, családi prpgramjegy: 2200 Ft.     
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Mintákban a világ: Afrika jelene az MNM régészeti kiállításában – egy különleges utazás képei
Kivételes fotósorozat törzsekről, az eltűnő félben lévő afrikai kultúráról, a zsákmányszerzésről és a 

szépség fogalmáról.
IDŐPONT: október 19. 16:00–17:00        

A Széchényi-emlékek őre mesél – esti történelemóra Csorba Lászlóval
Rendhagyó történelemórára hívunk mindenkit, Csorba László történész, a Magyar Nemzeti Múzeum volt 

főigazgatójának „esti meséjére”, de garantáljuk, hogy senki nem fog elaludni!
IDŐPONT: november 2. 18:00–19:30       BELÉPÉS: díjtalan.     

Kapcsolj, és juss át a másik oldalra! – csapatjáték kisgyermekes családoknak
A család egy csapat!? Add össze, amitek van! Titeket is összehoz Széchenyi István Lánchídja, amely 

összeköti Pestet Budával? Képes vagy megváltoztatni a környezeted?
IDŐPONT: október 28. 14:00–18:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: programjegy: 1000 Ft, diák (26 
éves korig), nyugdíjas (62 éves kortól): 500 Ft, családi programjegy: 2200 Ft.     

Kövesd a forradalmi szélforgót! – emigráció másképp – hidak a szabadságharc utáni világban
Óriás társasjáték, amelyen a vállalkozó kedvű játékosok újrajátszhatják az 1849-es emigránsok útvonalát, 

Kossuth Lajos, Bem József, Andrássy Gyula és Teleki László bőrébe bújva; a Jolly Joker: Pulszky Ferenc.
IDŐPONT: november 2. 14:00–18:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: programjegy: 1500 Ft, családi 
programjegy: 2200 Ft.     

Magyar Olimpiai és Sportmúzeum; 1146 Budapest, Székhely: Hermina út 49.
SportAgóra kiállítóhely: Ifjúság útja 2. T.: +36 1 471 4350

Sporttörténeti séta a Palotanegyedben és a pesti belvárosban
Budapest belvárosa és a Palotanegyed számos sporttörténeti érdekességet foglal magában. Izgalmas, 

bennfentes információkkal kísért sétára hívjuk az érdeklődőket, ahol megtudjuk, hol állt az első magyar torna-
klub és milyen volt a 19. századi „testegyenészet”. A századeleji embereszménynek megfelelően mely sportolóink 
jártak a mai Egyetem téri épületbe órákat hallgatni? Hol élt és ki volt Muzsa Gyula? Mit tett Esterházy Miksa 
gróf a címben idézett felhívásához kapcsolódóan? Híd, ami összeköt – és amit a sport világa és Budapest között 
építünk most fel. Indulás: Magyar Nemzeti Múzeum kertje, Arany-szobor lábától. A sétát vezeti: Dr. Szabó Lajos 
sporttörténész, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum igazgatója.
IDŐPONT: október 1., 9. 14:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Rejtély az olimpián! Nyomozás az eltűnt piros-fehér-zöld szalag után
A múzeumba lépve időt és teret váltunk: 1956-ban, a Melbourne-i olimpián vagyunk. Otthonról egyre nyugta-

lanítóbb hírek érkeznek, de itt sem zavartalan a helyzet. Kéziszercsapatunk lányai már szinte a zsebükben érzik 
a győzelmet, amikor szörnyű felfedezést tesznek: Tass Olga szalagja szőrén-szálán eltűnt! Skandalum! A csapat 
indulása veszélybe került! Kinek állhatott mindez érdekében? A helyzet persze pontról pontra tovább bonyolódik? 
Eredjünk közösen a rejtély nyomába, oldjuk meg a feladványokat és győzzünk együtt – most és 60 évvel ezelőtt.
IDŐPONT: október 26., november 9. 18:00–20:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Hősök versenyben – olimpiai képregényrajzolás
A program alkalmával bekapcsolódhatnak a látogatók egy olyan képregény megalkotásába, amely nemcsak az 

alkotást, hanem a sportot, olimpiát és nemzeti értékeket helyezi a középpontba. Ennek folyamán az olimpiai képre-
gény elkészítése lehet a híd, amely összeköt (történeteket, élményeket, kicsiket, nagyokat, sportágakat, nemzete-
ket, de mindenekelőtt az alkotást és a nemzeti értékeinket, hőseinket, büszkeségeinket és tehetségeinket).
IDŐPONT: október 7., 8. 10:00–17:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Magyar Természettudományi Múzeum; 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6. T.: +36 1 210 1058
Óvodásokkal a múzeumban
Gyerekek a múzeumban. Megszokott kép, de hogyan várjuk őket? Mit és hogyan csináljunk, hogy a 

múzeumban töltött idő ne „csak” tartalmas legyen a 3-6 éveseknek, hanem klassz élmény is? Pedagógiai 
gyorsképzés olyan felnőtteknek, akik óvodásokkal foglalkoznak, olyan előadóktól, akik a gyerekek oktatásá-
nak, nevelésének elméleti és gyakorlati szakértői.
IDŐPONT: október 12. szerda 14:00–17:00. A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

A rovarok birodalma
A program során a rovarok kicsit titokzatos, de mindenképpen izgalmas világával ismerkedünk. A gyerekek 

játékok és kísérletek útján ismerhetik meg, hogy a rovarok miként érzékelik világunkat, hogyan úsznak, repülnek, 
ugranak. Megtudhatják, hogyan képzik a hangot, sőt ki is próbálhatják a ciripelés tudományát.
IDŐPONT: november 3. 10:00–15:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Testes témák – az érzékszervek és az érzékelés
Az érzékszerveket tekintve mi, emberek miben vagyunk jobbak vagy rosszabbak az állatvilág egyes 

tagjainál? Hogyan érzékelik más fajok a világot? Hogyan lehet hallani fül nélkül és látni látószerv nélkül? 
Óriásmakettek, állati példák, próbák és rejtvények segítenek eligazodni a kérdések között. Ha megfejted a 
rejtvényeket, tied lesz a kód, amivel az érzékelés legfontosabb elemét rejtő szekrény nyitható.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan        
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Állatok hete a múzeumban – ünnepeljük együtt a 150 éves Fővárosi Állat- és Növénykertet!
Hogyan vizsgálják a zsiráfokat? Milyen oroszlánok élnek az állatkertben? Honnan érkezik a friss eukaliptusz 

a koaláknak? Milyen állat a babirussza? Ilyen, és hasonló kérdésekre keressük a válaszokat az Állatok Hetén az 
Állatkert-totó segítségével. A hétvégi kézműves foglalkozáson elkészítheted saját állatkerted.
IDŐPONT: október 5., 6., 7., 8., 9. 10:00–14:00              

Műhelytitkok
Műhelytitkok programjainkon látogatóinkat beavatjuk a múzeumi munka kulisszatitkaiba. Múzeumunk 

egy muzeológusát vagy preparátorát kérdezhetik munkájáról, kérhetik szakvéleményét, szaktanácsait. 
Megismerhetik 10 milliós gyűjteményünk néhány érdekes, féltve őrzött darabját.
IDŐPONT: szeptember 24., október 1., 8., 15., 22., 29., november 5., 12., 19. 10:00–14:00              

A múzeum születésnapja – benne vagyunk a korban!
A 214 éves Magyar Természettudományi Múzeum első önálló kiállítási épülete 20 éve nyitotta meg kapuit 

a Ludovika Akadémia egykori lovardájában. Az évfordulókat látogatóinkkal együtt szeretnénk ünnepelni. 
Kézműves foglalkozással, felfedező utakkal, gyűjteménylátogatásokkal és koncerttel várunk mindenkit.
IDŐPONT: október 29. 10:00–18:00       BELÉPÉS:        

Tarisznyás túra – változatok egy témára
Gyerekek és szüleik, nagyszüleik együtt indulhatnak el az épület kincseinek, érdekességeinek felkutatására 

a Bálnától a bárkáig. A magyar dinók nyomában vagy az Idősebbek is elkezdhetik útvonalakon. A múzeumi tarisz-
nyában megtalálják a felfedezőúthoz szükséges kellékeket, pl. távcsövet, nagyítót, mérőszalagot és a játéklapot.
IDŐPONT: október 29. – november 6.       BELÉPÉS: 300 Ft.     

Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár; 1074 Budapest, Dohány utca 2. T.: +36 1 413 5547
100 év, 100 tárgy – pedagógusműhely
Pedagógusok, múzeumpedagógusok, múzeumi szakemberek számára meghirdetett program, amelyben 

új kiállításunkat és múzeumpedagógiai munkánkat mutatjuk be. Az interaktív program során a résztvevők 
különböző foglalkozásainkkal ismerkedhetnek meg, sőt, ki is próbálhatják azokat. A bemutatón szó lesz az 
iskolai csoportos látogatásokkor felmerülő gyakorlati kérdésekről is.
IDŐPONT: szeptember 29. 17:30–19:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Mit rejt a levéltár?
A Mit rejt a Zsidó Levéltár? című foglalkoztató füzet segítségével felfedezzük a levéltár látványraktárát 

és a benne rejlő levéltári kincseket. A bemutató során a gyerekek megismerkednek a levéltáros szakma 
érdekességeivel is.
IDŐPONT: november 7. 11:00–12:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Dohány-kert épülettörténeti séta
Az a gondolat, hogy egy múzeum nemcsak a kiállításai miatt lehet érdekes, kevésbé van jelen a köztudat-

ban. Sokszor nem is gondolunk arra, hogy az épületét is érdemes megfi gyelni, mert számos olyan részletet 
hordozhat magán, mely történetéről mesél. Így van ez a Dohány utcai épületegyüttessel is. Sokan nem tudják, 
hogy a 170 x 50 méternyi terület nem csak a zsinagógát és a múzeumot, de más érdekes kincseket is rejt; 
épületeit, emlékhelyeit (és kiá llí tá sait) végig étálva megismerheti a pesti zsidó közösség és a történelmi pesti 
zsidónegyed történetét. 
IDŐPONT: október 6. 16:30–18:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Nyomozz a Zsinagóga árnyékában! Épülettörténeti séta diákoknak
Az épülettörténeti séta során nem uncsi, poros kiállításokat látogatunk, hanem kívülről zoomolunk az épületek-

re, Európa legnagyobb zsinagógája árnyékában sétálunk és kutatunk.
IDŐPONT: október 14. 11:00–12:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.   

Őszi ünnepek nyomában
Idén a Múzeumok Őszi Fesztiváljának időpontja egybeesik az őszi zsidó ünnepekkel. Ennek apropóján 

intézményünk rabbija, Darvas István mesél arról, hogy mit is takar ez a kifejezés a zsidó vallásban.
IDŐPONT: október 20. 16:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Mesemúzeum; 1013 Budapest, Döbrentei utca 15. T.: +36 1 202 4020
Mese- és árnyjáték
Hogyan lehet összekapcsolni az egyik legősibb bábszínházi műfajt, az árnyjátékot a pedagógiával és a 

drámajátékkal? Erre keres választ foglalkozásunk, amelyben először az árnyjáték történetét és változatait 
mutatjuk be, majd a résztvevők maguk is kipróbálhatják az árnyjátékban rejlő színházi, képzőművészeti és 
pedagógiai lehetőségeket. Foglalkozásvezetők: Körömi Gábor és Körömi Csenge drámapedagógusok.
IDŐPONT: október 28. 18:00–20:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Szerelemcsütörtök, dobszerda
2016. október 13-án 18 órától várunk minden kedves óvodapedagógust a Szerelemcsütörtök, dobszerda 

című bemutató programra. Az interaktív foglalkozás során a mondóka, játék, dal és mese szintézise révén az 
adott mesehelyzetet vagy mesehőst akár egyetlen jól ismert kis dal vagy mondóka is felidézheti, a mese pedig a 
játékok és dalok sorozatában egyszerűen végigpergethető, újrajátszható. A foglalkozást Korzenszky Klára vezeti.
IDŐPONT: október 13. 18:00–20:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.      
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MMKM Elektrotechnikai Gyűjtemény; 1075 Budapest, Kazinczy utca 21. T.: +36 1 342 5750
Kísérletezzünk közösen!
Gyakorlati példákon keresztül adunk ötletet fi zikatanároknak egyszerű kísérletek összeállításához, me-

lyeket az iskolai tanórákon is tudnak alkalmazni. „Rendhagyó fi zikaóránkon” bemutatjuk, hogy milyen múzeumi 
eszközökkel teszünk kísérletet a fi zika, azon belül az elektromosság megszerettetésére a diákok körében.
IDŐPONT: november 3. 10:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: felnőtt: 800 Ft, diák: 400 Ft, 
pedagógusoknak ingyenes.     

Elektrovi
A múzeum által óvodásoknak (Madárlesen, Villamosított háztartás) kínált múzeumpedagógiai programok 

bemutatása az óvodapedagógusoknak.
IDŐPONT: október 11. 16:00–18:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: felnőtt: 800 Ft, diák: 400 Ft, 
pedagógusoknak ingyenes.     

A kézzelfogható energia
A programmal célunk, hogy a múzeumban folyó „rendhagyó fi zikaóráinkat” olyan  gyermekekhez is eljut-

tassuk, akik valamilyen ok miatt akadályoztatva vannak a múzeum meglátogatásában.
IDŐPONT: október 13. 10:00–11:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Töltődj fel!
Az Elektrotechnikai Múzeum utazó kiállításához kapcsolódóan villamosságtani kísérletekre épülő bemu-

tatót kínál az elektrosztatika és elektrodinamika témaköréből. A tárlatot jelenleg Pakson, az Atomenergetikai 
Múzeumban tekinthetik meg az érdeklődők, így programunkat a környék iskoláinak ajánljuk ki.
IDŐPONT: október 12. 13:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Egy különleges műtárgy: a hengerfúró
Egy különleges technológia bemutatása egy múlt századi kisiparos által tervezett és legyártott – ma már 

műtárgy – egyedi hengerfúró történetén keresztül.
IDŐPONT: november 10. 13:00–14:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: felnőtt: 800 Ft, diák, gyermek: 400 Ft.     

Séta az áram útján
A program egy séta az Elektrotechnikai Múzeumból indulva a Rákóczi úton át, az Astorián keresztül végig 

a Károly körúton, majd a Dob utcán vissza a Kazinczy utcába, mindeközben betekintést kaphatunk Erzsébet-
város villamosításával kapcsolatos emlékeibe.
IDŐPONT: szeptember 28. – október 19. 14:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: helyszínen és 
elővételben: 2000 Ft, kizárólag elővételben csoportoknak: 1800 Ft.     

Családi nap az Elektrotechnikai Múzeumban
A rendezvény ideje alatt a múzeum egy alkalommal családi napot rendez, melyen kreatív gyerekfoglalko-

zásokkal várjuk a kisgyermekes családokat. Lesz többek között izzófestés, Brain Box-foglalkozás.
IDŐPONT: október 1. 10:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: felnőtt: 800 Ft/fő, diák, gyermek: 400 Ft/fő.     

Előadássorozat a villamosenergia és energetika témaköréből
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Szenior Energetikusok Klubjával közösen rendezett 

előadássorozatok a villamosenergia-ipar aktuális kérdéseiről. Előadóknak az iparban dolgozó, döntéshozó 
szakembereket, egyetemi tanárokat kérünk fel.
IDŐPONT: szeptember 29. – október 20., 27., november 10. 10:00–12:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. 
BELÉPÉS: felnőtt: 800 Ft, diák, gyermek: 400 Ft.     

Jedlik Ányos tudományos konferencia
Konferencia keretében kerül sor Jedlik Ányos munkásságának bemutatására, valamint új kutatási ered-

mények ismertetésére. A rendezvény során emlékezünk meg Király Árpádról, a múzeum megalapítójáról, 
igazgatójáról, aki egyben Jedlik munkásságának kutatója is volt.
IDŐPONT: október 10. 11:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Detektoros rádió készítése
Az őszi szünidő idejére tervezett tematikus foglalkozás keretében a résztvevők detektoros rádiót készítenek, 

mellyel sikeres összeállítás után az MR1 Kossuth Rádió adójának középhullámú sugárzása fogható fülhallgatóval.
IDŐPONT: november 2. 10:00–11:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: felnőtt: 800 Ft, diák: 400 Ft, 
a foglalkozás költsége: 3500 Ft.     

Érdekességek a magyar vasútvillamosítás történetéből
Az őszi fesztivál ideje alatt két alkalommal esti nyitvatartással (17:00–21:00) is várjuk a látogatókat. 

Azon felnőtt korosztályt célozzuk meg, akiknek napközben nem áll módjukban a múzeumot meglátogatni. A 
rendezvények ideje alatt a múzeum udvarán a fényreklámok működés közben is megtekinthetőek.
IDŐPONT: október 7. 17:00–21:00       BELÉPÉS: felnőtt: 800 Ft/fő, diák, gyermek: 400 Ft/fő.     
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Hírbe hozzuk magunkat!
Az őszi fesztivál ideje alatt két alkalommal esti nyitvatartással (17:00–21:00) is várjuk a látogatókat. 

Azon felnőtt korosztályt célozzuk meg, akiknek napközben nem áll módjukban a múzeumot meglátogatni. 
A rendezvények ideje alatt a múzeum udvarán a fényreklámok működés közben is megtekinthetőek.
IDŐPONT: szeptember 30. 17:00–21:00       BELÉPÉS: felnőtt: 800 Ft/fő, diák, gyermek: 400 Ft/fő.     

Iránytű készítése
Az őszi szünidő idejére tervezett tematikus foglalkozás keretében a gyerekek iránytűt készítenek egyszerű 

eszközökből, majd kísérleteket végeznek el velük.
IDŐPONT: november 5. 10:00–11:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: felnőtt: 800 Ft/fő, diák: 400 Ft/
fő, a foglalkozás költsége: 1500 Ft.     

Műszaki Tanulmánytár; 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 10. T.: +36 70 702 4024
Minden programra ez az érvényes:
IDŐPONT: november 10. 10:00–13:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: teljes árú jegy: 800  Ft, 
kezdvezményekről a www.oszifesztival.hu oldalon tájékozódhat.    

Így írunk mi
Az írásbeliség témáját, az írásbeli kommunikáció fejlődését, múltját, jelenét és jövőjét vizsgáljuk a 

foglalkozáson. 
Kikiáltóktól az appokig. Kommunikáció és média a Tanulmánytárban
Mennyire hálóz be minket a média? Hogyan és mennyire hat ránk? 
A Galvani úti híd
Egy meg nem épült híd története. 
A magyar fi nommechanikai ipar fellegvára: a MOM
A MOM gyár története.     
Atomvonat és társai
Hajmeresztő elképzelések vonatok, repülők ás más járművek atomenergiával való hajtására. 
Az utált és mégis hasznos Szerémi út
A Szerémi út a XI. kerület egyik legfontosabb főútja. Megépültét egy hosszas vita előzte meg, ami a Lágymányosi 

hídról szólt. A kompromisszumos megoldást eleinte sokan rossznak tartották, pedig... Egy közlekedési vita, amelynek 
kompromisszumos lezárása nem várt eredményekkel járt. Domonkos Csaba előadása. 

Páncélvonatok
A vasút fegyverben – egy elfeledett fegyvernem a 20. század elejéről. 
A 19. századi magyar gőzhajózás
A magyar gőzhajóépítés és hajózás története.  Az előadás 3, nagyjából 10-15 perces részből épül fel. 

Az első rész a korai dunai gőzhajózás komplex hátterét járja körül, szó lesz a Carolina gőzhajóról és a bécsi 
Dunagőzhajózási Társaságról. A második rész a DDSG hátterével és rövid történetével foglalkozik, az ala-
pításától a krími háborúig. A harmadik részben a DDSG szabadkereskedelmi monopol pozíciójáról, a hazai 
versenyről és Baross Gábor hajózást érintő tevékenységéről lesz szó. 

Széchenyi angliai utazásai
Széchenyi István Angliát példaképnek tekintette, így ottani útjai során a politikai berendezkedés mellett 

a gazdasági életet, ezen belül a műszaki ipari újdonságokat is alaposan tanulmányozta. 
Újítások a fotótechnikában
Tárlatvezetés a fényrögzítés eszközei gyűjteményben, mely a fénykép és mozgófi lm készítéséhez 

használt kamerákat, a rögzített képek bemutatásához alkalmazott állókép- és fi lmvetítő készülékeket őriz 
a 19. század elejétől a 20.század végéig. Az érdeklődők világhírű technikai újításokat, többek között Petzval 
fényképészeti objektívjét, Lumière fi lmvetítő gépét, Pulvári hangfelvő kameráját, Dulovits Dufl ex fényképe-
zőgépét is megtekinthetik. Kovács Ottó előadása. 

A csavar forradalma
A szabványosítás története. 
A magyar tudomány napja
Ezen a családi napon sokféle vonatkozásban szeretnénk a magyar tudományt közelebb hozni, megismer-

tetni a program résztvevőivel. 
Alkotó RAK-TÁR-HÁZ
Őszi nagytakarítás – családi alkotóműhely. 

Néprajzi Múzeum; 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. T.: +36 1 473 2400
Ki kivel, hol, mikor, mit csinál...
A védelmező, akadályozó tabuk eltűnnek, azonban a megértés és elfogadás attitűdje egy múzeumban is 

formálható. Férfi  és női szerepek mai világunkban és a hagyományos paraszti kultúrában. Koltay Erika előadása 
diákoknak és felnőtteknek, meghirdetett időpontokban. 
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Térhajlítók
A közösségi alkotásban bárki részt vehet, aki belép a Néprajzi Múzeumba. Időről időre más és más 

anyagokkal dolgozunk, miközben az épület belső dekorációja kirajzolódik. Az elkészült alkotások útjelzői, 
ihlető és elgondolkodtató látványelemei lesznek a megújuló, nyomot hagyó múzeumnak.

Óbudai Múzeum; 1033 Budapest, Fő  tér 1. (bejárat a Szentlélek tér felől) T.: +36 1 250 1020
Rejtőzködő templomaink, kolostoraink
A középkori Óbuda – a budai Várhegyen álló új királyi központ elkészültéig „Buda” – kiemelkedő szerepet 

töltött be az ország életében. A 11-13. század során a mai Árpád híd budai hídfőjének két oldalán helyezkedett 
el az egykori királyi székhely egyházi és világi központja.

IDŐPONT: október 8. 11:00–12:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     
Az emlékké nemesedett múlt? – zsidó emlékek Óbudán
Az óbudai zsidó közösség története a középkorban kezdődött, majd a törökök kiűzése után, a 17. században 

a Zichy-uradalom területére visszatelepülő lakosok között nagyon hamar megjelentek az izraeliták is.
IDŐPONT: november 6. 11:00–12:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Isten veletek, ti boldog Vendelinek – múltidéző séta Óbudán az eltűnt kiskocsmák nyomában
Városnéző séta és előadás Belső-Óbuda egykori és még létező kiskocsmáinak és vendéglőinek rövid 

bemutatásával.

IDŐPONT: október 1. 11:00–13:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     
Játék a városban – Varró Dániel költő szubjektív tárlatvezetése
Varró Dániel költő szemszögéből ismerhetjük meg az Óbudai Múzeum Játék a városban című új, állandó 

kiállítását.

IDŐPONT: október 9. 15:00–16:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     
Kéktúra
A Kéktúra keretében az Óbudai Múzeum muzeológusa speciális tárlatvezetést tart a hazai kékfestésről 

és kartonnyomásról a Goldberger-gyár öt nagy korszakán keresztül.
IDŐPONT: október 15. 11:00–12:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

A Zichy kastély titkai – barokk uradalom Óbudán – séta
Az óbudai Zichy-kastély nem csupán a Fő tér egyik legfőbb látványossága, de otthont ad több múzeumnak 

és kulturális programnak is. Bár a környéken élők számára szinte mindennapi helyszínnek számít, története 
mégsem igazán ismert.

IDŐPONT: október 30. 15:00–16:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     
Krúdy-séta
„Ott szállott partra, ahol, ahol lehetett, akár csak egy sekélyes, reménytelen parton is, ahol elhasz-

nált pléh kályhacsövek, lyukasbádog-, gyermekfürösztő teknők, öregasszonyok megfoltozhatatlan edényei 
(ibrikei) között, ahol a hasznavehetetlen tárgyak között hasznavehetetlennek érezte már önmagát is.”

IDŐPONT: október 2. 11:00–12:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     
Óbuda 1956 – tematikus tárlatvezetés az időszaki kiállításban
A 2016 őszén nyíló időszaki kiállításhoz kapcsolódóan kurátori tárlatvezetésre várjuk látogatóinkat. 

A kiállítás legfontosabb célja, hogy tematizálva mutassa be az 1956-os forradalom óbudai vonatkozásait, 
azokat az óbudaiakat, akik kapcsolatba kerültek az eseményekkel, vagy mindennapi tevékenységeikkel 
átlépték a kerület határait.
IDŐPONT: október 12. 11:00–12:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Sorsunkban a történelem – tematikus tárlatvezetés a Goldberger Textilipari Gyűjteményben
Az Óbudai Múzeum Goldberger Textilipari Gyűjteménye tematikus tárlatvezetésre várja a látogatókat, amely-

nek középpontjába egy óbudai zsidó gyároscsalád története és a gyárat világhírig vezető Goldberger Leó kerül.
IDŐPONT: október 16. 11:00–12:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.    

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Pedagógiai Könyvtár és Múzeum; 
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. T.: +36 1 323 5513

Angyalkert, gyermekkert, ovi
Témánk az Óvodapedagógusok Napján a kisdedóvás története – nemcsak óvodapedagógusoknak. 

Vendégünk Harcsáné Hornyák Katalin, a Martonvásári Óvodamúzeum megalapítója. Előadások, műhelyfog-
lalkozások, speciális tárlatvezetés szerepel kínálatunkban.
IDŐPONT: október 24. 10:00–14:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Táskamúzeum. A Pedagógiai Múzeum kihelyezett foglalkozásai
Múzeumpedagógiai foglalkozásokat kínálunk általános- és középiskolás osztályoknak. Választható prog-

ramjaink: Régen is volt is iskola; A szamárfültől a szamárpadig; Régi pénzek a történelemórán; Tintamalac és 
tollszem; „Fénytanoncok”
IDŐPONT: október 3. – november 11.   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.      
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Országos Széchényi Könyvtár; 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6. (Budavári Palota F épület) 
T.: +36 1 224 3746

„Kincseit a nemzetnek szánta” – 150 éve született Todoreszku Gyula
Feltárulnak Todoreszku Gyula és Horváth Aranka páratlan értékű könyvtárának kincsei. A ritka 

könyvek mellett korabeli dokumentumok, egykori bútoraik is segítenek megismerni a gyűjtő házaspárt és a 
gyűjtemény történetét.

IDŐPONT: október 4., 11. 15:00–16:00       BELÉPÉS: 400 Ft.     
Egy asztalnál Zichy Mihállyal, avagy kerekasztal-beszélgetés és tárlatvezetés a Zichy 
megrajzolt hősei című nagy sikerű kiállítás kapcsán

A rendezvény keretében a Zichy-jelenség köré szerveződő kerekasztal-beszélgetést tartunk, amelyen részt 
vesznek a Zichy megrajzolt hősei című kiállítás kurátorai (Szarka Anita, Szűts-Novák Rita) mellett a Magyar 
Nemzeti Galéria Grafi kai Osztályán dolgozó, Zichy-illusztrációkkal foglalkozó művészettörténész, Hessky 
Orsolya és egy Zichy-levelekből felolvasó előadóművész, Spolarics Andrea is. A beszélgetést a kurátorok 
tárlatvezetése zárja az Ereklyetérben.
IDŐPONT: szeptember 27. 15:00–18:00, október 14., 21. 11:00–12:00       BELÉPÉS: 400 Ft.     

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet; 1013 Budapest, Krisztina  körút 57. 
T.: +36 1 375 1184/124

Színháztörténeti séta a Bábos nyomában
A színháztörténeti séta a Jön a bábos! című, Rév István Árpádról és színházáról szóló kiállításunk apropóján 

született meg. A Nemzeti Bábszínjátékhoz kötődő sétán nemcsak a korabeli bábszínház, de a teljes színháztörténeti 
és bábtörténeti kontextus is feltárul azok számára, akik elindulnak a Bábos nyomában.
IDŐPONT: október 15., 29. 10:00–12:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 2000 Ft/fő.     

Toldi – bábos foglalkozás
A Nemzeti Bábszínjáték leghíresebb, legtöbbet játszott előadása volt a Toldi. A színház rövid fennállása alatt 

több mint hatszázszor került színre hatalmas sikerrel. Mi lehetett az oka a rendkívüli népszerűségnek? 
IDŐPONT: szeptember 30., október 7., 28., november 4., 11. 10:00–12:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  
BELÉPÉS: 300 Ft.     

Híd, ami összeköt – koncert
Koncertet szervezünk középiskolás fi atalok közreműködésével, amelyre az idős korosztály tagjait 

hívjuk el hallgatóságnak. A Bajor Gizi Színészmúzeum falai között stílszerűen olyan zeneszámokat 
tűzünk műsorra, melyek közt színházi előadások ismert és közkedvelt dallamai is felcsendülnek majd. 
(Brecht-songok, operettek slágerei). 
IDŐPONT: november 12. 15:00–17:00        

Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum; 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 19/b. T.: +36 1 472 6342
Legyen NAV-on egészséges!
Színes programokkal várjuk az érdeklődőket. A tárlatvezetéstől kezdve a különböző érdekes témájú 

előadásokon keresztül  akár egészségügyi vizsgálatokon is részt vehetnek a látogatóink. Részletek a 
www.oszifesztival.hu holnapon.  
IDŐPONT: október 15. 12:30–18:30       BELÉPÉS: díjtalan.     

Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériája; 1201 Budapest, Kossuth Lajos utca 39. T.: +36 1 283 1779
A Magyar Kárpitművészek Egyesületének kiállítása
A kiállítást ünnepséggel nyitjuk meg, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk! Megnyitó ünnepség: 

2016. november 9. szerda, 17 óra.  
BELÉPÉS: díjtalan.     

Emlék-Mű 1956-2016 időszaki képzőművészeti kiállítás
BELÉPÉS: díjtalan.     

Petőfi  Irodalmi Múzeum; 1053 Budapest, Károlyi utca 16. T.: +36 1 317 3611
Tanárok éjszakája a Sárkányok földjén
Kádár Annamária mesepszichológus segítségével a mesék, meseolvasás, a közös mesélés oktatásban 

betöltött helyéről és szerepéről beszélgetünk a Sárkányok mindig lesznek időszaki kiállításhoz kapcsolódóan.
IDŐPONT: október 14. 18:00–20:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.   

A VÉGÉtől az elejéig
Hogyan ismerjük fel Budapest rejtett zugait egy hős szemén keresztül, a fényképezőgép lencséje mögül 

nézve, miközben mi magunk vagyunk a látvány részesei? A sétát Bartis Attila A vége című regénye ihlette.
IDŐPONT:  október 7. 17:30–19:00    BELÉPÉS:       A program díja 800 Ft, melyet csak elővételben, a PIM jegypénztárában 
vagy a Jegymesteren tudnak megvásárolni.         

Múzsák nyomában
Városi séta irodalmi töltettel két különleges múzsa – Szendrey Júlia és Csinszka – nyomában, a PIM, az 

Ady Emlékmúzeum kiállításai és a Szupp-ház megtekintésével.
IDŐPONT: október 15. 15:00–16:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: sétajegy: 800 Ft melyet csak 
elővételben, a PIM jegypénztárában vagy a Jegymesteren tudnak megvásárolni.     
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Ne csak együnk, igyunk is! – irodalmi kocsmatúra
Koccintson velünk kedves íróink törzshelyein! Csak 18 éven felülieknek és az irodalom rendszeres 

fogyasztóinak ajánlott program.
IDŐPONT: november 11. 19:00–20:30       BELÉPÉS: sétajegy limitált fogyasztással: 1000 Ft.     

Séta és irodalom – a Margitsziget egy kicsit másképp
Kimozdulunk a múzeumból! Irodalmi séta a Margitszigeten. A séta során neves íróink szobrait felkeresve 

egy-egy verssel vagy műrészlettel idézzük meg alakjukat.
IDŐPONT: október 1. 10:00–11:30       BELÉPÉS: sétajegy: 800 Ft melyet csak elővételben, a PIM jegypénztárában
vagy a Jegymesteren tudnak megvásárolni.     

Tekerj – irodalmi bringatúra
Aki szívesen hallgat irodalmi anekdotákat, és szeretné Pest és Buda különféle íróink által lakott helyszíneit 

megismerni, újra felfedezni, az tekerjen velünk!
IDŐPONT:   szeptember 30. 17:30–19:00.i      BELÉPÉS:        A program díja 800 Ft, melyet csak elővételben, a PIM jegypénztárában 
vagy a Jegymesteren tudnak megvásárolni. 

Vasárnapi séta a Károlyi-palotában
A séta során megismerkedhetünk a Károlyi-palota klasszicista épületével, titkos helyeivel és a Károlyi-család 

évszázadokat átívelő történetével.
IDŐPONT: október 30. 15:00–17:00       BELÉPÉS: sétajegy: 800 Ft melyet csak elővételben, a PIM jegypénztárában
vagy a Jegymesteren tudnak megvásárolni.    

Postamúzeum; 1068 Budapest, Benczúr utca 27. T.: +36 1 269 6838
Halló, itt a telefonközpont!
A madzagtelefontól a mobilig – kalandozás a távbeszélő-történetben  Programunk keretében a 

Postamúzeumban tett múzeumlátogatás után munkatársaink mennek el az iskolába, és interaktív 
bemutató foglalkozást tartanak a telefon, a telefonálás történetéről.
IDŐPONT:      A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.          

A távírász mestersége
Működő távírógépek között mutatjuk be egy mára elfeledett hivatás hétköznapi hőseit.

IDŐPONT: október 7. 16:00–17:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     
A Postagarázs
Épületbejárás az egykori Járműtelep, a Magyar Posta Zrt. Logisztikai Igazgatóság Központi Szállítási 

Üzem területén. A Bierbauer István és Frirtz Jenő által tervezett Járműtelep 1928 óta szolgál a folyamatosan 
megújuló postai gépjárművek tárolására. A maga korában európai hírű építészeti megoldással, a rámpás 
fel- és lehajtókkal megépült hatalmas garázs mellett az épületegyüttes több helyszínét is megtekinthetik az 
érdeklődők. Helyszín: Budapest XIV., Egressy út 35-51.
IDŐPONT: november 12. 10:00–11:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Emlékezés a postás hősökre
Megemlékezés és koszorúzás az egykori főposta falába 1927-ben beépített, Berán Lajos és Kevitzky Hugó 

által készített emlékmű előtt az első világháborúban elesett, a fronton katonaként harcoló vagy a tábori postaszol-
gálat teljesítése közben életüket veszítő postások tiszteletére. Helyszín: Budapest V., Petőfi  Sándor utca 13-15.
IDŐPONT: november 4. 11:00–11:30       BELÉPÉS: díjtalan.     

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár; 1013 Budapest, Apród utca 1-3. 
T.: +36 1 201 1577

Feltáruló szöveg/testek
Programunk rendhagyó utazás, tanulás múzeumi térben és időben, amelynek során egy kortárs irodalmi 

szöveg történetét, kérdéseit helyezzük állandó kiállításunk terébe.
IDŐPONT: szeptember 29. 18:00–19:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Tiszta a praclid?
A kézmosásról játékos formában óvodásoknak.

IDŐPONT: október 13. 11:00–12:00        
Az Arany Sas Patikamúzeumtól a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumig
Az Arany Sas Patikamúzeum elől induló séta során az érdeklődők megismerhetik a Semmelweis 

Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár négy épületének két helyszínét.
IDŐPONT: október 7. 17:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Egy különleges könyvtár és levéltár épülete
Fedezd fel Dr. Magyar László Andrással, négy nyelvről fordító könyvtár- és levéltárvezetőnkkel a Török 

utcai  Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár és Levéltár mozgalmas történetét!
IDŐPONT: szeptember 28. 17:00–18:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     
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Gyógyító színek
Kreatív foglalkozás Semmelweis Ignác gyerekkorának egy helyszínén.

IDŐPONT: október 8. 10:00–12:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     
Emlékek kerekasztalánál
Múltidéző kerekasztal-beszélgetés a múzeum dolgozóinak, gyűjteményének, épületének történetét 

bemutató új időszaki kiállításban.
IDŐPONT: november 11. 16:00–17:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria; 1014 Budapest, Szent György tér 2. 
T.: +36 1 469 7180

„A lámpás én vagyok”
Tárlatvezetésekkel és kerekasztal-beszélgetéssel várjuk a közoktatásban dolgozó pedagógusokat.

IDŐPONT: október 28. 14:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Óvodapedagógusok napja
Tárlatvezetésekkel és kerekasztal-beszélgetéssel várjuk az óvodapedagógusokat.

IDŐPONT: október 28. 14:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Építsünk hidat!
A 16–25 éves korosztályt megszólító fesztivál lesz a múzeumban. A programot szeptembertől folyamato-

san alakítják az abban résztvevők. Tárlatvezetések, hírességek, közös alkotás – igazi fesztiválhangulat!
IDŐPONT: november 12. 14:00–20:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.          

Múzeumi őszbúcsúztató
Családi napra várjuk a 6-12 éves korú gyermekeket és szüleiket. 11:30-kor tárlatvezetés a gyerekeknek, 

12:30-kor a felnőtteknek. Közben kreatív alkotótevékenység.
IDŐPONT: november 5. 11:00–14:00       BELÉPÉS: 900 Ft.     

Őszre hangoltunk
Az iskolai őszi szünet három napján (november 2-4.) délelőtt 11:00 órakor tematikus vezetésekkel várjuk 

az általános iskolás gyermekeket a Magyar Nemzeti Galéria állandó gyűjteményeiben.
IDŐPONT: november 2. 11:00–11:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Zenetörténeti Múzeum; 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7. T.: +36 1 214 6770/252
A Sasvári Zongoraterem műhelye
A rendhagyó tárlatvezetés során a Zenetörténeti Múzeum legújabb kiállítását, a Sasvári Zongoraterem mű-

helyét mutatjuk be eredeti berendezésével és a zongorajavításhoz szükséges szerszámokkal, alkatrészekkel.
  

Egy hegedűkészítő műhelytitkai
Fedezzük fel együtt a magyar mesterhegedűk készítését! A rendhagyó tárlatvezetés alkalmával egy 

különleges 20. századi magyar hegedűkészítő műhely történetét ismerhetik meg.
IDŐPONT:      A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: felnőtt: 600 Ft, kedvezményes: 300 Ft (diák/nyugdíjas/
pedagógus), családi: 1200 Ft     

A Múzeumok Őszi Fesztiválja idei mottójának – Építs hidat! – Híd, ami összeköt! – szellemében 
készíts szelfi t bármilyen képpel, festménnyel vagy egyéb műalkotással, amin egy hidat vélsz 
felfedezni, csak egy a lényeg, hogy mindezt valamelyik múzeumban tedd! Az elkészült hidas 
szelfi t töltsd fel a Facebook www.facebook.com/2016muzeumokoszifesztivalja oldalára 
#oszifesztival megjelöléssel, valamint add meg a helyszínt, ahol a képet készítetted 
(pl. #oszifesztival itt: Sün Múzeum)!

Az online szavazáson a három legtöbb szavazatot (lájkot) elérő fotó alkotóját értékes 
nyereményekkel – a fesztivált támogató ICO cég rajzeszközökből és írószerekből álló 
ajándékcsomagjával, valamint a szentendrei Skanzen családi belépőjével – jutalmazzuk. 
További részletek a www.facebook.com/2016muzeumokoszifesztivalja, valamint a  
www.oszifesztival.hu oldalon.

LEGYÉL TE IS HÍDLELŐ! 
FACEBOOK-KÖZÖNSÉGJÁTÉK



MÚZEUMOK
Őszi Fesztiválja

Őszi szállásajánlatok:

» itthon.hu

Építs hidat! – Híd, ami összeköt!

2016.09.26-11.13.
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Aszód, Petőfi  Közérdekű Muzeális Gyűjtemény; 2170, Szontágh lépcső 2. T.: +36 28 780 176
Miért éppen Aszód?
Petőfi  Sándor számos intézményben megfordult már, mire az aszódi Schola Latina diákja lett. Hogyan 

teltek az ifjú Petőfi  tanulóévei Aszódon?
IDŐPONT: november 10. 17:00–18:30       BELÉPÉS: díjtalan.    

 Megelevenedő népmesék
Hogyan pörög a rokka? Mennyi egy véka búza? Népmeséink olvasása közben gyakran találkozunk olyan 

tárgyakkal, fogalmakkal, amelyeket a mai mindennapi életben már nem, a múzeumban viszont megtalálunk. 
Itt az ideje tehát, hogy a mese is a múzeumba költözzön!
IDŐPONT: szeptember 29, 30. 09:00–12:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Fonjunk kosarat!
Háti, kenyér, libaülő, tojásos, gabonás, borsós. Mind-mind a kosárhoz köthető jelzők. A kosárfonás nagy-

szerűsége, hogy egyszerű anyagból számtalan méretű, formájú és funkciójú eszközt hozhatunk létre, melyek 
körülvesznek minket a hétköznapokban. Kosárfonóink nemcsak megmutatják, de az arra vállalkozóknak meg 
is tanítják a kosárfonás alapjait.
IDŐPONT: október 1. 09:00–12:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Fót, Németh Kálmán Emlékház; 2151, Béke út 31. T.: +36 70 331 9236
Kálmán-napi találkozó
A hagyományos Kálmán-napi találkozók szüret után,  a mester születés- és névnapja körül zajlanak.

IDŐPONT: október 9. 15:00–17:30       BELÉPÉS: díjtalan.    

Gödöllő, Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofi t Kft.; 2100, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz 
T.: +36 28 420 331

Óvodások a kastélyban
A kastély óvodásoknak szóló legsikeresebb múzeumpedagógiai programjainak interaktív bemutatása óvoda-

pedagógusoknak. A program végén kötetlen beszélgetésre várjuk a résztvevőket szerény vendéglátás mellett.
IDŐPONT: szeptember 29, 30. 15:00–17:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Bunkertúra
Vezetett túra a kastély déli oldalán található, a Horthy-család és közvetlen környezete számára épített, 

2010-ben felújított óvóhelyen.
IDŐPONT: október 15. 11:00–11:30, 11:30–12:00, 12:00–12:30, 12:30 –13:00, 14:30–15:00, 15:00–15:30, 15:30–16:00, 
16:00–16:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: felnőtt: 600 Ft, diák: 350 Ft.     

Flóra kertje
Kézműves foglalkozás keretében dekoratív ruhaillatosító tölcséreket készítünk.

IDŐPONT: október 15. 15:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Kastélykárpitok
Előadás a kastély barokk színházában a Remsey Flóra kárpitművész munkásságát bemutató  időszaki 

kiállításhoz kapcsolódóan.
IDŐPONT: október 15. 16:00–17:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Királydombi pavilon
A kastélypark egyetlen megmaradt barokk kori építménye 2004-től újra látogatható, de csak különleges 

alkalmakkor, kivételes események alatt tart nyitva.
IDŐPONT: október 5. 10:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Padlástúra
A kastély közönségtől elzárt padlásterének bejárása az itt dolgozó műszaki szakemberek vezetésével. 

Egy érdekes sétára várjuk a résztvevőket, amelynek során olyan helyszíneket fedezhet fel a látogató, ahová 
máskor nem juthat el.
IDŐPONT: október 15. 10:30–11:15, 11:30–12:15, 13:30–14:15, 14:30–15:15, 15:30–16:15, 16:30–17:15   A RÉSZVÉTELHEZ 
REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 600 Ft/fő.   

Gödöllő, Gödöllői Városi Múzeum; 2100, Szabadság tér 5. T.: +36 28 421 997
A mi kis városunk
A szeptember 9-én megnyíló, Az én városom című új állandó helytörténeti, valamint a szecessziós gödöllői 

művésztelepet bemutató állandó művészeti kiállítás megtekintése a gödöllői és környékbeli pedagógusokkal inter-
aktív formában. Ez alkalommal ismertetjük az állandó kiállításokhoz kidolgozott új foglalkozások tematikáját is.
IDŐPONT: október 5. 16:00–17:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

PROGRAMOK ORSZÁGSZERTE
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Utazz velünk! Királyi vonatok
16:00 órától Királyi Váróhoz kapcsolódó tematikus programok ismertetése óvodapedagógusoknak. 

17:00 órától a Királyi vonatok című új múzeumpedagógiai, ismeretterjesztő kiadvány bemutatója Schäffer 
Erzsébet újságíró vezetésével.
IDŐPONT: szeptember 27. 16:00–18:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Múzeum a bőröndben
Irodalom – másképp. Kivisszük a helytörténeti kapcsolódású irodalmi emlékeket az osztályterembe. 

Ady és Léda viszonyán és Léda gödöllői kötődésén keresztül kicsit másképp, érdekesebben lehet megközelíteni 
az iskolai tananyagot. Tantervi anyagba integrálható az általános iskola 8. és a középiskola 11-12. évfolyamában.
IDŐPONT: szeptember 26. 08:00–14:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu     

Gödöllői mesterek
Hol volt, hol nem, Gödöllő környékén egy inaslegény. Mára már eltűnt mesterségek egy-egy szép és 

szimbolikus műtárgydarabjait, szerszámait mutatjuk be. Vándorútra indulunk, inasként elszegődünk a 
cipész-, mézesbábos-, kovács- és kalaposmesterekhez.
IDŐPONT: szeptember 7. 08:00–15:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu     

Bábkészítés
Bábkészítés a Színháztörténeti Múzeum munkatársaival a Remsey-családról szóló időszaki kiállításunkban 

egy családi délelőtt keretében.
IDŐPONT: október 15. 10:00–12:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

A világ felett – a Remsey-család négy generációja
Időszaki kiállítás a város életét meghatározó művészcsalád négy generációjáról.

IDŐPONT: október 14. – november 13. BELÉPÉS: felnőtt: 600 Ft, diák, nyugdíjas 300 Ft.    

Kismaros, Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény; 2623, Kossuth Lajos út 21. T.: +36 20 923 4714
Tárlatvezetés a Kismaros épített öröksége régen és most c. időszaki helytörténeti kiállításban
A sok érdekes régi építményt (házak, keresztek, emléktáblák stb.) bemutató időszaki kiállításon a jelen-

tősebb építmények történetét felelevenítő tárlatvezetéssel segítjük a téma alaposabb megismerését.
IDŐPONT: október 8. 10:00–12:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Kismaros épített öröksége régen és most. Időszaki helytörténeti kiállítás
A kiállításon bemutatjuk Kismaros XIX–XX. századi épített örökségét (házak, keresztek, emléktáblák stb.) 

ábrázoló régi fényképeket a Kismaros Sváb Muzeális Gyűjtemény anyagából.
IDŐPONT: szeptember 23. – október 27. hétköznap 9:00–19:00      BELÉPÉS: díjtalan.     

Kismarosi helytörténeti séta
A Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény körüli történelmi településközpontban található – helytörténeti 

szempontból érdekes – látnivalók (szobrok, emléktáblák, megmentett gótbetűs német feliratú sírkövek stb.) 
és azokhoz kapcsolódó háttértörténetek bemutatása.
IDŐPONT: október 16. 10:00–12:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Százhalombatta, „Matrica” Múzeum; 2440, Gesztenyés út 1-3. T.: +36 23 354 591/15
ArchaeOvi – ősöde a Múzeumban
Szerepjátékos foglalkozás óvodás csoportoknak a „Matrica” Múzeum állandó kiállításának őskori részében.

IDŐPONT: október 14. 09:00–11:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Téli időszámítás indul... – szezonzáró családi nap a Régészeti Parkban
Őskori szabadtéri helyszínünkön játékokkal, kézműves foglalkozásokkal bezárjuk a szezont, és a 

Régészeti Park kapuját is tavaszig. Elkészítjük a gyerekekkel az idei év legkedveltebb tárgymásolatait és 
megkeressük társasjátékkal a természet őszi/ősi kincseit.
IDŐPONT: október 9. 10:00–16:00       BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu.     

Minitábor az őszi szünetben
„MatricaVáros” felfedezése játékokkal, mesékkel, kézműveskedéssel, éjszakai bátorságpróbával három 

napon keresztül.
IDŐPONT: november 2. 08:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.          

Szentendre, Ferenczy Múzeumi Centrum; 2000, Kossuth Lajos utca  5. T.: +36 26 310 244
Ha megáll az idő – fi lmvetítések és beszélgetések
A Ferenczy Múzeumi Centrum kiállításaihoz kapcsolódó fi lmek a P’Art moziban: Anyám és más futóbolondok

IDŐPONT: október 12. 18:30–21:00       BELÉPÉS: teljes árú 1000 Ft, diák 800 Ft.     
Egy szelet szelet
Asztalos Zsolt különleges tárgyai segítségével a kiállítási tárgyak mibenlétére kérdezünk rá egy humoros 

foglalkozás keretében.
IDŐPONT: október 2. 10:00–12:00       BELÉPÉS: 500 Ft.     
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Ha megáll az idő – fi lmvetítések és beszélgetések
A Ferenczy Múzeumi Centrum kiállításaihoz kapcsolódó fi lmek a P’Art moziban: Éjjeli féreg (2014)

IDŐPONT: október 4. 18:30–21:00       BELÉPÉS: teljes árú 1000 Ft, diák 800 Ft.     
Ha megáll az idő – fi lmvetítések és beszélgetések
Tajtékos napok (2013) – Ferenczy Múzeumi Centrum kiállításaihoz kapcsolódó fi lmek a P’Art moziban, az 

Art Capital keretében.
IDŐPONT: szeptember 28. 18:30–20:00              

Alkossunk együtt!
A tavalyi évben nagy sikerrel megrendezett eseményt most még izgalmasabbá tesszük – fonallal 

készítünk térbeli rajzokat.
IDŐPONT: október 16. 10:00–12:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum; 2000, Sztaravodai út T.: +36 26 502 501
Valamit visz a víz...
Egész estét betöltő programra várjuk az óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat, ahol a paraszti 

életben megjelenő, vízhez való sokféle viszonyra világítunk rá. Szó lesz a víz kapcsolatáról a környezettel, 
szépségápolással, munkával, mesékkel, dalokkal, játékokkal.
IDŐPONT: október 7. 16:00–20:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

A mi 56-unk – történelem és mindennapok falun
Az 1956-os forradalom 60. évfordulóján bemutatjuk az �50-es évek vidéki kultúráját, a forradalom hatá-

sát a mindennapokra, annak előzményeivel és következményeivel együtt. Tanúja voltam címmel a személyes 
élmények kerülnek a középpontba, a kísérőprogramok között gombfoci-bajnoksággal, korabeli játékokkal 
(golyózás, snúrozás) várjuk a látogatókat.
IDŐPONT: október 22. 09:00 – október 23. 17:00       BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu     

Szent Márton Újborfesztivál és Libator
A Szent Márton-év Közösségben vagyunk jelmondatához híven megmutatjuk a falusi társadalom 

közösségeit, az összetartás erejét, közösségi alkalmakat. A látogatókat libaételek sokasága, családi pincé-
szetek újborai, őszi csemegék és kézműves termékek vására várja. A jó hangulatról koncertek, kézműves 
programok, tematikus túra és irodalmi borkóstoló gondoskodik.

IDŐPONT: november 12. 09:00–18:00       BELÉPÉS:       700 –2000 FtT

Tápiószele, Ferenczy Múzeumi Centrum – Blaskovich Múzeuma; 2766, Múzeum út 13. T.: +36 53 380 157
A fazekasság
A fazekasság mesterségével ismerkedhetnek meg az általános iskolások. A szóbeli és vetítettképes 

bemutatást kézműves foglalkozás zárja.
IDŐPONT: október 5. 08:00–13:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Bringázz velünk!
A Múzeumok Őszi Fesztiválján kerékpárral Tápiószele régészeti értékei nyomába indulunk. Régészeti múl-

tunk fontos emlékeit Dinnyés István nyugalmazott régész-muzeológus szakmai vezetésével ismerhetjük meg.
IDŐPONT: október 1. 14:00–17:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Játék a tárgyakkal
Izgalmas játékkal várjuk a középiskolás fi atalokat ezen az estén. Az állandó és időszaki kiállítás tárgyaival 

oldunk meg játékos feladatokat. Az este elengedhetetlen kelléke a jókedv, lesz harapnivaló és beszélgetés is.
IDŐPONT: október 15. 18:00–21:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Rajzold körbe a fi lagóriát!
Az én múzeumom címmel „rajzoljuk körbe a fi lagóriát”, vagyis a múzeumkerti faépítményt gipszkarto-

nokkal vesszük körbe, és itt helyezzük el rajzainkat. Minden alkotást díjazunk.
IDŐPONT: október 8. 14:00–17:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Vác, Pannónia Ház; 2600, Köztársaság út 19. T.: +36 27 513 482
Mutasd, hogyan csinálod! – múzeumpedagógiai bemutató
Interaktív tárlatvezetés, melynek során az ellátogató pedagógusok saját élményeik alapján tapasztalhatják 

meg a különböző korosztályú diákok ismeretszerzését játékos formában bővítő módszereinket, eszközeinket.
IDŐPONT: október 27. 17:00–19:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Saxon Poli-Univerzuma workshop
A váci Városháza épülete előtt megrendezésre kerülő workshop, amelynek során a MADI-gyűjteményhez 

kapcsolódó gondolkodtató, fejlesztő játékot lehet kipróbálni.
IDŐPONT: október 27. 17:00–19:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
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Fókuszban a kerámia
Gádor István keramikusművész születésének 125. évfordulója alkalmából technika- és anyagtörténeti 

előadást, valamint kézműves foglalkozással egybekötött gyakorlati bemutatót tartunk.
IDŐPONT: október 28. 16:00–19:00       BELÉPÉS: a programokra a múzeum belépőjegyei érvényesek.     

Nem úgy van most, mint volt régen... – népi hagyományok
Családi nap az ősz jegyében.

IDŐPONT: október 29. 10:00–17:00       BELÉPÉS: a programokra a múzeum belépőjegyei érvényesek.    

Vác, Tragor Ignác Múzeum; 2600, Zrínyi utca 41/a. T.: +36 27 200 868
Kultur-caching – kulturális kincskereső
A program keretében a résztvevők csapatokban fedezhetik fel városunk kulturális helyszíneit, viszont a 

séta egymást követő állomásainak sorrendjére maguknak kell rájönniük elrejtett jelek segítségével.
IDŐPONT: október 8. 10:00–12:00       BELÉPÉS: felnőtt: 1200 Ft, diák, nyugdíjas: 600 Ft.     

Múmiák vaksötétben
A program keretében a látogatók elemlámpás tárlatvezetésen vehetnék részt a Memento mori – Ars 

memorandi – Kapuk a múltra kiállításban. Elemlámpát az érdeklődőknek kell magukkal hozni.
IDŐPONT: október 28. 18:00–19:30       BELÉPÉS: felnőtt: 1200 Ft, diák, nyugdíjas: 600 Ft.     

Letűnt korok… ahogyan Te látod!
A program a Letűnt korok a Duna mentén című időszaki régészeti kiállításhoz kapcsolódik. A tárlatban helyet ka-

pott egy Árpád-kori lakóház részleges installációja, melyhez kapcsolódóan festett belső teret tervezünk megalkotni.
IDŐPONT: október 14. 14:00–17:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Régészeti kincsvadászat
A résztvevők interaktív módon ismerkedhetnek meg tárlatainkkal és a múzeummal. Állomásról állo-

másra haladva nyomok után kell kutatniuk, amelyek továbbvezetik őket a játékban. Aki sikeresen megoldja a 
feladatokat, valamint megtalálja a nyomokat, a játék végére eljut az elrejtett kincsekhez!
IDŐPONT: november 4. 10:00–12:00       BELÉPÉS: 400 Ft/gyermek.    

Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum; 8000, Fő utca 6. T.: +36 22 315 583
Kazay Endre-nap
Új gyógyszerészeti szerzeményeinkből készült kiállítás megnyitása alkalmából előadások. dr. Schneider 

Attila: Megemlékezés Kazay Endréről, Dávidné Horváth Enikő: A Magyar Korona Patika története
IDŐPONT: november 10. 16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Múzeumpedagógiai Évnyitó
Kötetlen beszélgetés és tapasztalatcsere fehérvári és Fejér megyei pedagógusokkal a múzeumok és az ok-

tatás szerepéről és lehetőségeiről. Érdekes pszichológiai előadásra invitáljuk a pedagógusokat – olyan előadót hí-
vunk, aki a pedagógusok mindennapi munkáját tudja felvetéseivel segíteni. Az előadást kötetlen beszélgetés követi.
IDŐPONT: október 26. 18:00              

Utazó múzeum
A Városi Képtár és a Hetedhét Játékmúzeum közös akciója: olyan székesfehérvári iskolákba visszük el a múze-

umpedagógiai foglalkozások speciális változatát, amelyekből az elmúlt évek során nem jöttek el hozzánk osztályok.
IDŐPONT: szeptember  26–november 13. 

Vágjam vagy varrjam? – egy seborvos emlékei Bethlen Gábor korából
Németh Ádám interaktív előadásában a 17. század kirurgusa elevenedik meg. Megtudjuk, miféle hajme-

resztő módszerekkel és eszközökkel kezelték akkoriban a kórságokat a többnyire messziről jött seborvosok. 
Képet alkothatunk munkájuk titkairól, bepillanthatunk a mesterség történetébe.
IDŐPONT: szeptember 27. 16:30–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Az elveszett római katona
Elveszett katona? Évszázadok óta nyomát sem találják. De a feltárt csontok, érmek és furcsa tárgyak 

egy titkot rejtenek. A különös leletek alapján tudósok és régészek hosszú évek óta próbálják összerakni a 
valóságot. Ám a réges-régi titok azóta is ott szunnyad a kút mélyén. Van bátorságod belevetni magad egy 
ókori rejtélybe?
IDŐPONT: október 1. 10:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

FényHatÁS – TudÁShow a Múzeumban
Természettudományos kísérletek során igyekszünk megmutatni és megérteni a festészetben oly fontos 

fény természetét és működését. A kísérleteket a TudÁShow mutatja be.
IDŐPONT: szeptember 29. 17:00–18:30       BELÉPÉS: díjtalan.     

Legyél te is római katona!
A látogató megismerkedhet a római katonák mindennapjaival – kézműves programokon keresztül.

IDŐPONT: október 1. 10:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
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Alkossunk együtt!
Közös rajzolásra várjuk a családokat, baráti társaságokat, alkotni vágyókat, ahol egy közös nagy kép 

elkészítésében vehetnek részt.
IDŐPONT: november 12. 10:00–14:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Dés András Trió – JazzJátszótér
A jazzjátszótéren nem hintán, csúszdán játszunk, hanem gondolatokkal, érzésekkel és mindenekelőtt hangokkal 

meg ritmusokkal. Km.: Bacsó Kristóf (szaxofon), Fenyvesi Márton (gitár). Mesél és ütőhangszeren játszik: Dés András.
IDŐPONT: október 28. 11:00–13:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Patikahumor – az allövet-fecskendőtől a párkereső hirdetésig
A Múzeumok Őszi Fesztiváljának programjaként egy könnyedebb hangvételű előadással szeretnénk elbú-

csúztatni az évszakot. Gyógyszerészethez kötődő irodalmi alkotásokkal, gúnyrajzokkal és mókás anekdoták-
kal szeretnénk bebizonyítani, hogy a híresen pontos és precíz apotekáriusoktól sem áll távol a szórakozás. 
Szima Viktória előadása.
IDŐPONT: október 26. 16:30–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Dunaújváros, Intercisa Múzeum; 2400, Városháza tér 4. T.: +36 25 408 970, +36 25 411 315
Megújult múzeumpedagógiai kínálat – történeti előadások
Történeti előadásaink bemutatása pedagógusok számára, melyek remek kiegészítői az órai anyagnak, in-

formatívak, ismeretterjesztőek, emellett az érettségire készülő osztályok is hasznosíthatják az elhangzottakat.
IDŐPONT: november 3. 17:00–18:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Múzeumi élmény falakon kívül
Régészeti leletek a dunaújvárosi járásból című bannerkiállítás általános és középiskolákban. A kiállítá-

son fényképek segítségével mutatjuk be a  területről előkerült régészeti leleteket az újkőkortól a XVIII. szá-
zadig. A fotókon szerepelnek a múzeum állandó kiállításában folyamatosan látható és a raktárakban őrzött, 
csak ritkán, időszaki kiállításokon bemutatott tárgyak.
IDŐPONT: szeptember 26. – november 13.   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 350 Ft.     

Múzeum az egész város
Séta és vezetés a dunaújvárosi Régészeti Tanösvényen és a szocreál tanösvényen Buza Andrea és Keszi 

Tamás régészek vezetésével.
IDŐPONT: október 5. 15:30–16:30, október 6. 14:00–15:00, október 12. 15:30–16:30, október 13. 14:00–15:00, 
október 19. 15:30–16:30, október 20. 14:00–15:00, október 26. 15:30–16:30, október 27. 14:00–15:00 
  A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 750 Ft.     
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Családi délután az Intercisa Múzeumban
Búcsúztassuk együtt az őszt! Szent Mártonra emlékezünk ismeretterjesztő előadásokkal, őszies hangulatú 

kézműves programokkal és Márton-napi hagyományokra épülő foglalkozásokkal.
IDŐPONT: november 12. 14:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Tatabánya, TMJV Tatabányai Múzeum; 2800, Szent Borbála tér 1. T.: +36 20 251 6007
TöbbszólamúLT
A Tatabányai Múzeum és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola közös zenei programsorozatának 

bemutatása a pedagógusok számára, bevezető koncert keretében.
IDŐPONT: október 27. 17:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Mesterségek nyomában
A Bányászati és Ipari Skanzen Mesterségek Házában járunk utána annak, hogy városunk korai időszakában 

milyen mesterségek voltak, és hogyan szolgálták ki az urbanizálódó lakosság igényeit.
IDŐPONT: október 5. 17:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

A szén útja
Ismerd meg és járd be velünk a szén útját!

IDŐPONT: szeptember 29. 17:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Most megmutatjuk!
A Tatabányai Múzeum szakemberei bemutatnak a gyűjteményi anyagból egy-egy olyan műtárgyat, amit a 

nagyközönség még nem láthatott, de valamiért érdekes és érdemes a bemutatásra. Tarts velünk!
IDŐPONT: október 12. 17:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Megidézzük 2016-ot
A skanzen zárására különleges nappal készülünk. Te is ott akarsz lenni!

IDŐPONT: november 5. 11:00–17:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Esztergom, Keresztény Múzeum; 2500, Mindszenty hercegprímás tér 2. T.: +36 33 413 880
Tanárok Éjszakája
Idén szórakoztató, de informatív programokkal várjuk a tanárokat, hogy most a diákok nélkül ők is meg-

tapasztalhassák a múzeumlátogatásban rejlő élményt. Betekinthetnek a múzeumpedagógiai foglalkozások 
mögött megbújó tudományos múzeumi munkába, részt vehetnek egy különleges tárlatvezetésen az időszaki 
kiállításban, és próbára tehetik tudásukat, illetve kreativitásukat.
IDŐPONT: november 11. 18:00–21:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Szentképkészítő
Sokunk nagymamájának zsebe vagy pénztárcája a mai napig őriz egy szentképet. Ha megkérdezzük tőlük, 

hogy miért van nála mindig, különböző válaszokat kapunk, de egy biztos, az a szent, akit a szentkép ábrázol 
nagyon fontos a számára. Arról viszont ők is keveset tudnak, hogy milyen szabályok szerint készülnek ezek a kis 
képek. Gyere el, és tudj meg minél többet kedvelt szentedről, hogy elkészíthesd a saját egyedi szentképedet!
IDŐPONT: október 17. 10:00–17:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 400 Ft.     

M. S. mester nyomában
M. S. mester művei közül a legtöbbet a Keresztény Múzeumban őriznek. A műveken a reneszánsz 

stílusjegyei már megfi gyelhetők és a festő személyiségének jeleit is magukon hordozzák. E jelek a megfelelő 
„nyomozási” módszerekkel, ha felfedezzük és értelmezzük, már nyomába is eredhetünk a titokzatos M. S. 
monogram mögött megbújó festőnek, és valamiféle képet alkothatunk személyiségéről.
IDŐPONT: szeptember 26. 10:00–18:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 400 Ft.     

Magyar szentek – szentképpályázat kiállítása
A Keresztény Múzeum nyílt pályázatot hirdetett diplomás művészek számára magyar szenteket ábrázoló 

művek létrehozására. A pályaművekből 2016 októberében a Keresztény Múzeum időszaki kiállítást rendez.
IDŐPONT: október 15. 10:00–17:00             

Esztergom, Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum; 2500, Kölcsey utca 2. T.: +36 33 500 250
Vizeink nyomában Esztergomban
Fedezd fel velünk Esztergom vízügytörténeti emlékeit, vízzel kapcsolatos kulturális és természeti érté-

keit! Interaktív városi kalandtúránk állomásain izgalmas rejtvények, érdekes feladatok várnak – a végén pedig 
egy kis ajándék a Duna Múzeumban.
IDŐPONT: október 1. 10:00–14:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Komárom, Komáromi Klapka György Múzeum; 2900, Kelemen László utca 22. T.: +36 34 344 697
1956 bélyegeken
A Bélyegmúzeum munkatársa a gyűjteményükben lévő, tematikusan az 1956-os forradalom és 

szabadságharc eseményeire vonatkozó bélyegeket mutatja be.
IDŐPONT: október 25. 17:00–23:59   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     
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Brigetiói díszpáncélok
A római kori díszpáncélokról készített időszaki kiállításunkhoz kapcsolódó kötet bemutatóján Borhy László szerző 

bemutatja a díszpáncélok fajtáit, funkcióját, készítés-technikáját, díszítésmódját és a díszítések szimbolikáját, valamint a 
Brigetióból ismert díszpáncélokat. Az egész Római Birodalomból 550 db díszpáncél ismert, ennek 5%-a Brigetióból való.
IDŐPONT: november 30. 16:00–18:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Nagyjaink emlékezete I. Az észak-komáromi temetők híres halottjai
A Duna bal parti történelmi Komárom városa és a jobb parti Újszőny település 1896-ban egyesültek Komárom 

néven. E történelmi esemény 120. évfordulójára emlékezünk sajátos formában, a Nagyjaink emlékezete I-II. című 
rendezvény keretében. A ma már két országban fekvő két város temetőiben keressük fel a Komárom történelme 
szempontjából kiemelkedő személyek sírjait, s rövid tájékoztatást tartunk róluk.
IDŐPONT: október 1. 10:00–12:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Nagyjaink emlékezete II. A dél-komáromi temetők híres halottjai
A Duna bal parti történelmi Komárom városa és a jobb parti Újszőny település 1896-ban egyesültek Komárom 

néven. E történelmi esemény 120. évfordulójára emlékezünk sajátos formában, a Nagyjaink emlékezete I-II. című 
rendezvény keretében.A ma már két országban fekvő két város temetőiben keressük fel a Komárom történelme 
szempontjából kiemelkedő személyek sírjait, s rövid tájékoztatást tartunk róluk.
IDŐPONT: október 8. 09:00–12:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Komárom 1956
A kiállítás az 1950-es évek Komáromát és az 1956-os helyi forradalmi eseményeket mutatja be a levéltári 

anyagok felhasználásával, a szemtanuk visszaemlékezésein keresztül.
IDŐPONT: szeptember 26.   BELÉPÉS: díjtalan.    

Tata, Görög-Római Szobormásolatok Kiállítóhelye; 2890, Hősök tere 7. T.: +36 20 299 6387
Ki ölte meg Antinooszt?
Az érdeklődők a Görög-Római Szobormásolatok Kiállításában okostelefonjaik segítségével egy haláleset 

körülményeinek felderítésében vehetnek rész. A legagyafúrtabb és legkitartóbb nyomozók választ kaphatnak 
arra a kérdésre, hogy ki ölte meg Antinooszt.
IDŐPONT: november 5.       BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu     

Perszephoné elrablása
A görög mitológia szerint az örök nyár akkor ért véget, amikor Hádész elragadta magával a szépséges 

Perszephonét, és azóta váltakoznak a földön az évszakok. A telet a Görög-Római Szobormásolatok Kiállításában 
a mitológiai történetről szóló előadással, fényfestéssel és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal fogadjuk.
IDŐPONT: november 5. 16:00–20:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Tata, Kuny Domokos Múzeum; 2890, Öregvár, Váralja út 1-3. T.: +36 34 381 251
Szüreti bál a múzeumban
Október hónap folyamán előre egyeztetett óvodáscsoportokat várunk a Német Nemzetiségi Múzeumba. 

A foglalkozások során kiállításunk segítségével azt mutatjuk be, hogy milyen eszközeink vannak az óvodások 
múzeumlátogatásához. Arra fi gyeltünk, hogy a múzeumi gyűjtemény egy olyan szeletével ismerkedjenek a 
gyerekek, ami kapcsolódik az óvodai neveléshez. Kiállításaink és tárgyaink segítségével élőbbé tehetjük ezt 
az élményt, ami az óvodapedagógusokkal együttműködve dalok és versek formájában is rögzül.
IDŐPONT: október 4.       BELÉPÉS: díjtalan.     

Fehér tálon halszálka
A Múzeumok Őszi Fesztiválja alkalmából az Utazó múzeum tematikához kapcsolható foglalkozást dol-

goztunk ki, melyet a Tata városhoz közel eső települések iskoláiban tartunk. A tatai fazekasságot bemutató, 
az anyagismeretre és társadalmi kapcsolatokra alapozott, demonstrációs eszközöket használó múzeumpe-
dagógiai foglakozást a Kuny Domokos Múzeum és a Német Nemzetiségi Múzeum gyűjteményeire építettük, 
amellyel célunk a járás településeihez kötődő kulturális örökség hozzáférhetővé tétele.
IDŐPONT: szeptember 27.       BELÉPÉS: díjtalan.    

Tata, Tatai Német Nemzetiségi Kiállítás; 2890, Alkotmány utca 1. T.: +36 34 381 251
Híd, ami összeköt?
Történeti előadás a nemzeti és etnikai kisebbségeknek szánt és általuk vállalt szerepekről a többségi 

magyar társadalomban, avagy hol vannak ma a nemzeti kisebbségek?
IDŐPONT: november 4.       BELÉPÉS: díjtalan.     

Iskola, közösség, önkormányzatiság
Ki akarna manapság egy egész iskolát fenntartani? Lehetőségek, tapasztalatok, elvárások a nemzetiségi 

iskolák fenntartásában. Fórumbeszélgetés szakértőkkel, érintettekkel.
IDŐPONT: november 4.       BELÉPÉS: díjtalan.    

Veszprém, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény; 8200, Vár utca 35. T.: +36 88 426 095
A Gizella kápolna látogatása
Veszprém egyik műemlék gyöngyszeme. A Robertus püspök által építtetett legkorábbi gótikus magyar 

püspöki vagy királyi magánkápolna 13. századi freskói Magyarországon a legrégebbiek közé tartoznak, bolto-
zati zárókövei is egyedülállóak.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS: 500-2300 Ft.     32
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A Szent György kápolna látogatása
A 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. 
A román stílusú körkápolnát (rotundát) 1957-ben tárták fel.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS: 500-2300 Ft.     

Boldog IV. Károly apostoli király és Zita királyné emlékezete – az utolsó király- és 
királynékoronázás centenáriuma – 1916-2016

A veszprémi püspök évszázadok alatt megőrzött királyné-koronázási jogát 1916. december 30-án, IV. Károly király és 
Zita királyné koronázásán gyakorolhatta utoljára – emlékeztet a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény kiállítása.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS: 500–2300 Ft.     

Freskós Gelence című kiállítás
A kiállítás az UNESCO Világörökségi Listáján szereplő Árpád-kori gelencei templom Szent László-legenda 

és Passió-falképciklusaiból ad ízelítőt Mudrák Attila fotóművész tolmácsolásában.
IDŐPONT: szeptember 26 – október 31.       BELÉPÉS: díjtalan.     

Nagy Háború – fi lmklub
Az első világháború évfordulójához és a Gyűjtemény Test és lélek a Nagy Háborúban – tábori lelkészet, 

katonai kórházak és orvoslás az első világháborúban című kiállításához kapcsolódóan vetítünk dokumentum- és 
játékfi lmeket.
IDŐPONT: október 7., 14., 21. 18:00–20:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Rendhagyó történelemóra – az első világháború
Rendhagyó történelemóra keretében kapcsolódunk az első világháború évfordulójához: a testi és 

lelkigondozás első világháborús történetét ismerhetik meg a diákok.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan               

Rendhagyó történelemóra – az utolsó uralkodókoronázás
Az ezeréves Magyar Királyság utolsó uralkodókoronázásának centenáriuma alkalmából rendezett 

Boldog IV. Károly apostoli király és Zita királyné emlékezete című emlékkiállítás a veszprémi püspök évszá-
zadok alatt megőrzött és gyakorolt királyné-koronázási jogáról tudósít.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan              

Test és lélek a Nagy Háborúban – tábori lelkészet, katonai kórházak és  orvoslás az első 
világháborúban című kiállítás

A háború küzdelmeiben fi zikailag és lelkileg is megterhelő feladat hárult a lelki és a testi betegségek 
orvoslóira: a tábori lelkészekre, a katonaorvosokra és az ápolókra. A Betegápoló Irgalmasrend és az 
irgalmas nővérek munkája mellett a kiállítás a sebészet fejlődésére is kitér.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS: 500-2300 Ft.    

Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum; 8200, Erzsébet sétány 1. T.: +36 88 789 791
Utcatárlat – teret hódító művészet!
A Laczkó Dezső Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből nyílik utcatárlat Veszprém legforgalmasabb 

közterén, a Kossuth utcán, mely bepillantást nyújt a gyűjtemény eddig rejtett képzőművészeti értékeibe, 
„házhoz” viszi a múzeumi élményt.
IDŐPONT: október 08. 10:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Kérdések? és Válaszok!
2016 őszén a XX. századi Európát és hazánkat is érintő szovjet diktatúrák hatásáról és mindennapjairól 

tudósító plakátkiállítás nyílik.
IDŐPONT:    október 14. 16:30 – november 13. 18:00.      BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu     

Egy hadifogoly naplója – kötetbemutató
Rainer Pál történész kötetének „A szolgálat nehéz, az idő legtöbbnyire rosz”, „Barakkunk piszkos, sötét 

és nagyon sok benne a poloska” Egy cs. és kir. 52. gyalogezredbeli ismeretlen tartalékos tiszt I. világháborús 
és hadifogoly naplója, 1916-1920 című kötet bemutatója.
IDŐPONT: október 27. 16:30–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Rak-Tár-Lat!
A múzeum Tanulmányi raktárában ingyenes tárlatvezetés várja azokat a látogatókat, akik szeretnék 

megismerni a múzeum képzőművészeti gyűjteményét.
IDŐPONT: október 18. 16:30–18:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a tárlatvezetés ingyenes.     

Victor Vasarely kiállítása a Laczkó Dezső Múzeumban
2016 őszén a Laczkó Dezső Múzeumban először találkozhatnak Victor Vasarely op-art művész – a pécsi 

múzeum kollekciójából válogatott – közel ötven alkotásával.
IDŐPONT: november 10. 16.30 – november 13. 18:00.      BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu     



MINDENKINEK, AKIT 
AZ OKTATÁS VILÁGA 
ÉRINT ÉS MEGÉRINT

Lapszámainkat elolvashatja, 
illetve megrendelheti a  
folyoiratok.ofi.hu 
oldalon.

TUDOMÁNY        KULTÚRA         DIGITÁLIS VILÁG 
MINDENNAPOK         EGÉSZSÉG         CSALÁD

ÚJ KÖZNEVELÉS MAGAZIN
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ÉTEL/ÉLET – gasztrokollázs az első kapavágástól az asztalig
A Gasztronómia Éve programsorozathoz kapcsolódva a Laczkó Dezső Múzeum egy különleges, a témát 

teljes egészében feldolgozó és bemutató, korokon és társadalmi osztályokon átívelő időszaki kiállítást nyit.
IDŐPONT: november 3. 16:30 – november 13. 18:00    .  BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu     

A múzeum górcső alatt – őszi szünet a Laczkó Dezső Múzeumban
Kutatás, felfedezés, alkotás az őszi szünetben! Három napos múzeumi tábor gyermekeknek a Laczkó 

Dezső Múzeum kiállítóhelyein.
IDŐPONT: november 2-4.   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  

Balatonfüred, Vaszary Galéria; 8230, Honvéd utca 2-4. T.: +36 87 950 876
A lámpás én vagyok – Tanárok éjszakája
Tapasztalatcserére várjuk a vizuális művészet iránt érdeklődő pedagógusokat. Bemutatjuk múzeumpe-

dagógiai programkínálatunkat, amely az óvodás, általános iskolás és középiskolás csoportok számára készült 
a 2016/2017. tanév tananyagához kapcsolódóan.
IDŐPONT: október 5. 17:00–19:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Vendégségben Vaszarynál!
Várjuk a saját és a környékbeli települések óvodapedagógusait egy múzeumpedagógia bemutató 

foglalkozásra, ahol megismerkedhetnek az óvodásoknak kínált múzeumpedagógiai programsorozatunkkal, 
tematikával, eszközökkel, technikákkal, anyagokkal.
IDŐPONT: október 9. 15:00–15:45   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

A Széchenyiek és a füredi gőzhajózás nyomában
A helyi és környékbeli pedagógusok részére szervezett programon a reformkori sétáink mintájára 

felkeressük a Helytörténeti Gyűjteményt, a Széchenyi István szobrot a Tagore sétányon és a vitorlástörténeti 
interaktív kiállítást, a Vitorlázeumot.
IDŐPONT: november 10. 16:00–18:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Az elcsent gyöngysor
A játékban részt vevők menetlevél alapján, interaktív, játékos feladatok megoldása során, teremről-teremre, 

képről-képre haladva kerülnek közelebb az elcsent gyöngysor rejtélyének megoldásához és végül a számzáras 
bőrönd felfedi a titok nyitját.
IDŐPONT: október 29. 18:00–21:00       BELÉPÉS: karszalaggal látogatható (1500 Ft).     

Szenzáció! Bűntény a múzeumban!
A kiállításmegnyitóra érkező vendégek izgatottan állnak a letakart, világraszóló híres kép előtt. Hirtelen 

sötétség zuhan a teremre, puffanás hallik. Amikor végre kigyúl a fény, a lepel a földön hever, a restaurátor 
ájultan rogy össze. A kép eltűnt! Mi történhetett?
IDŐPONT: október 29. 16:00–17:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a 2016. október 29-i karszalaggal 
látogatható (1500 Ft).     

Pöttyözd újra!
A Piknik a Róma Villa kertjében című Rippl-Rónai József festmény alapján a látogatók, családok, iskolás 

és óvodás csoportok olajfestéket használva színes pöttyökkel „rajzolhatják” újra a festmény felnagyított 
másolatát a Vaszary Galéria kertjében álló festővászonra.
IDŐPONT: október 12–16.       BELÉPÉS: a Vaszary Galéria mindenkori belépőjegyével.     

Képek és irodalom
A Vaszary Galéria Képbe zárt írások című kiállításához kapcsolódóan borkóstolóval egybekötött rendhagyó 

tárlatvezetés Szőcs Gézával.
IDŐPONT: október 1.              

Vasarely: szerigráfi ák, multiplikák – fi nisszázs
A Vaszary Galéria Széchenyi termében Vasarely Szerigráfi ák, multiplikák kiállítás fi nisszázsára kerül sor 

Bódi Kinga kurátor tárlatvezetésével, zenei kísérettel.
IDŐPONT: október 30.              

Életre kel a múzeum
A kiállítótérben, a közvetlen környezetben lévő művészeti alkotások – képek, festmények, berendezés – 

stílusához illeszkedő 19. és 20. századi történetek, életképek megelevenedése színházzal, irodalommal, zenével 
színészek és zenészek közreműködésével, korhű ruhákban.
IDŐPONT: október 29. 18:00–21:00      

Kalandorképző
A játszóházban, amelynek koncepciója a reformkori hangulathoz és Az arany emberhez köthető (helyszínek, 
szimbólumok, események), menetlevéllel különböző feladatok teljesítése a cél. A kalandorképző során 
ügyességi és szellemi próbákon kell részt venni.
IDŐPONT: október 29. 18:00–21:00              
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Pápa, Gróf Esterházy Károly Múzeum; 8500, Fő tér 1. T.: +36 30 637 7740, +36 20 263 1565, +36 89 324 242
Az indigótündér világa
A kisgyerekek gazdag fantáziavilágát a játék és a mese tölti ki. Bemutatásra kerülnek az új múzeumpe-

dagógiai foglalkozásaink és az óvodás korosztálynak szóló kínálatok.
IDŐPONT: október 7. 17:00–19:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Bőröndmúzeum
A program keretében kivisszük a foglalkozásokat a város oktatási intézményeibe. Az utazó múzeumi órák 

során a gyerekek megismerkedhetnek a múzeum régészeti raktárában fellelhető ásatási anyaggal, amelynek 
segítségével bepillantást nyerhetnek a történelmi korok világába.
IDŐPONT: október 3. – november 11. 10:00–14:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Múzeumi játszótér
A múzeum egy nagyszabású kitelepülés keretében bemutatkozik Pápa város Fő terén. Az intézmény profi ljához 

kapcsolódó programokkal, foglalkozásokkal, játszóházakkal örvendeztetjük meg az érdeklődő családokat.
IDŐPONT: október 1. 13:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Régi ház körül
Egykori népi praktikák, mesterségek. A múzeum néprajzi gyűjteményének anyaga által az érdeklődők 

megismerkedhetnek a múlt század falusi életmódjával.
IDŐPONT: október 22. 14:00–17:00       BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu     

Régésztúra
Egy elfeledett vár története bontakozik ki a túra során. Az érdeklődők végigjárják a pápai vár falának 

bástyáit, ahol egy-egy játékos feladatot kell megoldaniuk.
IDŐPONT: október 8. 10:00–14:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Az éjkék medalion esete
Eltűnt az éjkék medalion, a Kluge-család féltve őrzött családi ékszere, melynek létezését levelek bizo-

nyítják. Csak egy fotónk van, ami Kluge Matildot ábrázolja esküvői ruhában, nyakában a medalionnal.
IDŐPONT: október 13. 21:00       BELÉPÉS: múzeumpedagógiai jegyár: 450 Ft.     

A város kék abrosza
Mindenki, aki részt vesz ebben a programban, otthagyja kezenyomát a város legnagyobb kékfestő terí-

tőjén. Az indigókék anyagra fehér mintával készült alkotások a végén egy történetbe olvadva örökítik meg az 
alkotók munkáit.
IDŐPONT: október 1. 14:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

A libatour
A Márton-napi rendezvénysorozat keretében a családok számára egy vidám és humoros vetélkedőt 

kínál a múzeum.
IDŐPONT: november 12. 14:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Tihany, BfNP – Levendula Ház Látogatóközpont; 8237, Major utca 67. T.: +36 87 538 033
A természet kincsei a Tihanyi-félszigeten – bemutató program padagógusoknak
A Levendula Ház Látogatóközpont bemutatása mint a Tihanyi Levendula Erdei Iskola egyik tanter-

me. A látogatóközpont megújuló kiállításának felfedezése, majd az éves rendezvények és az új kézműves 
foglalkozások ismertetése.
IDŐPONT: szeptember 30.   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.         

Balaton-felvidéki Nemzeti Park ízei – levendulás lekvárfőzés
A tihanyi Levendula Ház Látogatóközpont is csatlakozott a Magyar Turisztikai Ügynökség Gasztroélmények 

éve programsorozathoz. A program során levendulás lekvárt készítünk, és a látogatók megkóstolhatják egyéb 
fi nomságainkat is.
IDŐPONT: október 22.       BELÉPÉS: díjtalan.     

Novemberi szöszmötölés
A tematikus nap keretében a 2016. év emlősállatát, a denevért helyezzük a program középpontjába. Kvíz, 

barkácsolás, kekszsütés, gyógyteakészítés is lesz a program keretében.
IDŐPONT: november 5.       BELÉPÉS: díjtalan.    

Városlőd, Városlődi Német Nemzetiségi Tájház; 8445, Kossuth Lajos utca 1. T.: +36 88 240 003
Teréz nap a Városlődi Tájházban
A Városlődi Német Nemzetiségi Tájházban évek óta sikeres múzeumpedagógiai foglalkozásokon ismer-

kedhetnek meg a kicsik hagyományaikkal, tárgyi kultúrájukkal. A program során Veszprém megye német 
nemzetiségi óvodáiban dolgozó óvodapedagógusok számára rendezünk egy bemutató foglalkozást.
IDŐPONT: október 15.   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     
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Háziipari tevékenységek Városlődön
A program célja, hogy a tájház felújított kiállítási anyagára építve a városlődi óvodásokkal, iskolásokkal 

interaktív módon megismertesse a településre jellemző háziipari tevékenységeket: csuhéfonást, madzagszövést, 
vesszőfonást, faeszköz-készítést.
IDŐPONT: október 8. 14:30–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Zirc, Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma; 
8420, Rákóczi  tér 3-5. T.: +36 88 575 300

Híd a természethez – Zirc környékének természeti értékei
Az Állatok Világnapja alkalmából a múzeum előtti zsákutcában aszfaltrajzversenyt rendezzük, amelynek 

témája idén Zirc környékének sokszínű élővilága.
IDŐPONT: október 4. 14:30–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

A Magyar Természettudományi Múzeum Napja
Kiállításunkban zajló program óvodások részére a természetről, a mezők, rétek élővilágáról.

IDŐPONT: október 27. 10:00–11:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Gyűjtemények rejtett kincsei
Gyűjteményeink bemutatása a helyi általános iskola 2016/17. tanév során erdei iskolai programban részt 

vevő, 6. osztályos tanulói számára.
IDŐPONT:      A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Híd, ami összeköt – Országos Könyvtári Napok a múzeumban
Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatába a zirci könyvtár (Békefi  Antal Városi Könyvtár, 

Művelődési Ház és Stúdió KB) társaságában a múzeum is becsatlakozik.
IDŐPONT: október 6. 16:30–17:30       BELÉPÉS: díjtalan.     

Természetismereti vetélkedő
Idén is megrendezzük népszerű természetismereti vetélkedőnket a környék felső tagozatos tanulói számára 

botanikai, zoológiai és geológiai témakörből, változatos feladatokkal, kézbe vehető múzeumi tárgyakkal, amelyek 
felismerése, csoportosítása kissé hasonlít a muzeológusok munkájához.
IDŐPONT: november 10. 14:30–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.    

Győr, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum; 9021, Király utca 17. (főépület) T.: +36 96 322 695
Építs hidat – híd, ami összeköt!
A programon megismerhetjük a Rómer Múzeum múzeumpedagógiai programját. Újdonságokkal, de a 

megye több múzeumából érkező szakmai kollégák aktuális, érdekes előadásaival is várjuk az érdeklődőket, 
és tapasztalatcserére is lesz lehetőség.
IDŐPONT: október 28. 16:00–21:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Ez elment vadászni… – a mese szerepe a múzeumpedagógiában
A Csikóca Műhely rendhagyó foglalkozásán az óvodapedagógusok megismerkedhetnek az időszaki 

kiállítással, és egy előadás során képet kaphatnak arról, hogy a művészet, amellyel egy óvodás gyermek 
találkozik a múzeumban, nem is áll olyan távol az őt körülvevő hétköznapi valóságtól.
IDŐPONT: november 12. 14:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

A Nagy Háború – a győri vadászlaktanya története
Egy tablókiállítás kíséretében négy ládavitrinbe elrendezett műtárgyon keresztül szerezhetünk ismerete-

ket az I. világháborúról, és a győri Vadászlaktanya falain belül megismerhetjük az épület múltját is.
IDŐPONT: október 27. 11:00–12:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Kis könyves workshop I. – hajtogatva
Három alkalomból álló sorozat, amely a könyvkészítés rejtelmeibe kíván betekintést nyújtani. Gyermekkorunk 

egyik meghatározó könyvélménye a leporelló, melyet a műhelyfoglalkozás keretében el is készíthetünk, s akár 
térbeli építőelemmé is válhat.
IDŐPONT: október 5. 16:30–18:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 500 Ft/fő.     

Kis könyves workshop II. – fűzve, varrva
A könyvkészítés rejtelmeibe betekintést nyújtó workshop második programja. Hogyan kapcsolódik össze 

a cérna a papírral, és mi lesz belőle? Aki vállalkozó kedvű, ki is próbálhatja, milyen érzés saját kötésű könyvet 
otthon lapozgatni.
IDŐPONT: október 12. 16:30–18:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 500 Ft/fő.     

Kis könyves workshop III. – vigyázz, kiugrik!
A könyvkötészeti műhelyfoglalkozás sorozat záró programja. Elbújó boszorkány, kinyíló virágcsokor – mindezek 

könyvben! A pop-up könyvek gyermeket és felnőttet csodálatra késztetnek, a résztvevők pedig elkészíthetik saját 
mozgatható könyvecskéjüket.
IDŐPONT: október 19. 16:30–18:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 500 Ft/fő.     
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Hidak a folyók városában
A Duna, Rába, Rábca találkozásánál fekvő Győrt gyakran emlegetik a folyók városaként, de nevezhetnénk 

a hidak városának is. Sok kérdés kerül megválaszolásra a hidak színes történeteiből, egy nagyszerű élményt 
nyújtó hajózás keretében. A programra előzetes regisztráció szükséges.
IDŐPONT: szeptember 30. 17:00–19:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.   

Szám, szín, szimbolika és a kettős kupola
A győri zsinagóga neológ stílusú, nyolcszögelrendezésű épülete, a kettős kupola igazi különlegesség 

az európai zsinagógák közt. Minderről a számok, színek, szimbolikák tükrében is hallhatunk egy különleges 
előadás keretében, ami a kupola látogatásával zárul.
IDŐPONT: október 6. 17:00–18:30       BELÉPÉS: díjtalan.     

Rock a Rómer körül
Kiknek köszönhetően beszélhetünk rockzenéről hazánkban? A Rómer Házban havonta vendégünk a 

rockzene alapító atyjai közül egy-egy kiemelkedő egyéniség, bepillantást nyerhetünk a rock kulisszatitkaiba. 
A program házigazdája: Rozsonits Tamás (Moby Dick) rockzenei szakíró.
IDŐPONT: október 19. 18:00–20:00       BELÉPÉS: 1000 Ft.     

Alkossunk együtt! – gőzerővel
A Rómer Múzeum és a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ közös Nagy Alkotása. Tudomány, technológia, 

művészet és matematika! Hogyan kerülnek ezek a fogalmak egy helyre? Gyere el, alkoss velünk és megtudhatod! 
Tudományos bemutatók, művészeti foglalkozások egy helyen!
IDŐPONT: október 7. 12:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Borsos Miklós, az ezerarcú művész
Interaktív tárlatvezetés felnőtteknek felfedező feladatokkal, Borsos Miklós születésének 110. évfordulója 

alkalmából.
IDŐPONT: november 4. 16:30–18:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Csikóca műhelyfoglalkozás – a három kismalac
„Mindenki minden nap?” – Pap Kata illusztrátor időszaki kiállításának megismerését követően lehetőség 

nyílik a látottak alapján elkészíteni A három kismalac történetét feldolgozó ujjbábszínházat is.
IDŐPONT: október 8. 15:00–17:00       BELÉPÉS: 500 Ft.     

Lélek és egészség-nap
Az októberi Lelki egészség világnapja alkalmából a művészetek világában elmerülvén nem is találhat-

nánk megfelelőbb helyszínt a lecsendesüléshez, mint egy múzeum. Előadásokra, bemutatókra invitáljuk az 
érdeklődőket akik megismerhetik a test, az elme és a lélek összhangját is.
IDŐPONT: október 1. 10:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Levélvarázs – családi nap az ősz jegyében
Egész napos családi programra várják a családokat, ahol a Radnai-gyűjtemény ősz témájú festményeivel 

közelebbről is megismerkedhetünk. A programot Füzi Rozi mesejátszó előadása koronázza meg.
IDŐPONT: október 29. 10:00–18:00       BELÉPÉS: 500 Ft.     

Nádtető és szüreti hangulat Tápon
Megismerkedhetünk a tápi tájház kincseivel. Népi iparművészek avatják be az érdeklődőket a fafaragás 

és más szakmai fortélyba. Felelevenítjük a szüreti hagyományokat, a nagyobbacskák fi nom nedűket kortyolva 
boranekdotákat hallgatnak, a legkisebbek szőlőt is préselhetnek!
IDŐPONT: október 15. 14:00–19:00       BELÉPÉS:        

Őszi Csikóca matiné – tábor 7-10 éves gyerekeknek az őszi szünetben
A Csikóca Művészeti Műhely az őszi szünetben is nyitva áll az alkotni vágyó lurkók előtt! Három napig 

várjuk a gyerekeket, hogy játékosan mélyüljünk el együtt az őszi levelek sűrűjében, a művészet világában.
IDŐPONT: november 2. 08:00–16:00            

Tájportrék ecsettel
A Patkó Imre Gyűjtemény három különleges tájképét ismerhetjük meg. Egry József, Borsos Miklós, Bart-

ha László azonos témájú alkotásai egy-egy saját hangulaton átszűrt jellegzetes balatoni élményt rögzítenek, 
egyszerre személyes és egyetemes képét mutatva és idézve e szimbolikus tájnak.
IDŐPONT: október 13. 18:00–19:30       BELÉPÉS: díjtalan.     

Klasszisok  fókuszban – egy este gyűjtők és borászok asztalánál
Közgyűjteményünkben őrzött műtárgyak és a magángyűjtemények közös értékeiből kiindulva egy-egy 

izgalmas, időszerű témát mutatunk be. Lehetőség adódik neves magángyűjtőkkel való találkozásra, mely egy 
pohár bor kíséretében kellemes múzeumi időtöltés alternatív formája lehet.
IDŐPONT: október 27. 18:00–20:00            

Kulturális kalandozás előadássorozat: Harctéri orvosként Afganisztánban?
Dr. Pellek Sándor mellkassebész fotókkal gazdagon illusztrált úti élménybeszámolója. Az előadó utazási 

élményeit megosztva a hagyományainktól és szokásainktól nagyon eltérő afgán kultúrába enged bepillantást.
IDŐPONT: október 18. 17:00–18:30       BELÉPÉS: díjtalan.     38
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Trio Special – Charlie – ének, Tzumo Árpád – zongora, Egri János – bőgő
A hazai könnyűzenei élet három meghatározó alakja koronázza meg az idei Őszi Fesztivál győri program-

sorozatát. A zongora mögött Tzumo Árpád, a bőgőt Egri János szólaltatja meg, a mikrofonnál Charlie. Ezek 
után nem is kérdéses, hogy egy kihagyhatatlan jazzkoncert részesei lehetünk!
IDŐPONT: október 21. 19:00–20:30       BELÉPÉS: 2500 Ft     

Zsinagóga jazzkoncert sorozat:  Slágerek jazzben – Falusi Mariann és Sárik Péter duó 
koncertje

Két kiváló művész, két nagy egyéniség és egy fantasztikus est, a Falusi Mariann-Sárik Péter duó koncertje 
különleges zenei élményt kínál a jazzműfajt kedvelők részére. Repertoárjukban megszólaltatják a több mint 
100 éves műfaj legismertebb slágereit.
IDŐPONT: november 5. 19:00–20:30       BELÉPÉS: 2500 Ft    

Mosonmagyaróvár, Hansági Múzeum; 9200, Fő út 19. T.: +36 96 212 094
Zenés múzeumi barangolás a Gyurkovich-gyűjteményben
Az Európa Koncert Szalonegyüttes zenés összeállítása a romantika korába kalauzolja a hallgatóságot, 

miközben Székely Zoltán művészettörténész a Gyurkovich-gyűjtemény festményeiből válogatott vetítőképes 
tárlatvezetéssel teszi teljessé a kor szellemiségének, életfelfogásának bemutatását.
IDŐPONT: szeptember 30. 17:30–20:00       BELÉPÉS: 1200 Ft.     

Őzgidácska, sete-suta, betévedt a múzeumba...
Assisi Szent Ferencre emlékezve várjuk az óvodásokat egy izgalmakkal teli, igazi állatos programra az 

Állatok Világnapján, ahol nemcsak állatokkal kapcsolatos játékos feladatok várnak a kicsikre, hanem közelről 
is megszemlélhetik az ünnepelteket.
IDŐPONT: október 4. 09:00–14:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Múzeum a bőröndben
Egy kis időre beköltözik a múzeum az iskolába. A varázsdobozból műtárgyak, műtárgymásolatok kerülnek 

elő, melyekkel egy képzeletbeli sétát teszünk a városban.
IDŐPONT: október 12. 10:00–12:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Mestercukrászok városunkban
Gondot okoz a saját készítésű torta díszítése? Városunk nagy múlttal rendelkező cukrászcsalád örököse 

és a fi atal cukrászmester megismerteti a látogatót a grillázs- és a karamelldíszek készítésének technikájával, 
valamint bepillantást nyerhetnek vemdégeink a technikai eszközök fejlődésébe rögtönzött kiállításunkon.
IDŐPONT: október 11. 11:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS:        

Városunk gyöngyszemei, értékei…
Fedezzük fel a város 48-as emlékhelyeit! Az Építészet Világnapján egy geocachinggel ötvözött történelmi 

sétára invitáljuk a város diákságát. A csapatok izgalmas, rejtélyekkel teli program részesei lehetnek.
IDŐPONT: október 6. 11:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

A földben rejlő kincsek utóélete
A múltról való ismereteink a régészek feltárásainak, következtetéseinek köszönhetőek. A Magyarországon 

elsőként előkerült longobárd rúnaírásos fi bulapárjának történetével ismerkedhet meg a látogató, miközben 
érdekességek derülnek ki a régész munkájáról.
IDŐPONT: október 19. 16:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Ahol a víz az úr… – fi zikai kísérletek a vízzel
A víz mint az élet egyik legfontosabb alkotóeleme ezer arccal bír, egyszerre alkot és pusztít. De vajon 

tudjuk-e, hogy a benne lévő erő értő kezekben számos csodát tartogat a kíváncsi szemlélődő számára? Minden 
érdeklődőt várunk, aki szeretne betekinteni a fi zika rejtelmeibe.
IDŐPONT: október 12. 11:00–15:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Készítsünk társasjátékot!
Igazi tervezői és csapatmunka vár rátok! Készítsünk társasjátékot a város hídjairól, a különböző vallású 

templomairól, az élő és épített környezetéről. A tervezéstől a kivitelezésig számos érdekes és nem mindenna-
pi feladat vár a résztvevőkre.
IDŐPONT: október 13. 15:00–13:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Imre úrnak bort hoz Márton
Ebben az esztendőben ünnepeljük Szent Márton születésének 1700. évfordulóját. Számos népszokás 

kapcsolható hozzá. A szentről mint a segítő ember példaképéről Orbán Róbert tart előadást, amelyet borkóstoló 
követ egy kis zenei programmal színesítve.
IDŐPONT: november 10. 17:30–20:00       BELÉPÉS: 1200 Ft.     

Széchenyi nyomában nagymama és unokája – egy nap a múzeumban
Töltsd velünk a szünet egy napját! E napon a 225 éve született „legnagyobb magyar” kerül középpontba, 

de kitekintünk a kor szokásaira, életvitelére, életszemléletére, a korszak meghatározó döntéseire. Ritka 
kincsek kerülnek elő a múzeum helytörténeti raktárából.
IDŐPONT: november 3. 10:00–15:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
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Velük boldogabb az életünk
A Cselley-ház dísztermébe várjuk a városban és a járásban működő nyugdíjasklubok képviselőit, ahol 

a Történeteim nagyival pályázat legsikeresebb munkáival köszöntjük az Idősek Világnapján a szépkorúakat. 
Közreműködnek a Csütörtöki Szalon versmondó kör tagjai.
IDŐPONT: október 1. 15:00–17:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.    

Nagycenk, Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Széchenyi István Emlékmúzeum; 
9485, Kiscenki utca 3. T.: +36 99 360 023

Szakmai napok I.
Rendhagyó történelemóra tanároknak.

IDŐPONT: október 26. 10:00 – november 11. 14:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részletesen 
www.oszifesztival.hu     

Szakmai napok II.
A megújult Széchenyi-életműkiállítás lehetőségei a történelem és az irodalom oktatásában.

IDŐPONT: november 7. 11:00–16:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     
  Kiállítás

Derszib Eti festőművésznő kiállítását Aczél Eszter intézményvezető asszony nyitja meg.
IDŐPONT: október 8. 17:00–16:00       BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu    

A mesterségek jegyében
A szíjgyártómesterség rejtelmeinek bemutatása.

IDŐPONT: november 4. 11:00–15:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu    

Pannonhalma, Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság; 9090, Vár 1. T.: +36 96 570 191
Szent Márton más köntösben
Szent Márton személyét hozzuk közelebb az érdeklődőkhöz, bemutatjuk életének eddig kevésbé 

ismert mozzanatait, legendáit, utalva a Szent Mártonhoz kapcsolódó néphagyományokra. Tesszük ezt 
játékos formában, az ún. libajáték segítségével. Ókori izgalmak, végtelen élet!
IDŐPONT: október 22. 14:30–15:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Szent Márton hegye ovisoknak
Illatjátékok, gyógynövény-felismerő, mi kerül a fazékba? – virágvíz és illóolaj, versek és mondókák – minden, 

ami az ovisokat közelebb viheti a kolostorkerti növényekhez és a gyógynövények mai felhasználásához.
IDŐPONT: november 4. 10:00–12:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     W
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Legyen jó napod Mártonnal!
Láttatok-e akár egy darabot is a nagyszentmiklósi aranykincsből? Tudjátok-e, mi az a boglár? Kik is azok 

a szerzetesek, és hogy kerülnek ide? Kódfejtés, játék, akár kézműveskedés vár nálunk rátok – és egy jó nap!
IDŐPONT: szeptember 26, 27, 29, 30. 10:00–13:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: program diákoknak: 
1700 Ft, aromatasakkal: 2450 Ft.     

Márton, a bor bírája
„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 borát!
IDŐPONT: október 2., 9., 16. 13:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: teljes árú: 3900 Ft, 
nyugdíjas: 2500 Ft.     

Szent Márton alakja
„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 15. 11:00–14:30, november 3. 11:00–14:30, november 5. 11:00–14:30, november 6. 13:00–16:30, no-
vember 12. 11:00–14:30, november 13. 13:00–16:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: családi belépő: 4400 Ft.    

Szombathely, Szombathelyi Képtár; 9700, Rákóczi Ferenc utca 12. T.: +36 94 508 800
Ti és Mi
„Ti és Mi” – a köztünk élő népek. Célunk egy folyamatos képfolyam létrehozása, amely egy végtelen történe-

tet mesél majd az alkotók által a látogatók számára. A programra nevezhetnek egyének, csoportok óvodáskortól 
99 éves korig. Hídépítő-kihívás, avagy statikai óra a Képtár spagettihíd-építő versenye. Spagetti és gumi segítsé-
gével hozzuk létre a leghosszabb és legstrapabíróbb hidat, emléket állítva Széchenyi István: a Hídember előtt.
IDŐPONT: október 21. 09:00–17:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 200 Ft.    

Szombathely, Vasi Skanzen; 9700, Árpád utca 30. T.: +36 94 311 004
Szent Márton-napi Liba hűhó
Szent Mártonhoz kapcsolódó népszokásokkal, ügyességi játékokkal, illetve gyermekfoglalkoztatókkal vár-

juk a látogatókat a Vasi Skanzenbe: libatollfosztás, töklámpásfaragás, tökütés, korongozás, kötélverés, szövés, 
bőrözés, gyertyamerítés, régi mesterségek, szokások. Aktív időskorúak programja keretében ugyanezen a napon 
Népi ízek Vas megyében címmel főzőversenyt hirdetünk, amelynek középpontjában természetesen a liba áll.
IDŐPONT: november 5. 10:00–18:00       BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu    

Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum; 8900, Batthyány út 2. T.: +36 92 314 537
Széchenyi-család Zalában
1932-től 1945 márciusáig Pölöske lakója volt gróf Teleki Béla, Széchenyi István dédunokája. A Göcseji Múzeum 

szeretné összegyűjteni és kiállításon bemutatni azokat a tárgyi emlékeket, dokumentumokat, fényképeket és törté-
neteket, amelyeket a pölöskeiek a családról őriznek.
IDŐPONT: november 10. 17:00–19:00               

Vándorfazekas
Előzetes egyeztetés után október 1-től óvodáktól a középiskolákig oktatási intézmények. fogadhatják 

vándorfazekassal kiegészülő múzeumpedagógiai programjainkat.
IDŐPONT: október 1.               

Márton-napi vigasságok
Rendezvényünk a hagyományokra építve idézi fel a tollfosztás, kukoricahántás emlékeit, a népi hiedelmeket nép-

rajzi előadás tárja fel. A gyermekek számára gyertyamártás, játékok készítése, zenés gyermekfoglalkozás, koncert.
IDŐPONT: november 12. 10:00–16:00              

Búcsú a Központok a Zala mentén állandó kiállítástól
A Központok a Zala mentén című 16 éves állandó kiállítástól búcsúzunk egy 8 részes előadássorozattal, 

mely utoljára kalauzolja végig az érdeklődőket kronológiai sorrendben a tárlaton. Az előadásokat régészek, 
történészek, levéltárosok tartják.
IDŐPONT: október 5., 19. november 2. 17:00–19:00              

Dallal-tánccal
Felelevenítjük a Zala megye-vármegye területén gyűjtött népdalokat: hangszerekkel és a hozzájuk kapcsolódó 

dalokkal, szokásokkal, gyermekjátékokkal és táncokkal ifj. Horváth Károly népzenekutató és népzenész és Szabó 
Tímea néprajzos és néptáncoktató tolmácsolásában. „Ne az mulasson, aki tud, hanem akinek kedve van!”
IDŐPONT: október 12., november 9. 17:00–19:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Zalaegerszeg, Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum; 8900, Falumúzeum utca T.: +36 92 313 632
Fény világítsa otthonod
A kiállítás bemutatja a mécsesek, petróleumlámpák, gázlámpák, benzinlámpák és bányászlámpák 

használatát Magyarországon az iparban és a mindennapi életben. A kiállítással a fi atalabb és az idősebb kor-
osztály is új és érdekes információkat kaphat a világítástechnika fejlődéséről, különleges darabokat láthat.
IDŐPONT: október 29.       BELÉPÉS: díjtalan.     
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Az ősz színei
Múzeumpedagógiai foglalkozás várja az érdeklődőket a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumban. Az őszi 

szünetben kitűnő kikapcsolódási lehetőség gyerekek és családok részére egyaránt. A gyerekek gipszet 
önthetnek, festhetnek, színezhetnek az őszhöz kapcsolódó témákban. Mesefi lm-vetítés és különböző játékos 
feladatok is várják az érdeklődőket kortól függetlenül.
IDŐPONT: november 4. 10:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Keszthely, Balatoni Múzeum; 8360, Múzeum utca 2. T.: +36 83 312 351
Teréz-nap a Balatoni Múzeumban
A Balatoni Múzeum állandó kiállításához fejlesztett múzeumpedagógiai foglalkozásokat megújítottuk. 

Az óvodások számára összeállított foglalkozások az Óvodapedagógusok Napján kerülnek bemutatásra.
IDŐPONT: október 12. 09:00–11:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Éledő mesterségek
A program során a látogatók megtekinthetik az egyes régi mesterségek művelőit munka közben, láthatják 
a már kész termékeket is, sőt maguk is bekapcsolódhatnak a munkafolyamatba. A fortélyokat megismerve 
hozzájárulhatnak a mesterség továbbéléséhez.
IDŐPONT: október 29. 14:30–17:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Játékos ismerkedés Keszthellyel
A program célja a város rejtett értékeinek játékos felfedezése, megismerése. Szórakozás, tanulás, sportolás.

IDŐPONT: október 22. 9:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Álmodj és alkoss velünk!
Az Alkossunk együtt! tematikához csatlakozva az álmaikat, a jövő használati tárgyait alkotják meg rajzok 

formájában a résztvevők úgy, hogy lehetőleg minél többen dolgozzanak együtt.
IDŐPONT: október 8. 14:30–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Történelem – kóstoló borral, borkóstoló
„Tüzes borok, vulkáni ízek” – a badacsonyi Borbély Családi Pincészet borkóstolója, melyet a főbb táji-tör-

téneti jellegzetességek bemutatása előz meg (a régmúlttól napjainkig) a múzeum néprajzkutatója segítségével.
IDŐPONT: november 10. 17:30–19:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 2000 Ft.     

Őszi termésdíszek családi délután
A családi délutánon a borongós őszi napokba szeretnénk színeket vinni a természetes anyagokból 

készült díszekkel.
IDŐPONT: október 31. 14:00–17:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
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Keszthely, Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely; 8360, Bercsényi utca 65-67. T.: +36 83 311 563
Hagyományos őszi termények – játékos program
Az óvónőket szeretnénk megismertetni múzeumpedagógiai programjainkkal, célunk, hogy minél 

többször látogassanak el hozzánk a gyermekekkel, és segítsük nevelőmunkájukat.
IDŐPONT: október 12. 15:00–17:00        

Márton-napi borünnep
Bemutatjuk régi borászati tárgyainkat, tájékoztatást adunk a hagyományos borászatról. Foglalkozást 

is tervezünk, amely játékos feladatlapok megoldását, személyes tájékoztatókat tesz lehetővé. Az ügyes 
feladatmegoldók számára ingyenes/kedvezményes múzeumi belépőjegyeket osztunk a másnapi őszbúcsúz-
tató múzeumi rendezvényünkre.
IDŐPONT: november 11. 16:00–20:00              

Majorbéli őszbúcsúztató, szezonzáró
Finom borokkal és ételekkel, állatsimogatóval és játékos programokkal várjuk a családokat az évi, 

hagyományosan utolsó nyitvatartási napunkon, a Márton-naphoz közeli szombaton.
IDŐPONT: november 12. 14:00–18:00              

Őszi Majorbéli Kaláka
A három napos őszi múzeumi foglalkozás célja, hogy a gyermekek játékos formában ismerkedjenek a 

múzeummal, a természetes anyagok hagyományos felhasználási lehetőségeivel, és közben számos élménnyel 
gazdagodjanak.
IDŐPONT: november 2. 9:00–15:00       

Keszthely, Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofi t Kft.; 8360, Kastély utca 1. T.: +36 83 314 194
Gróf Széchenyi István életművének pillérei a keszthelyi Festetics-kastély Helikon Könyvtárában
„A legnagyobb magyar” életét és munkásságát szeretnénk bemutatni a Helikon Könyvtárban található 

dokumentumokból rendezett kamarakiállítás keretében, valamint előadások segítségével.
IDŐPONT: október 14. 19:00–22:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Ovisok a kastélyban
Az Óvodapedagógusok Napján bemutatjuk, hogy mit tudnak nyújtani a kastély kiállításai a legfi atalabb 

korosztálynak.
IDŐPONT: október 15. 10:00–12:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Széchenyi kora négy keréken (hintók a reformkorból)
A Helikon Kastély hintókiállításának becses darabjaival találkozhatnak az érdeklődők a kastély falain kívül.

IDŐPONT: október 15. 10:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Azt írta az újság… – a Festeticsek és Keszthely fényben és árnyékban
Ezen a rendhagyó városnéző sétán, kilépve a Festetics-kastély parkjából, az érdeklődőkkel bejárjuk a 

belvárost, közben a Festetics-család és Keszthely 19. század végi, 20. századi eleji történetébe látunk bele 
egykori újságcikkek nyomán.
IDŐPONT: október 8. 14:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Mozgó felületek
Ebben az évben is várja a kastély a fi atal alkotókat. 

IDŐPONT: október 8. 10:00–13:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Családi vasútmodellezés
Egy rég elfeledett játékra hívunk kicsiket és nagyokat az őszi szünetben – építsünk modellvasutat!

IDŐPONT: november 2. 10:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Pécs, Janus Pannonius Múzeum; 7621, Káptalan utca 5. T.: +36 72 514 040
Óvodapedagógusok Napja
A JPM Néprajzi és Természettudományi Osztályának együttműködésében megvalósuló program keretében 

etnobotanikai, múzeumpedagógiai és zoológiai, valamint ünnepi néphagyományok témakörben tartanak előadá-
sokat és foglalkozásokat. Az első nap előadásait másnap terepi séta, majd harmadnap óvodás csoportok számára 
tartott bemutató foglalkozások követik.
IDŐPONT: október 24. 14:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Mit mesél a mecseki föld mélye?
Sok intézményből nincs lehetőség eljutni hozzánk, így bejelentkezés alapján osztálytermi keretek között, 

kincses bőröndünkkel felszerelkezve tartunk rövidebb foglakozásokat, amelyek kedvet csinálnak a múzeumi 
kiállításokhoz. Témák: 1. kőzetek a Mecsekben. 2. év élőlényei. 3. nagyvárosi dzsungel.
IDŐPONT:      A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 300-500 Ft.     
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A Széchenyi tér regénye
Bemutatjuk a történelmi hátteret, ami a tér házainak homlokzata mögött van. Vezeti: Tillai Gábor történész. 

Találkozás a Széchenyi téren a Zsolnay-kútnál.
IDŐPONT: október 14. 14:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Adria-élmények mediterrán kertekben
Zenés irodalmi séta dalmáciai és isztriai hangulatokkal.

IDŐPONT: október 1. 16:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Erdeigombász-hétvége a múzeumban
Kalandos ismerkedés a Mecsek és a közeli Dráva-sík erdeinek gombagazdagságával, valamint az ehető és 

mérgező gombák világával, túrával, gombabemutatóval és előadásokkal. Szó lesz a védett, valamint a gyógyhatású 
gombákról, a gyűjtés hagyományainak érdekességeiről, és a gombagasztronómia mellett előkerülnek és a helyi 
gombászat élményei is. (Partner: Pécs-Baranyai Gombakör.)
IDŐPONT: október 14.              

Mindszenty-emléktúra koszorúzással
A püspökszentlászlói célállomás az egykori püspöki nyaraló, ahol házi őrizetben tartották Mindszenty 

József Hercegprímást 1955. július 17. és november 1. között. Útvonal: Pécs–Hosszúhetény–Püspökszentlászló–
Hosszúhetény–Pécs (Pécs és Hosszúhetény között, majd onnan vissza a részvevők autóbusszal utaznak.
IDŐPONT: október 8. 15:00–19:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Séta a középkori káptalani lakóházak pincéiben
Történelmi városnéző séta, vezeti: Tillai Gábor történész. Zseblámpát kéretik hozni.

IDŐPONT: október 11. 09:00–10:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     
Séta az aradi vértanúk emlékére
Megemlékezés a történelmi események felelevenítésével. Vezeti: Tillai Gábor történész. Kéretik 13 szál 

virágot hozni a programra.
IDŐPONT: október 6.   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Tiéd ez a város
Felfedező séta térben és időben a római, a középkori és a törökkori emlékek között ismert régészek 

vezetésével. A séták 11:00, 14:00 és 15:30 órakor indulnak.
  A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

125 éves a Mecsek Egyesület – jubileumi városismereti vetélkedő és kincskeresés
A JPM Történeti és a Természettudományi Osztálya közös szervezésében természetjáró elődeink nyomdokain 

a régi városismereti versenyt elevenítik fel – ifjúsági, felnőtt és családi kategóriában. Tematika: a Mecsek Egyesület 
és Pécs múzeumainak története, valamint a jelenlegi kiállításokhoz kapcsolódó feladatok. Kincskeresés több állo-
máson át rejtett kódszámokkal, betűkkel, a játék végén értékes nyereményekkel.
IDŐPONT: október 1. 10:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 500 Ft.     

Bennünk élő varázslatok
Történetek, amik összekötnek – a Keret Alkotó Csoport Kulturális Egyesület playback színháza. A különböző 

szakmai osztályok tárgyait megismerve a résztvevőkben előhívott személyes történeteket dramatikus technikákkal 
idézi meg a társulat.
IDŐPONT: szeptember 29. 17:00–19:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Hegyaljától Tótországig
Balogh János – Gunszt Andrea: Hegyaljától Tótországig (tánchagyományok és táncos népszokások a 

történelmi Baranyában) II. könyvbemutató a TKM Egyesület Pécsi Klubjának részvételével.
IDŐPONT: október 27. 15:00–17:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Mozaik Múzeumtúra-roadshow
Az országos rendezvény kiemelt célja a magyarországi múzeumok, a múzeumlátogatás és a programhoz 

kapcsolódó matricagyűjtő játék népszerűsítése.
IDŐPONT: október 7.       BELÉPÉS: díjtalan.     

Rendhagyó tárlatvezetés a Képtárban  – élő művészettörténet
A Modern Magyar Képtár anyagát a tárlat egyes helységeiben jelmezbe bujtatott amatőr színészek 

mutatják be.  Találkozhatunk kiállítást látogató műkedvelőkkel, műkritikusokkal, művészekkel. Hallhatunk 
anekdotákat és érdekes, személyes történeteket a kiállításban szereplő alkotók kortársainak szájából, így a 
látogatóhoz közelebb kerülnek a 20. századi és a kortárs magyar művészeti törekvések.
IDŐPONT: október 15. 10:00–12:00       BELÉPÉS: 350–700 Ft.     

Alkoss Vasarely stílusában!
Victor Vasarely saját tervezésű játékának alapötletét felhasználva alkothatják meg egyedi műveiket álta-

lános és középiskolás látogatók op-art stílusban. A nagyobb gyerekeket egy erre a célra tervezett számítógé-
pes program várja, míg a kisebbeknek az egész kreatív alkotóműhely rendelkezésükre áll az alkotáshoz.
IDŐPONT: október 22. 10:00–12:00       BELÉPÉS: 750–1500 Ft.     
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Alkossunk együtt! a Csontváry és Természettudományi Múzeumban
Míg a Csontváry-kiállításban az alkotás örömében merülhetünk el, a Természettudományi Osztály egy komplex 

családi ismeretterjesztő délelőtt keretében biztatja alkotásra a fi atal látogatókat. Lesz – az akkor záruló ősmarad-
vány-kiállításhoz kapcsolódó – ősvilági életkép-festés, kövületfelismerő verseny is. A közreműködő szevezetekkel 
együtt többféle játékos feladattal emlékezünk meg az október eleji Állatok Világnapjáról és Geotóp Napról is.
IDŐPONT: október 8. 10:00–16:00       BELÉPÉS: Természettudományi Múzeum felnőtt belépő: 500 Ft, diák/nyugdíjas 
belépő: 250 Ft, Csontváry Múzeum felnőtt belépő: 1500 Ft, diák/nyugdíjas belépő: 750 Ft.     

Adventi gyertyagyújtás
A hathetes adventi programsorozat nyitórendezvénye, előadás Szent Márton életéről és legendájáról. 

Gyertyagyújtás görögkatolikus hagyomány szerint, a keleti egyház 6 hetes adventi szokásaihoz illeszkedve.
IDŐPONT: november 13. 16:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Márton lúdtól a vadlibákig
Őszbúcsúztató program, amelynek során a részvevők Márton-nap alkalmából a libákhoz kapcsolódó 

népszokásokat elevenítik fel, de egyúttal a Természettudományi Osztály díjnyertes madárfotókból rendezett 
kiállításához kapcsolódva a vadmadarak világát is felelevenítik. Madártojás-bemutató és -felismerő verseny, 
valamint interaktív madárvédelmi feladatok várnak a résztvevőkre. Partnerünk a Magyar Madártani Egyesület. 
Várható foglalkozások: libás kézművesség, madárkalács és madáretető készítése.
IDŐPONT: november 12. 15:00–18:00               

Szent Márton-túra – a Via Sancti Martini baranyai szakaszának egy részén
Hagyományteremtő kulturális túránk, mely a Via Sancti Martini zarándokút baranyai szakaszának ezúttal 

következő szakaszát járja be. A Szent Mártonnak szentelt helyi templomok, kegyhelyek és más kulturális 
látnivalók felkeresése fontos része a túrának. A túravezető mellett helyi idegenvezető és a múzeumunk részéről 
történész és etnológus kalauzolja a résztvevőket.
IDŐPONT: november 12. 09:00–17:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Földön, vízen… – őszi szüneti kalandozás két őselem körül
Őszi szüneti komplex múzeumi napközink keretében az első napon a Természettudományi Múzeumban, a föld 

mint őselem tematikája köré szervezzük a programokat, amelyek a különleges ásványokat bemutató Bányavirágok 
című kiállításhoz kapcsolódnak. Másnap a Néprajzi Múzeumban a víz lesz a témánk, a hozzá kapcsolódó népi 
hagyományokból elevenítünk fel néhányat a gyerekek közreműködésével. Utolsó napi túránk (Rejtelmek föld alatt, 
föld felett címmel) múzeumi diák és családi kirándulás, mely a Jakabhegyi földvárhoz vezet, de érinti a vörös 
homokkő érdekes képződményeit, valamint az Éger-völgyi tavat és patakot. A programon történész és környezeti 
nevelő-múzeumpedagógus vezeti a résztvevőket.
IDŐPONT: november 2. 08:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 2000 Ft/nap.    

Pécs, Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény; 7621, Szepesy Ignác utca 1-3. T.: +36 72 501 600#22651
Legyél te is könyvkötőmester!
A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont könyvkötőműhelye által szervezett múzeumpedagógiai óra, 

melynek keretében megismerkedhetnek az iskolai csoportok a könyvkötészet történetével, alapanyagaival és 
kipróbálhatják a könyvkötés alapjait egy saját könyv készítésével.
IDŐPONT: szeptember 28., 29., 30. október 6., 10., 19., 24. 8:00–9:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 
400 Ft/fő, kísérő tanárok részére ingyenes.     

Szent Márton ludai
A Szent Márton-kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai óra, melynek keretében a gyerekek 

megismerkedhetnek Szent Márton életével. Az órát kézművesprogram zárja, melynek során Márton-napi 
ludat készítenek a gyerekek.
IDŐPONT: október 4., 12., 17., 26. november 7., 9., 11. 8:00–9:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 400 Ft/
fő, kísérő tanárok részére ingyenes.    

Csurgó, Csurgó Város Helytörténeti Gyűjtemény; 8840, Csokonai utca 24. T.: +36 82 900 017
220 emlékkép
Somogy megye első iskoláját 1792-ben alapította Festetics gróf. A jelenleg a csurgói helytörténeti 

gyűjteménynek otthont adó épület 220 évvel ezelőtt készült el. Ezt az évfordulót ünnepeljük meg október 
folyamán, megemlékezve az épület múltjáról.
IDŐPONT: október 24.       BELÉPÉS: díjtalan.     

A nyomok (újra) a múzeumba vezetnek...
Titokzatos lábnyomok tűnnek fel októberben a múzeum folyosóin. Akik vállalkoznak a nyomok követé-

sére, számos fejtörővel, rejtéllyel, meglepő fordulattal találkozhatnak a kiállításokban, miközben kiderítik, 
miért is fontos a nosztalgia.
IDŐPONT: október 10.       BELÉPÉS: díjtalan.     

Kézműves utazás a sün körül
Őszi játszóház és kézműves foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat november első heteiben a mú-

zeumban. A hagyományos játékok, szokások mellett mindenki megtudhatja, mi mindenből készülhet a MŐF 
kabalaállata, a süni.
IDŐPONT: november 3., 7.       BELÉPÉS: díjtalan.     
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Fonyód, Fonyódi Természetvédelmi és Helytörténeti Gyűjtemény; 
8640, Bartók Béla utca 3. T.: +36 85 560 392,+36 20 465 4786

A rádiózás és televíziózás fejlődése
Emlékezés Kalmár István rádió- és televízióműszerészre. Szerelőműhelyének autentikus bemutatása kiállítással 

egybekötve. Előadás a magyar rádió és televízió gyártásának fejlődéséről 1925 és 2000 között. A vákuumcsöves rádiótól 
és televíziótól a tranzisztoros, sztereó vételű, integrált áramkörös, a mikroprocesszoros készülékeken át a videóig.
IDŐPONT: október 29. 15:00–17:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Az októberi égbolt csillagképei
Október 7-én este (esőnap 19-én) a magas-parton, a múzeum udvarán a Nagykanizsai Amatőrcsillagász 

Egyesület közreműködésével, Gazdag Attila irányításával csillagászati távcső segítségével az őszi csillagos 
égbolt vizsgálata, illetve vetítettképes előadás a múzeum épületében.
IDŐPONT: október 7. 19:30–22:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Humor a zenében, zene a humorban
Szeptember 30-án a Berzsenyi Társaság és a Fonyódi Múzeumi és Helytörténeti Egyesület szervezésében a 

Zene Világnapja alkalmából kisgrafi kai (ex libris) kiállítás és élőzenei bemutató Czigány György irodalmi alelnök  
és Veén Zoltán vizuális művészeti alelnök közreműködésével.
IDŐPONT: szeptember 30. 15:00–17:00              

Kiállítás az 1956-os forradalom 60. évfordulója alakalmából
Október 22-én, szombaton kiállítás nyílik Rigó Erik magángyűjtő Görgényi István festőművész �56-os képeiből, 

amelyek már megjárták Nugat-Európa kiállítótermeit. Görgényi István Rudnay Gyula festőművész tanítványa volt.
IDŐPONT: október 2. 15:00–17:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Őszi madárvonulás
Október 8-án 14:00 órakor találkozó a fonyódi kikötőben, majd Kovács Gyula erdőmérnök, ornitológus 

szakszerű vezetésével a madárvonulás alkalmából a madarak megfi gyelése és számlálása, különös tekintet-
tel az északról délre vonuló vendégmadarak megkeresése távcsővel.
IDŐPONT: október 8. 14:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Marcali, Marcali Múzeum; 8700, Múzeum  köz 5. T.: +36 85 510 520
Múzeumi Kossuth-vacsora
A Marcali Múzeum a város általános iskoláiban tanító pedagógusokat látja vendégül az esti programon. 

Bemutatásra kerülnek az intézmény új időszaki kiállításai s azok pedagógiai hasznosíthatóságai, valamint a 
Marcali Múzeum gondozásában megjelent új kiadványaink. Az este folyamán olyan pedagógusokat kérünk fel 
jó gyakorlataik bemutatására, akik az utóbbi években múzeumi órákat, vagy éppen szabadidős tevékenysége-
iket diákjaikkal a múzeumban valósították meg. Nem titkolt célunk az is, hogy múzeumbaráti körünket tovább 
szélesítsük, illetve a pedagógusok javaslatai alapján új tartalmakkal is megtöltsük.
IDŐPONT: október 7. 18:00–20:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Balatoni nádas berek
A Nagyberek és a Balaton növény- és állatvilágának élményszerű bemutatása, valamint a vízhez 

kötődő ősfoglalkozások szemléltetése. A programban játékok, múzeumi műtárgyak és másolataik, fotók, 
preparátumok, növények segítik a tapasztalatszerzést, az aktív tanulást.
IDŐPONT: november 8. 10:00–11:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Időutazás Marcali központjában
A Marcali Múzeum történész-muzeológusa vezetésével rendhagyó várostörténeti sétát szervezünk. 

Ennek keretében diákok, felnőttek, családok járhatják be a város utcáit, meg-megállva a nevezetes építészeti, 
történeti értékkel bíró épületek előtt. Az ismertető kiselőadások és a régi fotók, képeslapok segítségével 
feltárul városunk egy-egy korszaka.
IDŐPONT: október 12. 14:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Pálya-választó
A Marcali Múzeum a Mesterek és műhelyek című állandó kiállításához kapcsolódóan lehetőséget 

biztosítunk a fi atal, szakmát tanuló középiskolások számára, hogy a kisiparos hagyományokat megismerve 
értékként tekintsenek azokra. Célunk, hogy  programunk nyomán kedvet kapjanak e mesterségek alapjainak 
megismerésére és elsajátítására.
IDŐPONT: október 25. 10:00–12:00       

Szenna, Szennai Skanzen; 7477, Rákóczi  utca 2. T.: +36 30 894 7269, +36 82 584 013
Tanárok éjszakája
Somogy megyei múzeumi szakemberek rövid előadásaival, workshopokkal szeretnénk a fi gyelmet 

ráirányítani a múzeumi foglalkozásokban rejlő komplex szemléletre, megyei és helyi jó gyakorlatokra. 
A szakmai párbeszéd mellett helyet kap a szórakozás is a kaposvári Csiky Gergely Színház művészeinek 
felolvasóestjével. A program a Brunszvik-napon kerül megvalósításra.
IDŐPONT: október 12.       BELÉPÉS: díjtalan.     

D
él

-D
un

án
tú

l
W

W
W

.O
SZ

IF
ES

ZT
IV

AL
.H

U



4747

Brunszvik-nap, óvodapedagógusok szakmai fóruma
Bemutatjuk a megye múzeumainak múzeumpedagógiai kínálatát, kiemelten foglalkozunk az óvodáskorú 

és kisiskolás gyerekek múzeumi kereteken belüli oktatásának lehetőségeivel, egy jó gyakorlaton keresztül 
mutatjuk be a különböző műveltségi területek összekapcsolását egy szabadtéri foglalkozáson.
IDŐPONT: október 12.       BELÉPÉS: díjtalan.     

Mesterségek nyomában
Mesterségek nyomában bemutatunk olyan tevékenységet, mint a takácsszövés és a rokkán való 

fonás, amelyet egykor minden asszony végzett falun, illetve Somogyország egyik hajdanvolt fő foglalkozá-
sát, a pásztorkodást és az ahhoz szorosan tartozó kézműves tevékenységeket.
IDŐPONT: október 29, 30. 9:00–17:00              

Márton-napi forgatag
E jeles nap alkalmából régi hagyományokat elevenítünk fel, középpontban a libával. A zselici libás ételek 

mellett idén a szennai borászok is bemutatják az újbort. A kulturális programot a Barackmag Együttes koncertje 
szolgáltatja. A családokat vásári bábjátékkal, népi játszóházzal, játékudvarral és helyi termékek vásárával várjuk.
IDŐPONT: november 12. 09:00–17:00              

Szüreti búcsú
A Szennán hagyományosan október második vasárnapján tartott búcsú mára kikopott a falu életéből, 

ennek a régi szokásnak a felelevenítésére teszünk közösen kísérletet a község lakosságával. Lesz vásár, 
körhinta, szüreti játékok, szüreti felvonulás, szüreti bál, kézműves programok, táncház.
IDŐPONT: október 9. 09:00–17:00              

Ősz(i)re hangoltuk
Az őszi szünet idejére családi programokkal várjuk a látogatókat, akik megismerkedhetnek régi, már 

eltűnő félben levő mesterségekkel, mint a takács vagy a kötélverő, megismerhetik és kipróbálhatják a régi 
falu ősszel és télen szokásos gazdasági munkáit. A gyerekek kicsiben játszóházi keretek között mélyedhetnek 
el a különböző régi mesterségek között, játszhatnak a libalegelőn hagyományos népi játékokat.
IDŐPONT: október 29., 30. 9:00–17:00             

Szekszárd, Wosinsky Mór Megyei Múzeum; 7100, Szent István tér 26. T.: +36 74 316 222
A lámpás én vagyok – Tanárok éjszakája
Az Alkossunk együtt! témához kapcsolódva a Magyar Festészet Napján, Mesél az ártéri erdő? címmel 

a gyermekek előzetesen elkészített rajzaiból, festményeiből, grafi káiból egy nagy méretű képet állítunk össze 
a pedagógusokkal, majd megnézzük a vármegyeházi természettudományi kiállítást. Közreműködnek a Liszt 
Ferenc Zeneiskola diákjai. A program részletesen a www.oszifesztival.hu oldalon olvasható.
IDŐPONT: október 18. 16:00 órától   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Utazó Múzeum – Múzeum a bőröndben
Bőröndbe rejtett múzeumi tárgyakkal drámajáték az óvodákban hétköznapokon 9:00–11:00 óra között.

IDŐPONT: szeptember 19. 9:00–11:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     
Mesterségek nyomában – a sárközi bútorművesség
A Vissza a múltba! A tárgyak emlékezete című látványtári egységhez kapcsolódva bababútorok festése 

népi bútorfestéssel.
IDŐPONT: október 19. 10:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 300 Ft.     

Mesterségek nyomában – honfoglalás-kori tarsoly
A pincemúzeumi foglalkoztató honfoglalás-kori időkapujához kapcsolódva tarsoly készítése nemezeléssel 

és fémdomborítással.
IDŐPONT: november 9. 10:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 350 Ft.     

Mesterségek nyomában – mesterségek meséi
A Népmese Napján régi mesterségekről szóló mesék vetítése diavetítőn. Helyszín: 11:00–13:00 óráig 

WMMM központi épülete, 13:00–17:00 óráig Vármegyeházi Kiállítás.
IDŐPONT: szeptember 30. 10:00–16:59   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Mesterségek nyomában – varródoboz
Madarak készítése textilből: varrás, hímzés, nemezelés.

IDŐPONT: november 2. 10:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 300 Ft.     
Mesterségek nyomában – varródoboz
Halak készítése textilből: varrás, hímzés, nemezelés.

IDŐPONT: október 5. 10:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 300 Ft.     
Sétálj velünk, és fedezd fel! – szekszárdi keresztek és kiskápolnák nyomában II. túra
Az északi városrészben található kereszteket és kiskápolnákat fedezzük fel Baltavári István vezetésével. 

Találkozás: 14 órakor az Újvárosi templom előtt lévő keresztnél.
IDŐPONT: október 25. 14:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
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Sétálj velünk, és fedezd fel! – szobortúra a belvárosban
Mit tudnak a város lakói szobrainkról? Ki alkotta, melyik Babits-vers ihlette, milyen mendemondák, történetek 

keringenek róluk, tényleg folyik bor a borkútból? Találkozás: 15 órakor az 1956-os szobornál (Szent István tér 13.).
IDŐPONT: október 21. 15:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Rejtély a múzeumban
Tematikus vezetés kalandvágyó múzeumbúvároknak az intézmény látogatók elől elzárt területein, a 

padláson, a restaurátorok műhelyében, különös tekintettel egy-egy műtárgy előkerülésének körülményeire, 
a restaurálás rejtelmeire.
IDŐPONT: október 4. 10:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Alkossunk együtt!
Vizuális alkotómunka a Magyar Festészet Napján, Mesél az ártéri erdő? címmel. A gyermekek előzete-

sen elkészített rajzai, festményei, grafi kái az ártéri erdő állat- és növényvilágáról, amelyet ezen a napon egy 
hatalmas közös képpé állítunk össze. A rendezvényen közreműködnek a Liszt Ferenc Zeneiskola diákjai.
IDŐPONT: október 18. 16:00–17:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Múzeumi Őszbúcsúztató – Márton-nap
Szent Márton püspök legendája tárlatvezetés formájában, majd ludak készítése textilből.

IDŐPONT: november 11. 10:00–november 12. 16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 300 Ft.     
Ősz(i)re hangoltuk – Megy a gőzős… a Dunára
Hátizsákos kirándulás kisvasúttal a Gemenci-erdőbe. Találkozás: 9:30 órakor a pályaudvaron a Keselyűsbe 

induló autóbusz felszállóhelyén. A részvétel ingyenes, az autóbusz és kisvonat ára önköltséges, a helyszínen 
fi zetendő.
IDŐPONT: október 29. 9:30–18:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.        

Dombóvár, Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény; 7200, Szabadság utca 16. T.: +36 74 465 715
Óvodapedagógusok napja
Renner Kriszta gyógypedagógus, pszichopedagógus, terápiás kutyafelvezető vetített bemutatója a kutyaterápiás 

foglalkozások tapasztalatairól. A tű, a kutya, a rák, a tojás és a kakas vándorútja c. mesés, játékos foglalkozás bemu-
tatása Mese kutya közreműködésével. A Mi van a ládikóban? című, Benedek Elek meséjére épülő foglalkozás közös 
feldolgozása az óvodapedagógusokkal, a tapasztalatok megbeszélése, a további közös munkák, projektek felvázolása, 
előkészítése.
IDŐPONT: október 14. 14:00–17:00              

Utazó múzeum
Őri Nándor építőmester bélyeges téglagyűjteménye alapján a több ezer éves mesterség helyi vonatkozá-

sainak megismerése, a helytörténeti ismeretek gyarapítása, a korábbi életmódok megismerése, munkálko-
dás az agyaggal, tégla-, címerkészítés, önálló tervezés, alkotás, közös játékok. A helyszín a dombóvári József 
Attila Általános Iskola udvara, a minden évben megrendezett Újdombóvári Őszi Fesztivál központi helyszíne. 
A munkaasztalokon és a mögöttes paravánon a helyi készítésű bélyeges téglák, a téglagyárak rövid története, 
nagyított fotók mintegy kamarakiállításszerűen adnak ízelítőt Őri Nándor téglagyűjteményéről, a helyi tégla-
gyárak történetéről. A kézműves foglalkozást játékos feladatok, kirakók is színesítik.
IDŐPONT: október 8. 9:00–12:00              

Mesterségek nyomában – Spengler-kályhát vegyenek!
Az egyedülálló ötgenerációs(!) Spengler fazekas-kályhás család életútjának bemutatása egy emlékesttel, 

majd azt követően a köztiszteletnek örvendő iparoscsalád bemutatótermének, műhelyének a megtekintése. 
Az ipartörténeti szempontból is jelentős műhely látogatásakor ifj. Spengler Ferenc – a Dombóvári Ipartestület 
elnöke – a gyakorlatban is bemutatja a kályhakészítés eszközeit, a díszítőmintákat, a kályhakészítés munkafo-
lyamatait.
IDŐPONT: november 11. 17:00–20:00              

Alkossunk együtt! Aszfalton a város
Az évtizedek óta számos alkotótábort és művészeti műhelyt vezető művésztanár, Katatics Zsuzsa vezeté-

sével az alkotóműhely épületétől (Szabadság utca 8.) a helytörténeti gyűjtemény épületéig (Szabadság u. 16.) 
terjedő járdaszakaszon közösen aszfaltrajzot készítünk településünk emblematikus épületeiről (római kori 
erőd, Gólyavár, Esterházy-épületek stb.), azok díszítőelemeiről, a természeti környezetről, a Kapos-menti 
fehérhímzés mintáiról. Az alkotónap része a műhely megtekintése, a résztvevők érdeklődésének felkeltése 
a rajzolás, a festés, a különböző vegyes technikájú alkotások létrehozására, a fi gyelem felhívása a vizuális 
művészetek személyiségformáló hatására.
IDŐPONT: október 15. 9:00–12:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Dunaföldvár, Dunaföldvári Vár; 7020, Rátkay köz 2. T.: +36 75 541 000
Kerekezz a kereszthez!
Közös biciklizés a dunaföldvári keresztekhez.

IDŐPONT: október 8. 15:00–17:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Az én Váram
Hogyan alakítanád, díszítenéd, színeznéd újra a Dunaföldvári Várat?

IDŐPONT: október 14. 14:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
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Paks, Atomenergetikai Múzeum; 7031, Pf.: 71., 8803/17. hrsz., 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atomenergetikai Múzeuma T.: +36 75 508 272

Kihelyezett fi zikaóra az Elektrotechnikai Múzeummal
Az Atomenergetikai Múzeum kihelyezett fi zikaórájának rendhagyó elemeként az Elektrotechnikai Múze-

um munkatársai tartanak előadást a Töltődj fel! – a villamosság térhódítása c. utazó kiállítás témakörében.
IDŐPONT: október 12. 13:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Múzeumtól múzeumig – vonattal
Rendhagyó utazásra invitálja a város és az atomerőmű múzeuma a Múzeumtól  múzeumig – vonattal 

rendezvény résztvevőit. A Paksi Városi Múzeumban, illetve a megújult Deák-házban kezdődő, gyermek- és 
kézműves programokkal tarkított rendezvény után vonat indul az Atomenergetikai Múzeumba, ahol számos 
érdekesség és meglepetés várja a látogatókat.
IDŐPONT: szeptember 30. 15:30–20:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Múzeumi közönségtalálkozó
Az Atomenergetikai Múzeum közönségtalálkozót szervez az atomerőmű múltja–jelene–jövője szempontjából 

jelentős szerepet vállaló személyekkel. A programot fi lmvetítés, korabeli fotók bemutatása színesítik.
IDŐPONT: november 8. 16:00–20:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Paks, Paksi Képtár; 7030, Tolnai út 2. T.: +36 75 830 284
Mesterségek, anyagok, technikák
Műhelytitkok több szempontból. A résztvevők Szabó Ádám képtárban rendezett kiállításán keresztül 

megismerkedhetnek magával az alkotóval, gondolataival és egy különleges művészeti kifejezési formával, a 
szobrászattal mint műfajjal, anyag- és eszközigényével, módszereivel.
IDŐPONT: október 11. 16:30–18:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Kortársalgás – Kortárs művész a múzeumban
Egy rendhagyó tárlatvezetés és foglalkozás keretében maga a művész mutatja be a képtárban meg-

rendezett aktuális kiállítását. Megtudhatják, mi ösztönzi a művészt az alkotásban, vagy milyen anyagokkal, 
eszközökkel hívja életre munkáit?
IDŐPONT: november 5. 14:00–15:30       BELÉPÉS: díjtalan.     

A vizuális matematika
Az Alkossunk együtt! program keretében idén nem kisebbre vállalkozunk, mint hogy megmutassuk: a 

matematika több is lehet, mint szigorú tudomány! A matematika számunkra a közös élmények, felismerések 
forrása, az örömteli alkotás eszköze is.
IDŐPONT: október 5. 13:30–15:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.    

Kecskemét, Bozsó Gyűjtemény; 6000, Klapka utca 34. T.: +36 76 324 625
Sorsfonók
Bényi Eszter textilművész alkotásai kapcsán felelevenítjük a szövés ősi mesterségét.  Rendhagyó tárlat-

vezetésen nemcsak megtekintünk, hanem meg is tapintunk  textíliákat. Foglalkozások: kalligráfi a-workshop, 
szövőkeret készítése és szövés gyapjúfonállal.
IDŐPONT: október 15. 15:00–17:30       BELÉPÉS: díjtalan.    

Kecskemét, Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Kiállítóhelye; 
6000, Rákóczi  út 1. T.: +36 76 480 776

Múzeumi kulisszatitkok – avagy miből lesz a cserebogár?
A Pedagógusok Éjszakáján ezúttal a kiállítások létrehozásával ismerkedhetnek meg az érdeklődők az 

aktuális időszaki kiállítások kapcsán.
IDŐPONT: október 26. 16:00–19:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Őszi jeles napok – ünnepi népszokások
A Cifrapalota ezúttal az óvodákban és az általános iskolákban mutatja be az őszi jeles napok népszo-

kásait, hagyományait. A kihelyezett foglalkozásokon múzeumi tárgyakkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, 
valamint a jeles napokhoz kapcsolódó kézműves foglalkozásokon, drámapedagógiai játékon vehetnek részt.  
A foglalkozások időtartama 45 perc –1 óra.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS: díjtalan.     

Csapatépítő a múzeumban – nyomozás A háború pillangói című kiállításban
Olyan 5-10 fős fi atalokból álló csoportok jelentkezését várjuk, akik a történelem egy homályba burkolózó szeg-

mensét, az első világháborús bordélyok témáját egy múzeumi nyomozáson keresztül szeretnék jobban megismerni.
IDŐPONT: október 14. 17:00–18:00, 18:00–19:00, október 28. 17:00–18:00, 18:00–19:00, november 4. 17:00–18:00, 
18:00–19:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Kalocsa, Viski Károly Múzeum Kalocsa; 6300, Szent István király út 25. T.: +36 78 462 351
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.
 BELÉPÉS: díjtalan.     
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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.
BELÉPÉS: díjtalan.     

Születés és halál
Múzeumi napok az általános iskolák 8. 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.
BELÉPÉS: díjtalan.     

A régészet és az élet – a restaurátorműhely titkai
A program két részből áll. Az első részben bemutatjuk a régészeti lelőhelyek előkészületeinek lehető-

ségeit, 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.
BELÉPÉS: díjtalan.    

Békéscsaba, Csabagyöngye Kulturális Központ Munkácsy Emlékház; 5600, Gyulai út 5. T.: +36 66 442 080
Híd, ami összeköt Békéscsabán
A Széchenyi-emlékév kapcsán programunk megkísérli, hogy kapcsolat, azaz híd legyen a tanárok és a 

diákok, a békéscsabai középiskolák, illetve az iskolák és a Munkácsy Emlékház között. Szerepet kap a fotózás, 
a makettkészítés, az ismeretátadás, a divat és az ízek világa.
IDŐPONT: október 12. 15:00–17:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Munkácsy asztalosinas műhelyében
Az asztalosság régi tárgyaiból kiállítás és bemutató várja a megnyitóra érkezőket. Néhány bútor is 

előkerül azok közül, amelyeket a korabeli műhelyek készítettek Békéscsabán. Idős mestereket kérdezünk a 
kézműves gyártás fogásairól.
IDŐPONT: szeptember 29. 10:00–12:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

„Körös-körül” Békéscsaba hídjain kerékpártúra
A Munkácsy Emlékházból indulunk, ahol rövid előadás hangzik el a Széchenyi-emlékévről, a Lánchíd-

ról. Ezután a várost kettészelő Körös-csatorna partján indulunk el, és egyik parttól a másikig kanyarodva 
átmegyünk az összes hídon. Minden útba eső, de ritkán látogatott nevezetességről szót ejtünk, ahová tudunk, 
bemegyünk, amit tudunk, megnézünk.
IDŐPONT: október 15. 10:00–13:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

„Ludasak vagyunk” Márton-napi mulatság a család apraja-nagyjának
A mulatságon szó esik a Márton-napi hiedelmekről, szokásokról, a gyerekeknek a naphoz kapcsolódó kéz-

műves foglalkozások, felnőtteknek bor- és libafi nomságok kóstolása lesz, majd tánctanulás zárja a programot.
IDŐPONT: november 11. 17:00–21:00       BELÉPÉS: felnőtt: 1000 Ft, gyerek: 600 Ft, családi: 1500 Ft. 

„Mi lennél, ha itt élnél?”
A Munkácsy Emlékházhoz köthető foglalkozásokat választhatnak – építész, szobrász, festőművész, kerami-

kus, bútorkészítő asztalos, szövő- és hímzőmester, varrónő, kalapos, ötvös – az őszi szünet több napján a gyerekek, 
amelyekhez játékos foglalkozások kapcsolódnak.
IDŐPONT: november 2. 10:00–12:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum; 5600, Széchenyi utca 9. T.: +36 66 328 040
„A lámpás én vagyok” – Tanárok éjszakája
Különleges és rendhagyó programra invitáljuk a pedagógusokat. Kapuzárás után Mengyán András Mun-

kácsy-díjas képzőművész Fényutazás c. kiállításában tartunk tárlatvezetést tanárok számára.
IDŐPONT: szeptember 30. 19:00–21:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Múzeumok a hídon túl
Bemutatkozik Erzsébet-helyen a Munkácsy Emlékház, a Munkácsy Mihály Múzeum és a Meseház.

IDŐPONT: szeptember 27. 10:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Minden, ami könyv
Középpontban a könyv! Békéscsabának komoly könyves előélete van, elég csak a nyomdaiparra, Tevanra 

és Knerre gondolnunk. A Békés Megyei Könyvtárral együttműködve színvonalas és sokoldalú elfoglaltságot 
szeretnénk nyújtani minden korosztály számára.
IDŐPONT: október 8. 10:00–15:00       BELÉPÉS: felnőtt: 200 Ft, gyermek: 100 Ft.     

Wenckheim-túra
Rendhagyó kerékpártúrára indulunk régész szakember vezetésével. Ezúttal a híres grófi  családot 

– Wenckheiméket – ismerhetjük meg műemlékek közvetítésével.
IDŐPONT: október 1. 10:00–13:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
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Gyula, Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofi t Kft.; 
5700, Kossuth utca 15. T.: +36 70 336 6126

Mesterségek nyomában – kötélverés, gyertyamártás, fazekasság, kovácsmesterség
A Gyulai Várba érkezőknek lehetőségük lesz többet megtudni a középkori mesterségekről. Nemcsak 

bepillantást nyerhetnek a gyertyamártás, fazekasság, kötélverés, valamint kovácsmesterség munkafolyama-
taiba, hanem azok kipróbálására is lehetőségük nyílik.
IDŐPONT: október 1. 10:00–18:00       BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu     

A Ladics-ház legendája –Borbála asszony története
A régi épületekhez régi, babonás történetek kötődnek, nincs ez másként a gyulai Ladics-ház esetében 

sem. A földszintes polgári házzal összefüggésben szellemhistóriákról suttognak: nyikorgó padlóról, önmagá-
tól kinyílóról spalettáról és táncoló szekreterről.
IDŐPONT: október 1. 10:00–13:00       BELÉPÉS: teljes árú: 600 Ft, kedvezményes: 300 Ft.     

Mesél a kastély
A Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpontban jelmezes tárlatvezetéssel, korabeli divatbemutatóval vár-

juk a látogatókat. A színjátszó teremben árnyékszínház várja a kicsiket és nagyokat, míg a múzeumpedagógiai 
teremben a Hon-vágy című fi lmben Wenckheim grófnő sorsán és visszaemlékezésén keresztül bepillantást 
nyerhetünk a magyar arisztokrácia egykori és jelenlegi életébe.
IDŐPONT: október 1. 10:00–18:00       BELÉPÉS: az aktuális jegyárakkal látogatható.     

Romantikus dalest Galambos Hajnalka és Rázga Áron közreműködésével (Erkel Ferenc 
művei)

Az Erkel Emlékházban a látogatók megismerkedhetnek a magyar opera megteremtőjének életútjával, vala-
mint munkásságával. Erkel Ferenc szülőházában, az egykori tanteremben csendülnek fel Erkel Ferenc művei 
Galambos Hajnalka és Rázga Áron előadásában.
IDŐPONT: október 1. 10:00–18:00       BELÉPÉS: belépőjegy: 1000 Ft, kedvezményes: 600 Ft, gyulai diák:100 Ft.     

Büntetések megtorlása  a középkorban
A középkori büntetési módokról, a halálbüntetésről, valamint a kivégzések körülményeiről tudhat meg 

többet a látogató. A kínzókamrában a kínvallatás módszereibe engednek bepillantást. A börtöncellákban a 
megszégyenítés módjáról, valamint a különböző testfenyítésekről tudhat meg többet a látogató egy érdekfe-
szítő előadás keretén belül.
IDŐPONT: október 1. 10:00–18:00       BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu     

Alkossunk együtt!
Kohán György eddig nem látott, be nem fejezett képeit lehet megtekinteni, közösen befejezni. A Kohán 

Képtár hatalmas tereiben együtt lehet átélni a rajzolás örömét.
IDŐPONT: október 1. 10:00–18:00       BELÉPÉS: teljes árú: 800 Ft, kedvezményes: 400 Ft.    

  Szeged, Móra Ferenc Múzeum;   6720, Roosevelt tér 1-3.   T.:    +36 62 549 040
�56-os emlékséta
Az emlékséta során az érdeklődők végigjárhatják a szegedi 1956-os helyszíneket és emlékhelyeket.

IDŐPONT: október 15. 15:30–17:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Szeged, Napsugaras Tájház; 6725, Nyíl utca 43. T.: +36 30 501 2822
Amit a tájházban átélek… múzeumpedagógiai programok és módszerek a Napsugaras 
Tájházban

Egy szakmai napra várjuk a pedagógusokat, ahol bemutatjuk, hogyan illeszthető be a néphagyomány az 
iskolai nevelésbe.
IDŐPONT: október 21. 16:30–20:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Kender tékozlásra avatta magát – a kenderfeldolgozás népi hagyományai
A rendhagyó múzeumi órák keretében a gyermekek a kenderfeldolgozás népi hagyományaival ismerked-

hetnek meg.
IDŐPONT: október 3. 08:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Dógozni és gyékényt szűni – a tápéi gyékényfeldolgozás hagyományai című kiállítás
A kiállítás a szeged-tápéi gyékényfeldolgozás hagyományait mutatja be.

IDŐPONT: október 14. 17:00–18:00       BELÉPÉS: felnőtt: 300 Ft, diák, nyugdíjas: 200 Ft csoportos (10 fő felett): 150 Ft.     
Alsóvárosi séta
A séta során a programban részt vevők megismerhetik Szeged legarchaikusabb városrészét, annak 

épített örökségét és az ahhoz kapcsolódó szellemi örökségét.
IDŐPONT: szeptember 30. 09:00–18:00       BELÉPÉS: 800 Ft/fő.     

Barangolások Szeged-Alsóvároson
Egy különleges játékra várjuk a fi atalokat, ahol különféle izgalmas feladatokat megoldva és próbákat 

kiállva megfejtik a régi útinapló titkát.
IDŐPONT: november 4. 10:00–18:00       BELÉPÉS: 400 Ft/fő.     
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Őszi Mulatság
Egy kötetlen családi programra várjuk a szegedi és a Szeged környéki családokat, amelynek témája a 

őszi napok egy falusi háztartásban.
IDŐPONT: október 8. 15:00–21:00       BELÉPÉS: 500 Ft.     

Elfeledett mesterségek
Egy kötetlen kézműves foglalkozásra várjuk a felnőtteket, mely során régi mesterségekkel ismerkedhetnek 

meg.
IDŐPONT: november 5. 14:00–20:00       BELÉPÉS: 1500 Ft.     

Törökbúza, meleg málé – népi játszóház
Egy játékos napra hívjuk a gyerekeket, amin felelevenítjük a kukoricafosztás világát.

IDŐPONT: november 3. 10:00–18:00       BELÉPÉS: 500 Ft.    

Algyő, Algyői Tájház; 6750, Kastélykert utca 42. T.: +36 30 415 0435
Algyői kézműves délelőttök felnőtteknek I. – kosárfonás és gyöngyékszer-készítés
Szeretettel várunk minden olyan felnőttet, aki szeret kézműveskedni, szépet alkotni, szeretne megis-

merkedni a kosárfonás és a gyöngyékszer készítés rejtelmeivel.
IDŐPONT: november 2. 09:00–14:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a foglalkozások díja összesen: 
1000 Ft, mely tartalmazza a foglalkozáson való részvételt és az alapanyagköltséget.     

Algyői kézműves délelőttök felnőtteknek II. – nemezbaba készítés
Szeretettel várunk minden olyan felnőttet, aki szeret kézműveskedni, szépet alkotni, szeretne meg-

ismerkedni a gyapjú felhasználásával. A foglalkozáson résztvevők egyedi gyapjúbabát készíthetnek, igazi 
élménnyel és egy értékes tárggyal térhetnek haza.
IDŐPONT: november 4. 17:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu     

Mi fán terem? A kukorica
Az algyői Fehér Ignác Általános Iskola pedagógusaival együttműködve szeretnénk egy programsorozatot 

indítani. Osztályok számára szervezett foglalkozásokkal várjuk a diákokat az ökohéthez kapcsolódva.
IDŐPONT: október 17–21. 08:00–14:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu     

Mi fán terem? A szövés
Az iskolai osztályok számára megrendezésre kerülő honismereti hét témája a szövés lesz.

IDŐPONT: szeptember 26–29. 08:00–12:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu    

Hódmezővásárhely, Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ; 6800, Dr. Rapcsák András út 16-18. 
T.: +36 62 242224/27

Alkossunk együtt! Családi matiné az Alföldi Galériában
Térj be hozzánk és alkoss, vagy szemlélődj, találkozz művészekkel! Ha van kedved, csatlakozz az Alkossunk 

együtt! elnevezésű eseménysorozathoz. Mi adjuk az ecsetet és a festéket, te használd a kiállításon gyűjtött élmé-
nyeidet, és oszd meg a többiekkel! Beszélgess az alkotókkal, fedezd fel munkájuk titkait!  Az Alföldi Galériában 
várunk téged.
IDŐPONT: október 22. 09:30–13:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Makó, József Attila Múzeum; 6900, Megyeház utca 4. T.: +36 62 213 540
Alternatív módszerek a tanításban
Módszertani előadásokkal és bemutató foglalkozásokkal, valamint éjszaki tárlatvezetéssel várja a 

József Attila Múzeum a makói és térségi iskolák pedagógusait október 7-én.
IDŐPONT: október 7. 17:00–23:59       BELÉPÉS: díjtalan.     

Régészeti kiállítás Csanád vármegye kincseiből
A Szegedi Móra Ferenc múzeum régészeti anyagából összeállított interaktív kiállítás. A Móra Ferenc 

által feltárt kiszombori és makói leleteket és az M5 nyomvonalán megtalált kincseket mutatjuk be.
IDŐPONT: szeptember 7–december 21.       BELÉPÉS: felnőtt: 800 Ft diák, nyugdíjas: 400 Ft .     

Magyar festészet napja
Choma József festményeiből álló kiállítás megnyitása, majd a múzeum előtti téren egy Choma-alkotás 

reprodukciójának közös lefestése iskolások közreműködésével.
IDŐPONT: október 18. 10:00–12:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Diákszemmel‚ ’56 eseményei
A József Attila Múzeum 2016-ban is nagy izgalommal várja a felső tagozatos és középiskolás osztályok 

jelentkezését az �56-os vetélkedőre.
IDŐPONT: október 21. 9:00–13:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Családi nap a múzeumban
Idén is szeretettel várjuk az őszi szünetben hasznos időtöltéssel kikapcsolódni vágyó gyermekeket és 

családjaikat múzeumunkba.

IDŐPONT: november 3-4. 10:00–14:00       BELÉPÉS: díjtalan.     e
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Mindszent, Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény; 
6630, Köztársaság tér 25. T.: +36 62 526 080, +36 30 670 7580

Sző, fon, nem takács? Múzeum a bőröndben
Nagycsoportos óvodások számára tervezett múzeumpedagógiai program.

IDŐPONT: október 5., 12. 9:00–11:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Mestere volt egykor... fazekasok
A fazekasság elsősorban edények készítésével, előállításával foglalkozó ősi mesterség. A Mindszenti 

Helytörténeti Gyűjtemény gazdag népi fazekasedény-gyűjteménnyel rendelkezik. A program során előadás 
keretében megismerhetjük ezeket az edényeket, használatuk módját, díszítőmotívumait, a színek jelentősé-
gét. A legismertebb régi, hagyományos munka a korongozás. Intézményünk rendelkezik fazekaskoronggal, 
amelyet szakember segítségével, útmutatásával kipróbálhatnak az érdeklődők.
IDŐPONT: október 1. 14:00–17:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Mestere volt egykor... kosárfonás és -kötés
Gyűjteményünkben számos kosárkötéssel készült tárgyat ismerhet meg a látogató (szakajtó, gyékény-

szatyor, kosarak, kasok, méhkaptár, párszárító, vesszőládák). Vízparti településként az ehhez szükséges 
alapanyag rendelkezésére állt az egykori mestereknek. A ma már feledésbe merült mesterség fogásait, 
technikáit a helyi mesterséget ismerő szakemberek közreműködésével elevenítjük fel, közben megismerjük a 
gyűjteményben található, ezzel a technikával készült tárgyakat, azok használatát.
IDŐPONT: október 29. 14:00–17:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Kulturális geocaching  „Kincsek” – a szomszédban
Mindszent településtől  mintegy 6 km-re található Szegvár. A programmal  szeretnénk a helyi hagyományokat, 

szokásokat a helyi környezetet, értékeket már ismerő érdeklődők ismereteit bővíteni egy közeli település „kincseivel”.
IDŐPONT: október 22. 13:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Márton napján aki libát nem eszik, egész évben éhezik...
Múzeumi Őszbúcsúztatónkat ebben az évben Márton-napi vigalom címmel kínáljuk az érdeklődőknek. 

A rendezvényen minden korosztály számára igyekszünk tartalmas, hagyományőrző elemekkel színesített, 
élménydús programot kínálni.
IDŐPONT: november 2. 14:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Mese a kukoricát morzsoló anyókáról
Az ősz a kukoricabetakarítás ideje, ezért az őszi szünetre a gyermekek részére egy, a kukoricához kötődő te-

matikus múzeumpedagógiai foglalkozást állítottunk össze. A foglalkozás lényege, hogy a gyermekek óvodán/isko-
lán kívüli környezetben ismerhessék meg, hogyan és milyen eszközökkel dolgoztak nagyszüleink és dédszüleink.
IDŐPONT: november 4. 14:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Szegvár, Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény; 6635, Hunyadi János utca 31-33. T.: +36 20 567 9298
Őszi hangulatok
A helyi óvodáscsoportok meghívásával a természet őszi változásaira hívjuk fel a fi gyelmet. Az őszi növények 

közül a tökkel és a szőlővel ismertetjük meg az óvodásokat: kipróbálhatják a szőlőpréselést, szőlőszemező ver-
senyt rendezünk, sült tököt kóstolunk, töklámpást faragunk, kézműveskedünk. Eközben tapasztalatcsere, kötetlen 
beszélgetés folyik a pedagógusok között a múzeum és az óvodai nevelés összeférhetőségéről és kapcsolatairól.
IDŐPONT: október 14. 9:00–12:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Azok az ’50-es évek...
Az idős emberek sok érdekes történetet tudnak megosztani velünk: Szegvár nagyközség 1956-os eseményei mel-

lett a korabeli divatról, étkezési szokásokról, a szegvári emberek 1950-es évekbeli életéről beszélgetünk az érdeklő-
dőkkel, és megtekintjük a korszakban készült muzeális értékű fotókat. A program végén korabeli édességet készítünk.
IDŐPONT: október 19. 9:00–12:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Szegvár világhírű lelete: a Sarlós isten
1956-ban Csalog József, a szentesi múzeum igazgató régésze találta meg a felbecsülhetetlen tudo-

mányos értékű idolt, amely a mai napig jelentős az újkőkor kutatását tekintve. A szobor közgyűjteménybe 
kerülésének 60. évfordulóján dr. Béres Mária régész, a szentesi Koszta József Múzeum jelenlegi igazgatója 
tart vetítéses előadást a település környékén az i. e. 5000 és 4600 körül élt emberek életéről.
IDŐPONT: október 25. 17:00–19:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Szőjünk-fonjunk
Az emberiség történetében a fonás már évezredekkel ezelőtt megjelent: ezzel a technikával készítet-

tek az emberek ruhákat és eszközöket, emellett a házépítésben is segítette őket. A múzeumi foglalkozás 
keretében előadó vezetésével ismerkedünk meg a fonás és szövés alaptechnikáival és a szövőszékkel, majd 
mindenki hazaviheti a saját készítményét.
IDŐPONT: november 5. 9:00–12:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
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A mi kastélyunk
Szegváron az egykori megyeházát a 18. század első felében építtette a gróf Károlyi-család, ma műemléki 

épületként tartják számon. Jelenleg néhány hónapja oktatási-közösségi térként működik, ahol számtalan le-
hetőség áll a lakosság rendelkezésére az élethosszig tartó tanulás és a szabadidő hasznos eltöltése céljából. 
Az intézményvezető kalauzolásával végigsétálunk az épületen a pincétől a padlásig, majd a mellette fekvő 
régészeti lelőhelyet is megtekintjük, ahol a 16. századi Dóczi-udvarház romjai találhatók.
IDŐPONT: október 1. 10:00–12:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Szegvár nevezetességei és szépségei
A szegvári általános iskola udvarának széppé tétele, a gyerekek esztétikai érzékének fejlesztése, a környezet-

tudatos életmód kialakítása kapcsán készítünk maradandó óriásrajzot a betonra, melyben Szegvár nevezetességeit 
rajzoljuk le, ügyelve az apró részletekre. A falu hídjairól is kompozíciót készítünk a Széchenyi-emlékév kapcsán.
IDŐPONT: október 27. 14:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Mártoni sokadalom
A jeles naphoz szólások, közmondások kötődnek, legfőképpen az időjáráshoz kapcsolódóan. A libalakoma 

sem maradhat el ezen a napon: libazsíros kenyér és fi nom tea várja az érdeklődőket. Az állatsimogatóban a liba 
viselkedését fi gyelhetik meg a résztvevők, ezen kívül kézműves foglalkozással is várjuk vendégeinket.
IDŐPONT: november 12. 9:00–12:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Szentes, Koszta József Múzeum; 6600, Kossuth tér 1. T.: +36 63 313 352
Gyertyaláng és zene
Gitárkoncerttel egybekötött gyertyafényes tárlatvezetés a megyeházi kiállításokban.

IDŐPONT: október 6. 18:00–19:30       BELÉPÉS: díjtalan.     
Teréz-napi találkozó
Ezen napon gyermekpszichológus előadását hallgathatják meg a gyermekrajzokról az óvodapedagógusok.

IDŐPONT: október 14. 16:30–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Széchenyi kalandos élete
A múzeum kitelepül a Szentesi Református Idősek Otthonába, ahol kapcsolódva a Széchenyi-emlékévhez 

Köröndi Leona tart előadást.
IDŐPONT: október 17. 14:00–15:20       BELÉPÉS: díjtalan.     

A feketekerámia
Témanap iskolásoknak.

IDŐPONT: október 28. 8:00–14:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     
Az ecseri templomrom
Egész napos kerékpártúra az ecseri templomromhoz.

IDŐPONT: október 8. 10:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Alkossunk együtt!
Egy művészeti alkotás tudományos hátterének bemutatása alkotóprogram keretén belül.

IDŐPONT: október 11. 8:00–12:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     
Márton-napi ludasságok
Témanap iskolás csoportoknak.

IDŐPONT: november 11. 8:00–12:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     
Szent Mihály-nap
Pintér Zsófi a néprajzkutató tart előadást a Szent Mihály-napi hagyományokról, ezt követően mustot lehet 

készíteni, valamint kézműves foglalkozáson lehet részt venni.
IDŐPONT: október 1. 10:00–12:00       BELÉPÉS:        

Széchenyi, a hídépítő
Esti program gyerekeknek.

IDŐPONT: november 2. 18:00–19:30       BELÉPÉS: díjtalan.    

Debrecen, Debreceni Irodalom Háza; 4028, Péterfi a utca 26. T.: +36 20 918 1177
Más szemmel
Az Álmodó magyarok – Történetek Debrecen irodalmából című állandó kiállítás maradandó élményt 

nyújtva mutatja be a debreceni kötődésű híres írók, költők életét. Eredeti kéziratok, könyvek és irodalmi relik-
viák ragadják magukkal az érdeklődőket. A 2014-ben nyílt kiállítást most egy rendhagyó tárlatvezetés során 
új perspektívából szemlélhetik meg az érdeklődők.
IDŐPONT:          BELÉPÉS: felnőtteknek: 600 Ft, diákoknak: 300 Ft.    

Debrecen, Déri Múzeum; 4026, Déri  tér 1. T.: +36 52 417 560
Múzeumpedagógiai évnyitó
A meghívott pedagógusok megiskerkedhetnek a Déri Múzem programjaival, múzeumpedagógiai foglalkozásaival. 

D
él

-A
lfö

ld
W

W
W

.O
SZ

IF
ES

ZT
IV

AL
.H

U

54



55

Múzeumpedagógiai évnyitó
A meghívott óvodapedagógusok megismerkedhetnek a Déri Múzeum őszi programjaival, múzeumpedagógiai 

foglalkozásaival.
BELÉPÉS: díjtalan.     

Karikás ostor nyomában
A karikás a lovas pásztornépek jellemző eszköze. A karikás ostor vagy karikás rövid nyelű kenderkötélre 

szíjból font állatterelő eszköz, amelyet főleg a csikós, általában több-kevesebb mértékben minden pásztor 
használt és használ napjainkban is. A résztvevők megismerkedhetnek a karikás ostor használatával, és elké-
szítésének technikáját is kipróbálhatják.
BELÉPÉS: 500 Ft.     

Bringázz velünk Zelemérre!
Bringatúra a zeleméri Csonkatoronyhoz, amely a várostól délkeletre, 10,5 km-re, Debrecen és 

Hajdúböszörmény között található. Zelemér középkori templomának romja és az alatta lévő domb 
– kunhalom – mint helyi jelentőségű természeti érték 1981 óta védett. E mitikus hely történetével 
ismerkedhetnek meg a résztvevők a túravezető, dr. Hajdú Zsigmond régész vezetésével.

Őszbúcsúztató a Nagyerdőben
Előadást tart Veszelinov Ottó, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakembere a Déri 

Múzeum Nagyerdő – a természet szertára kiállítási egységében.
BELÉPÉS: felnőtteknek: 600 Ft, gyerekeknek: 300 Ft .    

Debrecen, Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum; 4026, Péterfi a utca 28. 
Szoborkaland – workshop
A Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban megtekinthető Önéletrajz, mit lapozni sem kell... kiállításhoz kap-

csolódva az érdeklődő pedagógusok meghallgathatják Fodor Éva tárlatvezetését, valamint egy workshop kereté-
ben részt vehetnek a múzeum múzeumpedagógusaival egy közös ötletelésben, hogy a saját tervezésű társasjáté-
kunkat, ami Medgyessy Ferenc gazdag életművét játékos formában dolgozza fel, még izgalmasabbá tegyük.
BELÉPÉS: díjtalan.    

Debrecen, MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ; 4026, Baltazár tér 1. T.: +36 52 525 010
Zseblámpás tárlatvezetés
Kísérleti jelleggel idén nyáron egy rendhagyó programsorozatot indítottuk: éjszakai, zseblámpás tárlat-

vezetésre invitáltuk a látogatókat. A kezdeményezésből sorozatot terveztünk. Immár hagyományteremtő szán-
dékkal minden hónap utolsó szombatján éjszaka is tárlatvezetésre várjuk az érdeklődőket. A Szabadság szigete 
című kiállítás nyitvatartásának utolsó két hetében több alkalommal is szervezünk zseblámpás tárlatvezetést, 
kiegészítve a programot éjszakai múzeumbejárással, egyéb, diákoknak és felnőtteknek szóló feladattal.
IDŐPONT: október 29. 21:30–23:02       BELÉPÉS:        

Teknős és hegy
Ezen a napon kiterített óriáspapírok fogadják a látogatókat egy közös rajzolásra a MODEM-ben. A föld-

szinti, már nevében is feltűnést keltő GÉM/GAMEkapocs kiállításon többek között Si-La-Gi Teknős és hegy 
című alkotásához kapcsolódóan a látogatók tusképeket készíthetnek olyan, különböző nyomot hagyó eszkö-
zökkel, mint a kalligráfi ai ecsetek, a seprű vagy épp a rongy.
IDŐPONT: november 12. 11:00–13:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

BanZaj
A BanZaj 12. állomásaként október 25-én egy különleges, experimentális zenei estre várjuk az érdeklő-

dőket a MODEM-ben. Ezen az estén fellép: Para-Dise (experimental, noise), Julius Gabriel Németországból ér-
kező kísérleti szaxofonos, aki a hangszer határait feszegeti, kicsit másképp; Eric Arn (ambient, experimental, 
noise) amerikai származású, de Bécsben élő és alkotó gitáros, aki a bécsi Soft Power Endemble of Vienna noise 
rock-zenekar tagja is egyben; valamint Tom Carter (drone, noise, experimental) amerikai gitáros, aki rendsze-
resen játszik Európában is.
IDŐPONT: október 25. 20:00–22:59       BELÉPÉS:       

Berettyóújfalu, Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum; 4100, Kálvin tér 1. T.: +36 54 402 390
Teszünk-veszünk, szorgoskodunk
Ezen a napon speciálisan a város óvodásainak és óvodapedagógusainak kínálunk programot. A szüreti han-

gulatot egy óvodás csoport műsorával idézzük meg, amelyet közös kézműves tevékenység és táncház egészít ki.
IDŐPONT: október 15. 10:00–15:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Hallottátok-e hírét?
Hallottátok-e hírét Kádár vitéznek? És Kabos Endrének? Muzeológusaink kihelyezett foglalkozásokon 

ismertetik meg az általános és középiskolásokat a történelem és a sport jeles egyéniségeivel.
IDŐPONT: szeptember 28. 8:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Nézz be hozzánk!
A múzeum munkatársai különböző korok viseletét felöltve, műtárgymásolatokkal felszerelkezve a város 

főterén, iskolákban és óvodákban népszerűsítik a MŐF Berettyóújfaluban megrendezésre kerülő programjait.
IDŐPONT: szeptember 27. 8:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.       
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Amiről a Sárrét mesél...
A Sárrét lakóinak, a természetben és a természetből élők mindennapi boldogulását segítő egyszerű 

eszközeik, tárgyaik elkészítésébe pillanthatnak be a múzeumba látogatók.
IDŐPONT: november 2–16. 10:00–15:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Sétálj, bringázz velünk a Berettyó partján!
A Berettyó folyó és árterületei évszázadokon át alapvetően meghatározták az itt élő emberek minden-

napjait. Gyaloglással vagy kerékpározással, a Berettyó mentén haladva Bakonszegig jutunk el, érintve az 
ipartörténeti műemléket, a zsilipet is.
IDŐPONT: október 15. 10:00–14:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Döglött akták
Oknyomozó játék Sinka István balladája nyomán középiskolásoknak.

IDŐPONT: október 28. 16:00–18:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     
Ha ez a tárgy mesélni tudna...
Nem is gondolnánk, hogy egy-egy matematikai képlet, kotta vagy vers milyen ötleteket adhat mindennapi 

tárgyaink díszítéséhez. A legötletesebb megoldásokat internetes közönségszavazás és a múzeumi zsűri véleménye 
alapján díjazzuk.
IDŐPONT: szeptember 27. – november 11. 8:00–14:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Miénk a tér!
Szent Márton napján avatjuk fel  ünnepélyes keretek között azokat az önkénteseket, akik a múzeumban 

hónapok óta hűségesen és lelkesen vesznek részt a múzeum életének minden területére kiterjedő képzésen.
IDŐPONT: október 11. 14:00–17:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Rejtély a múzeumban
A Bihari Múzeum fi atal muzeológusa rejtélyes körülmények között eltűnt. Induljunk a nyomokat 

keresve a felkutatására!
IDŐPONT: november 5. 14:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Ebes, Széchényi Ferenc Tájmúzeum; 4211, Ady Endre utca 6-8. T.: +36 52 366 136
Híd, ami összeköt
Célunk, hogy közös történelmi múltunkat és a pedagógus hivatást kössük össze a múzeum RetroTárában. 

A nosztalgikus idők felidézéséül leporoljuk a Kádár-korszakot, lemezjátszó mellett hallgatjuk-dúdoljuk együtt 
„a legvidámabb barakk” slágereit, majd elmerülünk a �70–,80-as évek televíziózásból jól ismert kvízjátékainak 
izgalmába (Elmebajnokság, Kapcsoltam).
IDŐPONT: szeptember 26. 18:00–21:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Széchényivel a Széchenyin
Múzeumba járni maga egy utazás, térben-időben egyaránt. A Széchényi Ferenc Tájmúzeum kimozdul 

megszokott helyéről, és mozdítható tárgyaival községünk központjába, a Széchenyi István térre települ. Így az 
arra járók „átutazók” lehetnek, és élvezhetik vendégszeretetünket.
IDŐPONT: szeptember 30. 10:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Ihaj-Csuhé – IV. Csuhéfesztivál
A szeptember 24-én, szombaton negyedik alkalommal megrendezésre kerülő rendezvény célja a kukoricához, 

a kukorica betakarításához kapcsolódó hagyományok, népszokások bemutatása, népszerűsítése, ápolása, valamint 
családi, baráti, vidám hangulat és hétvége megteremtése. Az eseményt egész napos kézműves vásár és  kukoricás 
ételek kóstolója kíséri.
IDŐPONT: szeptember 24. 9:00–19:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Tök jó napok!
Az őszi szünetre tök jó napokat kínálunk a gyerekeknek, családoknak a következő programokkal: november 3.: 

tökfaragás,töklámpás készítése, kézműveskedés természetes anyagok felhasználásával, november 4.: Mozikuckó, 
Népi játszóház, tündér tombola értékes nyereményekkel, Ölts maskarát! – jelmezverseny, torkos sarok – tökös 
ételek kóstolója, töklámpás party.
IDŐPONT: november 3–4. 16:00–19:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Hajdúszoboszló, Bocskai István Múzeum; 4200, Bocskai utca 12. T.: +36 52 362 165
Pávai Vajna Ferenc, a sokoldalú geológus – múzeumpedagógiai foglalkozás
A programon kézműves foglalkozás keretében, játékos formában ismerkedhetnek meg az érdeklődők 

Pávai Vajna Ferenc munkásságával, a szoboszlói gyógyvíz feltárásával időszaki kiállításunkhoz kapcsolódóan.
IDŐPONT: november 12. 14:00–16:00               

Pávai Vajna Ferenc, a sokoldalú geológus című időszaki kiállítás megnyitója
Pávai Vajna Ferenc (1886–1964) geológus születésének 130. évfordulóján a múzeum időszaki kiállításon 

mutatja be a tudós életét és munkásságát.
IDŐPONT: november 11. 17:00–18:00        W
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Létavértes, Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény; 4283, Irinyi utca 7. 
T.: +36 52 376 763/113, +36 30 199 9437

Egyed-i Nap
 Szeptember 30-án kerül sor a Létavértesi Rozsnyai Gyűjtemény „Egyedi” múzeumpedagógiai tanévnyitójára, 
ahol a helyi és környékbeli iskolák pedagógusainak bemutatjuk a múzeum megújult múzeumpedagógiai és kéz-
műves foglalkozásait, rendezvényeit a következő tanévre.
IDŐPONT: szeptember 30. 9:00–14:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

„A csikósok, a gulyások...” – múzeumpedagógiaii foglalkozás
Interaktív, ismeretterjesztő múzeumpedagógiai foglalkozásokat viszünk a helyi és a környékbeli iskolákba. 

A gyermekek játékos formában, népdalok révén ismerkedhetnek meg a régi alföldi pásztorok, juhászok, kaná-
szok, csikósok és gulyások életével, tárgyi eszközeikkel, kipróbálhatják a pásztoréletben használatos eszközök 
másolatát, kézműves tevékenység keretében ismerkednek meg a nemezeléssel és a szűrrátét-technikával.
IDŐPONT: szeptember 1–december 23.       BELÉPÉS: díjtalan.     

Érmelléki Bor-„Cool”-túra
Czapp Árpád székelyhídi szőlősgazda, borász szakmai előadása nyitja meg a rendezvényt, amelynek kereté-

ben az érdeklődők megismerkedhetnek az Érmellék híres borainak történelmével és mesterségeivel. A további 
programok között szerepel boroskancsó készítés, borospince látogatás és természtesen borkóstolás is. 
IDŐPONT: október 15. 14:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Püspökladány, Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény; 4150, Kossuth utca 28. T.: +36 54 451 295
Múzeumpedagógiai tanévnyitó
Hagyományos múzeumpedagógiai tanévnyitónkra a helyi és járási tankerület oktatási és nevelési 

intézményeit várjuk. Az 1956-os szabadságharc emlékéve tiszteletére idén kiállításmegnyitóval, előadással 
bővítjük a Tanárok Éjszakája programot.
IDŐPONT: szeptember 30.   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Óvodások kalandjai a múzeumban
Teréz-naphoz, az óvodapedagógusok napjához kapcsolódva különleges programunkra várjuk az óvodásokat, 

óvodai dolgozókat. A helyi óvodákkal közösen mutatjuk be, milyen az óvoda és a múzeum együttműködése múzeumi 
és óvodai helyszíneken.
IDŐPONT: október 7. 15:00–17:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Mit rejt a láda? Katonai ládák titkai
Középiskolás korosztály számára ismét megnyitjuk a raktárainkat erre az alkalomra. A múzeum legritkábban 

látható gyűjteményét, a fegyvereket mutatjuk be.
IDŐPONT: október 19. 15:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Tudomány és művészet
Különleges vendégeket várunk a tudományok és a képzőművészet kapcsolatának felderítésére. Emellett 

a művészeti iskola képzőművészeti szakának kísérletező kedvű tanulói bemutatóját látjuk, amelyhez a zenei 
aláfestést művészekből is álló együttes biztosítja.
IDŐPONT: október 13. 13:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Márton-napi ludasságok
Márton-napi népszokásokat és hagyományokat elevenítünk fel képzőművészeti kiállítással, vidám és 

tudományos előadásokkal, kézműves foglalkozással, ifjú püspökladányi zenészek kíséretében. A gasztronó-
mia, azaz a libás ételek és a forralt bor sem maradhat el közben.
IDŐPONT: november 12. 16:00–21:00       BELÉPÉS: 100–300 Ft.     

Széchenyi nyomában
Családi programunkon a felnőtteket előadással, a gyermekeket kézműves foglalkozással várjuk a 

legnagyobb magyar nyomdokaiba szegődve. Együttműködő partnerünk a Püspökladányi Széchenyi Kör.
IDŐPONT: november 5. 10:00–12:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Szolnok, Damjanich János Múzeum; 5000, Kossuth tér 4. T.: +36 56 421 602
HátTérKép – iskolai utazó kiállítás
Utazó kiállításunk az I. világháború idejére kalauzolja vissza a diákokat. Három fő egységből (Szolnok 

vármegye székhely fontosabb épületei; Iskolák és oktatás Szolnokon az I. világháború idején; Zádor István 
I. világháborús grafi kái, festményei, harctéri fotói) álló kiállítás főként Szolnok hátországbeli szerepét 
mutatja be. Az élményszerű ismeretelsajátítás érdekében interaktív játékokkal egészítettük ki a kiállításhoz 
kapcsolódó tablókat és múzeumpedagógiai foglalkozást.
IDŐPONT: október 17., 20. 8:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Folyó szeli ketté... Hidak a múltban
Szolnok város kialakulásában és fejlődésében meghatározó szerepet játszottak a folyók és a hidak, 

átkelőhelyek. Kihasználva a földrajzi fekvés gazdasági előnyeit, Szolnok a XIX. század végére az Alföld egyik 
legfontosabb kereskedelmi és közlekedési csomópontjává vált. A hidak városának is hívhatnánk, hiszen tíz 
különböző közlekedési híd biztosítja az átkelést a Zagyván és a Tiszán át. 
IDŐPONT: október 1. 14:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
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Oldás és kötés. Művészet, mely mindent összeköt
Egy őszi éjszaka, amikor a művészet hidat képez művészek, alkotások és emberek között. Összművészeti 

programok (képzőművészet, zene, színművészet és tánc) a Szolnoki Képtárban és az aktuális időszaki kiállítások 
termében. Konkrét alkotások bemutatása a felsorolt művészeti ágak segítségével.
IDŐPONT: november 12. 16:00–21:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Szolnok, Szolnoki Galéria; 5000, Templom utca 2. T.: +36 56 513 640
Tanárok éjszakája – „Építs hidat – Híd, ami összeköt!”
Híd, ami összeköt? Híd a nyelv, híd a művészet, híd az irodalom? Építs hidat! Az elmúlt években Szolnok 

több általános iskolájából szerveztek tehetségtábort Erdélybe, Szerbiába és Szlovákiába. Ezekben a táborokban 
készült alkotásokat, előadásokat, az iskolaújság különszámát mutatjuk be.
IDŐPONT: november 11. 17:00–19:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Alkossunbk együtt! – alkossunk hidat!
Közös alkotásra hívjuk a szolnoki általános és középiskolásokat, ahol Szolnok hídjait különleges módon, 

tejes dobozokból készítjük el. Várostörténeti és városképi szempontból is fontosak ezek a hidak, amik sok 
művészt megihlettek és számos képeslapon szerepelnek.
IDŐPONT: október 22. 9:00–17:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Szolnok, Tabáni Tájház Szolnok; 5000, Tabán 24. T.: +36 70 943 5960
Rímek, színek, zene és játék
A program célja a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár és Damjanich János Múzeum értékeinek össze-

kapcsolása. A program lehetőséget nyújt, hogy a résztvevők megismerjék a könyvekben rejlő irodalmi és 
szellemi kincseket, és mindezt életre keltsék a Tájház kincseit használva.
IDŐPONT: október 22.             

Jászberény, Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria; 5100, Gyöngyösi út 7. T.: +36 30 213 6911
PikTúra
Gyalogos és bringás PikTúra azoknak, akik szeretnek a szabadban rajzolni, festeni.

IDŐPONT: október 15. 10:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Martfű, Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény, Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár; 
5435, Mártírok út 1. T.: +36 56 450 146

Ákombákom – ízelítő a Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény és a Városi Könyvtár 
kínálatából

Az óvodapedagógusokat, tanítókat és tanárokat invitáljuk rendezvényünkre, célunk a Gyűjtemény megújult 
állandó kiállításának bemutatása. Ízelítőt adunk az új tárlathoz kötődő foglalkozásokról, a kiállítás installáci-
óinak hasznosításáról a múzeumi órákon és a könyvtári programokról.
IDŐPONT: október 13. 17:00–20:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

A bronzkard legendája – nyomozz a rejtély után!
Detektívjátékunk alapjai valós történetek: a cipőgyár területéről előkerült bronzkard, egy tömeggyilkosság a 

martfűi csárdában, amelynek emléke ballada formájában maradt ránk, a Tiszába fordult lovaskocsi és a moziban 
is látható martfűi rém tettei.
IDŐPONT: november 8. 10:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Áthidaló – tervezz hidat Martfűre!
Az Alkossunk együtt! megelőző rajzpályázaton arra kérjük a gyerekeket, tervezzenek egy martfűi hidat a 

Tiszára, a nyertes pályamű(vek) modelljét pedig közösen, az eredményhirdetéssel együtt készítjük el Áthidaló 
című programunkon.
IDŐPONT: október 19. 14:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Tiszafüred, Kiss Pál Múzeum; 5350, Tariczky sétány 8. T.: +36 59 352 106
Tiszafüred és környékének bélyegjeles téglái
Időszaki kiállítás: 2016. október 14.– 2017. február 24. A tárlat egy mára már elfeledett, de egykor nagy 

jelentőségű tevékenységnek, a téglaégetésnek állít emléket.
IDŐPONT: október 14. 16:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Az ősz színei
Festő-rajzoló kézműves foglalkozás családoknak.

IDŐPONT: október 8. 14:00–17:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Családi kézműves foglalkozás
Családi kézműves foglalkozás. 

IDŐPONT: november 5. 14:00–17:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
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Túrkeve, Finta Múzeum; 5420, Attila utca 1. T.: +36 56 361 183
Csináld magad!
Ezen a napon a Finta Múzeum múzeumpedagógiai programsorozatán belül a kézműves foglalkozás külső 

helyszínen kerül megrendezésre.
IDŐPONT: október 7. 14:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Gőz Kevi
Ezen a napon rendezzük meg az Alkossunk együtt! tematikához a Gőz Kevi című közös rajzolóprogramunkat.

IDŐPONT: október 19. 14:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Bagi László és Bach Zoltán asztrofotó kiállítása
Múzeumi Őszbúcsúsztatónk alkalmából kerül sor Bagi László és Bach Zoltán asztrofotóinak kiállítására.

IDŐPONT: október 21. 16:00–19:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Nézd meg közelről!
Speciális foglalkozás az általános iskolások számára a Finta Múzeum állandó kiállításaiban.

IDŐPONT: október 12. 14:00–17:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Nyíregyháza, Jósa András Múzeum; 4400, Benczúr tér 21. T.: +36 42 315 722
Járt már a szomszédban? – invitáló múzeumi módra
„Nekem ez olyan kínai” – mondta a múzeumi bogár, amikor először átruccant a szomszéd levéltárba. 

De lassan megismerte a levéltár titkait, barátokra lelt, s oszlopos tagja lett a Levéltári Baráti Körnek. Ön is 
kíváncsi? Kérjük, tartson velünk!
IDŐPONT: november 3–11.   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Mit rejthet Jósa doktor táskája?
Kíváncsiak, mit rejtettünk Jósa doktor táskájába? A fesztivál ideje alatt felfedjük a titkát.

IDŐPONT: november 11.       BELÉPÉS: díjtalan.     
Műhelytitkok
Kíváncsiak, mit főztünk ki a múzeumi boszorkánykonyhánkban? Nosza, jöjjenek el hozzánk, mert most 

minden titokra fény derül!
IDŐPONT: szeptember 28–november 9. 9:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 200 Ft/fő.     

Ismerjük meg a régi Nyíregyházát!
A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében az érdeklődők megismerhetik Nyíregyháza belvárosának kulturális 

és épített értékeit.
IDŐPONT: október 1. 13:00–14:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Korszak-Váltás
„Nagyra nőtt, hogy huszonöt, harminc esztendő múltával, miután itt felírtam a nevemet a Kossuth-fő-

gimnázium bádog ablakpárkányára, alig tudok eligazodni az utcákon, amelyek nemcsak új embereket és új 
házakat nevelgettek, hanem...” Ön velünk utazik?
IDŐPONT: október 18. 10:00–11:30, október 28. 14:00–15:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 200 Ft.     

Gőzerővel
Tervezz tavat a Benczúr térre! Azon úszik Széchenyi gőzhajója – Szabad a pálya!

IDŐPONT: október 5–26.   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: rajzolás:ingyenes, tárlatvezetés: 200 Ft .     
Androidok a Jósa Múzeumban – avagy vizuális kultúra múltban és jövőben
Szepessy Béla grafi kusművész előadására invitáljuk a kedves látogatókat.

BELÉPÉS: 250 Ft/fő.     
Baráti terefere Pálffy Geraldine grófnő szalonjában
A Jósa András Múzeumban 2016. október hó 29. napján zenés irodalmi műsorral összekötött Társasági 

Est tartatik, amelyre Ön és becses családja tisztelettel meghívatik.
IDŐPONT: október 29. 17:00–18:30       BELÉPÉS: 500 Ft.    

Kisvárda, Rétközi Múzeum; 4600, Csillag utca 5. T.: +36 45 405 154
A szerencsepatkó nyomában
Az ősi, de máig fennálló kovácsmesterség rejtelmeibe vezeti be a közönséget Pájer Gyula kovácsmester, 

népi iparművész. A foglalkozás helyszíne a Rétközi Múzeum egyik állandó kiállítása, a Kovácsműhely. A Kis-
várdán méltán híres kovácsdinasztia, a Fekésháziak szerszámaival és a mesterség rejtelmeivel ismerkedhet 
meg az érdeklődő gyerekcsoport két foglalkozás alatt. 
IDŐPONT: október 6. 14:00–15:00, 15:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
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Kerek az én szoknyám alja
Szabjunk, varrjunk, öltöztessünk babát! Babaruhavarrás, csuhébaba készítés egy napon át több 

gyerekcsoport számára, a múzeum Kerek az én szoknyám alja, vagy ahogy a nagyközönség ismeri: Babák 
népviseletben című állandó kiállítása alapján.
IDŐPONT: október 13. 10:00–14:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Fakanál, favilla, fatányér
Néprajzi vetélkedő középiskolásoknak. A múzeum négy néprajzi kiállításának nagyon sok tárgya tud 

mesélni a nők egykori közösségekben betöltött szerepéről. A vetélkedő is erre helyezi a hangsúlyt.
IDŐPONT: október 18. 14:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

A beszélő tárgyak háza – meseillusztrációk készítése a Rétközi Múzeum múzeumi meséjéhez
A Rétközi Múzeum saját múzeumi meséjéhez (A mesélő tárgyak háza) készíttet meseillusztrációkat a 

gyerekekkel. A felhívást már október elején elküldjük valamennyi iskolának. Az illusztrációnak mint műfajnak 
a megismerése mellett a gyerekek még egyszer végignézik a múzeum kiállításait, mert a felhívás szerint 
legalább két kiállított múzeumi tárgynak szerepelnie kell az illusztrációban.
IDŐPONT: október 20. 15:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Mátészalka, Szatmári Múzeum; 4700, Kossuth utca 5. T.: +36 44 502 646, +36 44 502 647
Elgurult, de megtaláltam!
A Szatmári Múzeum fő gyűjteménye a szekérgyűjtemény. Egy szatmári szekér 45 részből áll. A kiállított 

tárgyakon kívül széjjelszedett állapotban szekéralkatrészek találhatók a múzeum pince- és padlástéri 
raktárában is. A fi atalok feladata, hogy minél többet találjanak meg belőle, fotózzák le, nevezzék meg. Ehhez 
segítségükre lesznek a kiállításban található információs táblák, szövegek.  

Így világítunk 1888–2088
Mátészalka a fény városa. 1888-ban hazánkban először itt, ebben a szatmári városban gyulladt ki a köz-

célú világítás. Köszönhető ez egy helyi felvilágosult gondolkodású zsidó polgárnak, aki saját gyárából a házáig 
vezette a villamos áramot, s akit mindennek ellenére a holokauszt borzalma így sem került el. A háza mellett 
található zsinagóga adja a helyszínt az Alkossunk együtt! programhoz, ahol a gyerekek egy hatalmas, a földön 
elhelyezett molinóra lerajzolhatják, elképzelésük szerint milyenek lesznek a jövő világító eszközei. 

Márton-napi forgatag
A Szatmári Múzeum egyik legsikeresebb programja a Márton-napi rendezvény, amely a népi gasztro-

nómiára épül. A program kiállításmegnyitóval kezdődik, játékos feladatokkal folytatódik, és éjszakába nyúló 
gasztronómiai és zenei programokkal ér véget.

Vásárosnamény, Beregi Múzeum; 4800, Szabadság tér 26. T.: +36 45 470 638, +36 45 570 146
Kas, járom, köpéce...
Rég elfeledett mesterségeket mutatunk be múzeumpedagógiai foglalkozások keretében, általános és 

középiskolai korcsoportok számára. A hajdani mesteremberek (fafaragó, fazekas, teknővájó, vékakészítő 
stb.) munkáját, eszközeit és termékeit ismerhetik meg a diákok a Beregi Múzeum műtárgyain, archív fotóin, 
valamint mozgóképeken keresztül, játékos feladatokkal fűszerezve.
IDŐPONT: október 24–28. 8:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.    

Miskolc, Herman Ottó Múzeum; 3529, Görgey utca 28. T.: +36 46 560 170
Óvodapedagógusok Napja
A miskolci Színészmúzeum kiemelt célközönségébe tartoznak azok az óvodások, akik rendszeresen láto-

gatják az intézmény mesés foglalkozásait. Programunkat ezúttal az őket kísérő és a múzeumi foglalkozásokban 
aktívan is résztvevő óvodapedagógusoknak szervezzük.
IDŐPONT: október 25. 10:00–17:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Újraéledő matyó motívumok
Újraéledő matyó motívumok – tárlatvezetés Joó Csaba népviselet-kiállításában, hímzésbemutató és -tanulás 

avatott hímzők segítségével.
IDŐPONT: október 14. 14:00–16:00       BELÉPÉS: a 200 Ft-os tárlatvezetési jegy megváltásával lehet résztvenni.     

Tárlat-túra
A nagy sikerű Tárlat-túra túravezetővel járja végig a miskolci kiállítóhelyeket, ahol nemcsak a kiállítás, 

de az annak helyet adó épület is középpontba kerül.
IDŐPONT: szeptember 30. 13:00–15:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Földön járó csillagok
Földön járó csillagok – a magyar színház kezdetei, Déryné és kortársai.

IDŐPONT: október 27. 9:00–14:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a foglalkozáson 500 Ft-os múzeum-
pedagógiai foglalkozásjeggyel lehet részt venni.     

És
za

k-
Al

fö
ld

W
W

W
.O

SZ
IF

ES
ZT

IV
AL

.H
U

60

AMENNYIBEN A PROGRAMOKRÓL TOVÁBBI RÉSZLETEKET 
SZERETNÉL MEGTUDNI, LÁTOGASD MEG A RENDEZVÉNY HONLAPJÁT:

WWW.OSZIFESZTIVAL.HU



Észak-M
agyarország

Miskolc, Miskolci Galéria; 3530, Rákóczi utca 2. T.: +36 46 500 680
A megmozdult szótár
A megmozdult szótár – Weöres Sándor-kiállítás és hozzá kapcsolódó foglalkozássorozat. A Petőfi  Irodal-

mi Múzeum által létrehozott, s most a Miskolci Galéria tereire szabott kiállítás szerves része az a foglalko-
zássorozat, amely más oldaláról ismerteti meg a költő életművét. Multimédiás, interaktív eszközök, kreatív 
megoldások. A szavak, a nyelv játéka, a versen túlmutató egyéni nyelvi megoldások keresése.
IDŐPONT: október 29. 17:00–17:00       BELÉPÉS: foglalkozásjegy: 500 Ft.     

Alkossunk együtt!
Hogyan rajzol egy muzeológus? Mi a szerepe a rajznak a tudományos munkában, kutatásban? Miért 

készít vázlatrajzokat a kurátor, a régész, a történész, a természettudós és a néprajzos? Az Alkossunk együtt! 
miskolci napján a múzeum szakembereivel, valós helyzetben és céllal lehet kipróbálni a vázlatrajzolás, 
piszkozatkészítés különféle céljait és technikáit. 
IDŐPONT: október 29. 14:00–17:00.       BELÉPÉS: díjtalan.    

Mezőkövesd, Takács István Gyűjtemény; 3400, Madách Imre utca 1.    
A templomfestés sokrétű alkotói folyamata
Takács István, a templomfestő mester. A XX. század jelentős magyar freskóművészének munkásságát, 

a templomfestő életművét bemutató gyűjteményes tárlat. Takács István életművének legfontosabb darabjai 
az ország 290 templomában található falfestmények, nagyböjti leplek, oltár- és táblaképek, stációsorozatok. 
Legismertebb alkotása az Egri Bazilika kupolafreskója és stációsorozata. A kiállítás 11 termében több mint 200 
alkotás látható a legkisebb vázlatoktól a monumentális munkákat megidéző, 4-5 méteres kartonrajzokig.
IDŐPONT: szeptember 27–november 12. 9:00–17:00       BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu    

Ózd, Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti Emlékpark; 3600, Gyár út 10. T.: +36 48 470 115
Ózdi gyártörténet és munkáséletmód
Gyártörténet és munkáséletmód című kiállításunk célja, hogy bemutassa a selmecbányai hagyományokon 

alapuló, az ózdi gyár fénykorát megidéző tárlatot a gyári munkások életmódjának tükrében.
IDŐPONT: október 7. 17:00–20:00       BELÉPÉS: felnőtt: 600 Ft, diák, nyugdíjas: 300 Ft.    

Putnok, Gömöri Múzeum és Holló László Galéria; 3630, Serényi László tér 10. T.: +36 48 430 292
Nagyapám mesélte
Nagyapám mesélte címmel Tóth Hanna 10. osztályos tanuló nagyapja kékfestő mesterségét mutatja be.

IDŐPONT: október 3. 17:00–19:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Egy műgyűjtő világa
Imolay dr. Lenkey István irodalomtörténész, bibliográfus köszöntése 75. születésnapja alkalmából.

IDŐPONT: október 20. 14:00–19:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Sárospatak, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma; 3950, Szent Erzsébet út 19. T.: +36 47 311 083
Czinka Panna gyermekrajz-pályázat
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei általános iskolás tanulók jelentkezését, rajzait várjuk a megadott témában.

IDŐPONT: szeptember 26–október 26.       BELÉPÉS: díjtalan.     
Gens fi delissima gyermekrajz-pályázat
Várjuk azon általános iskolás tanulók jelentkezését és a pályamunkáikat/rajzaikat, akik II. Rákóczi Ferenc 

gens fi delissima népe leszármazottainak érzik magukat!
IDŐPONT: szeptember 26 – október 26.       BELÉPÉS: díjtalan.     

Ferenc-napi játék
A kombinált jegyet és az I. Rákóczi György ágyúöntő műhelye kiállításra szóló jegyet vásárló látogatóink 

között kisorsolunk egy Rákóczi Vár vendégszobájában eltöltendő hétvégét!
IDŐPONT: október 4–9.       BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu    

Sátoraljaújhely, Petőfi  Irodalmi Múzeum – Kazinczy Ferenc Múzeum; 3980, Dózsa György utca 11. 
T.: +36 47 322 351

Múzeumi suli-buli
Az oktatási intézményekben való megjelenéssel népszerűsíteni szeretnénk a múzeumpedagógiai prog-

ramokat. A gyerekek a természet megismerésének mozzanataiba nyerhetnek bepillantást. Szagolhatnak, 
tapinthatnak, természeti hangokat hallgathatnak, és még egy vulkán is kitörhet a tanteremben!
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu     

Találkozás odakinn
Városi rendezvényen való megjelenés múzeumi standdal, molinókkal, beszélgetéssel, foglalkozással.

IDŐPONT: október 29.       BELÉPÉS: díjtalan.     
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Találkozás a múlttal és jelennel
A múzeum udvarán és a város egyes pontjain a jelent vetik össze a múlttal az érdeklődők. A múzeum 

rendezett, parkosított hátsó udvarában a mini-lapidárium és a múzeum gyűjteményében lévő, régi városképet 
bemutató képeslapok alapján összeállított molinó megtekintése.
IDŐPONT: október 13. 10:00–12:00       BELÉPÉS: a program díja az általánosan érvényes belépő + 200 Ft.     

Válaszok keresése pincétől a padlásig
Barangolás a múzeumban játékos, keresztrejtvényes, találós kérdéses, zenés feladatok útmutatásával.

IDŐPONT: szeptember 27, október 4., 11., 18., 25., november 8.   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a prog-
ram díja az általánosan érvényes belépő + 200 Ft.     

Márton-napi ez+az
Természetbúcsúztató nap fi lmvetítéssel, kóstolóval, játszóházzal.

IDŐPONT: november 9. 10:00–12:00, 13:30–16:00       BELÉPÉS: a programon való részvétel díja 400 Ft.     
Éjszaka a múzeumban
Izgalmas családi program az éjszakai múzeumban.

IDŐPONT: november 3. 20:00–22:00       BELÉPÉS: a program díja az általánosan érvényes belépő + 200 Ft.    

Sátoraljaújhely-Széphalom, Petőfi  Irodalmi Múzeum – Magyar Nyelv Múzeuma; 3988, Kazinczy utca 275. 
T.: +36 47 521 236

„A lámpás én vagyok” – Tanárok éjszakája
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 változásait. Kazinczy Ferenc „jeleket” hagy a tanároknak a kertben, akiknek elemlámpa fénye 
mellett kell ezeket megtalálniuk.
IDŐPONT: október 7. 18:00–22:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Nyitva van az aranykapu?
Mit keres egy óvodás a Magyar Nyelv Múzeumában? Mihez kezd egy olvasni nem tudó csoport a tárlatokban? 

A program során az óvodapedagógusok választ kapnak a kérdésekre.
IDŐPONT: október 13. 17:00–19:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Kazinczy lábnyomán – vetélkedő
Kazinczy Ferenc széphalmi birtokáról naponta megtette az utat sátoraljaújhelyi munkahelyéig és vissza, 

akár gyalog is. A program résztvevői ezt a távolságot a nyelvújító életében jelentős helyszíneken meg-megállva, 
feladatok megoldásával teljesítik.
IDŐPONT: október 4. 8:00–12:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.    

Tokaj, Tokaji Múzeum; 3910, Bethlen Gábor utca 7. T.: +36 47 352 636
Zenélő múzeum
A Tokaji Múzeum önálló programhelyszínként a Tokaji Szüreti Napok (2016. szeptember 30. – október 2.) 

keretében „zenélő” múzeumkertjébe hívja látogatóit: délelőttönként kiemelten a családokat várjuk kézműves 
foglalkozásokra, népi játszóudvarba, míg késő délutántól a felnőtteknek változatos műfajokban kínálunk 
koncerteket, nívós tokaji borok kíséretében.
IDŐPONT: október 1. 10:00–23:00       BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu    

Tokaj, Világörökségi Bormúzeum; 3910, Serház utca 55. T.: +36 47 552 050
Pedagógusokkal a múzeumról – személyre (osztályra) szabunk!
A 2015 novemberében megnyitott Világörökségi Bormúzeum múzeumpedagógiai programkínálatának 

interaktív bemutatása, az állandó kiállítás mélyebb megismertetése. Tervezés és ötletelés a pedagógusokkal 
közösen, a már megkezdett párbeszéd folytatása: kínálatunk az igényekhez történő még teljesebb alakítása!
IDŐPONT: október 6. 19:00–21:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Kiruccan a Mesemúzeum
Kitelepülve kínálunk játékos-ismeretterjesztő foglalkozást az óvodás korosztálynak. A magyar népmesék 

élményszerű feldolgozásával célunk a hagyományos népi értékekkel, a néprajzi tárgyakkal és fogalmakkal jeles 
napi szokások megismertetése a legkisebbekkel is. Mindezt újszerű, élvezetes és interaktív módon megvalósítva!
IDŐPONT: szeptember 26 – október 31.   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.    

Eger, Dobó István Vármúzeum; 3300, Vár 1. T.: +36 36 312 744/114
A lámpás én vagyok
Vitézi próba és fáklyás vezetés a Kazamatában, szalonnasütés és szakmai beszélgetés a Várműhelyben.

IDŐPONT: október 3. 18:00–21:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     
OviVár
Mesterkedő a Várműhelyben, VárJáték a várudvaron, fáklyás kaland a kazamatákban. Este szakmai 

beszélgetés a Várműhelyben.
IDŐPONT: szeptember 20. 9:00–20:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu     
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MEGÚJULT A KLASSZIK RÁDIÓ!

HALLGATTA MÁR?

www.klasszikradio.huFM 92.1

Rímer Péter
Bálint Edina

Nádas György
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ParkVár
Történelmi performanszok, JátékBarlang középkori játékokkal, huszárvirtus az Agria parkban, Eger 

bevásárlóközpontjában.
IDŐPONT: október 14. 15:00–20:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Vár a dobozban
A múzeumpedagógiai tematikus hét során igényelhető speciális foglalkozáson megismertetjük a XVI. 

századi Eger, az egri vár történelmét és Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényét.
IDŐPONT: november 7.   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu     

Tarisznyavári Mulatságok
A Tarisznyavári Mulatságok során öt napon keresztül ismertetjük meg az érdeklődőkkel a régi mester-

ségek titkait, mutatjuk be a végvári vitézi életet és az egyes tárgyalkotó mesterségek különleges fogásait úgy, 
hogy maguk a résztvevők is kipróbálhatják ezeket.
IDŐPONT: szeptember 27–október 1.   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 400 Ft, a szombati családi nap 
belépődíja 500 Ft/fő.     

IKSZ-elj a várban! Projekt IKSZ
Nyílt nap az Iskolai Közösségi Szolgálatról, interaktív várfelfedező, kincskereső játék a Kazamatákban. A közép-

iskolások egy izgalmas „buli” során ismerkedhetnek meg a várban végezhető közösségi szolgálat lehetőségeiről.
IDŐPONT: október 13. 16:00–20:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Vártábor – adult… 
Vártábor szülőknek, akik mindig kimaradnak a jóból!

IDŐPONT: november 5. 9:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részvételi díj: 3200 Ft/fő, amely 
meleg ebédet is tartalmaz.    

Gyöngyös, Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma; 3200, Kossuth Lajos utca 40.
T.: +36 37 505 530

„A lámpás én vagyok” – Tanárok éjszakája
A lámpás én vagyok – Tanárok Éjszakája programon belül a hatvani Széchenyi Zsigmond Vadászati 

Múzeum múzeumpedagógiai és közművelődési találkozót szervez, amelyen az MTM Mátra Múzeuma is részt 
vesz. A rendezvényen bemutatjuk megújult múzeumpedagógiai és közművelődési programjainkat.
IDŐPONT: október 7. 17:00–19:00              

Óvodapedagógusok napja
A már hagyományosnak számító tanévnyitónk a Gyöngyösi járás óvodapedagógusai  számára.

IDŐPONT: október 14. 14:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
A Mátra Múzeum a Kutatók Éjszakáján
A múzeum első ízben mutatkozik be a Kutatók Éjszakáján. A kitelepülés során a múzeum helytörténeti kiál-

lításába pillanthatnak be a látogatók, illetve a természettudományi gyűjtemények világába nyernek betekintést.
IDŐPONT: szeptember 30. 18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Mesterségek nyomában – régi mesterek Gyöngyösön a céhektől az iparosodásig
Az időszaki kiállítás a régi mesterségek eszközein keresztül mutatja be a mesteremberek életét a céhes 

korszaktól az iparosodásig. A kiállításmegnyitót helyszíni bemutató és előadás egészíti ki.
IDŐPONT: október 21. 10:00–14:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Madárlesen a Gyöngyösi-tónál
Hagyományteremtő jelleggel indítjuk madármegfi gyelő biciklis túránkat a Gyöngyösi-tóhoz.

IDŐPONT: november 8. 10:00–12:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     
Mesélő kövek, mesélő házak
Gyöngyös város nevezetes épületeit bemutató séta a történész és a geológus szemével.

IDŐPONT: október 21. 14:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     
Brúnó-nap
A Mátra Múzeum emblematikus fi gurája az 1949. október 6-án, Brúnó napon megtalált mamutcsontváz. 

Ezen a napon mamutos foglalkozásokkal várunk minden korosztályt óvodától középiskoláig.
IDŐPONT: október 5. 10:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 200 Ft.     

Alkossunk együtt!
Az Alkossunk együtt! program során idén a téma az Év Fajai.

IDŐPONT: október 17. 14:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     
Márton-napi libaságok
A Márton-napi népszokások ismertetése mellett kézműves foglalkozással várjuk a családokat.

IDŐPONT: november 12. 10:00–13:00       BELÉPÉS: múzeumi belépőjeggyel látogatható.     
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Múzeumi Álomgyár felnőttszemmel
A szombat esti buli előtt ugorjanak be hozzánk egy különleges gyűjteménylátogatásra.

IDŐPONT: november 5. 18:00–20:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 200 Ft.     
Múzeumi Álomgyár gyerekszemmel
Gyöngyösön, a Mátra Múzeumban életre kel a hollywoodi történet. A gyerekek megtapasztalhatják, hogy 

milyen is az Éjszaka a múzeumban.
IDŐPONT: november 4. 18:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 3000 Ft.    

Gyöngyös, Szent Bertalan templom Kincstára; 3200, Szent Bertalan utca 3. T.: +36 37 300 072
Restaurátori mesterségek bemutatása a Kincstárban
A Szent Bertalan templom Kincstárában két restaurátorműhely működik, textil-, és fémrestaurátor. 

Célunk, hogy a sokak számára ismeretlen restaurátorszakma szépségeit tárjuk a középiskolások elé. 
A szakrestaurátorok konkrét állagmegóvó munka keretében tartanak bemutató foglalkozást.
IDŐPONT: október 17. 14:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

A Szent Bertalan templom sziluettje
A Szent Bertalan templom sziluettjét fogják a helyi iskolák tanulói részleteiben megrajzolni, amely rész-

leteket összetűzve egy egységes látkép tárul a Kincstár látogatói elé.
IDŐPONT: szeptember 16. 12:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Családi szüreti nap a Kincstárban
A szőlőnek mint szakrális szimbólumnak a szerepét hangsúlyozzuk. Játékos programokkal keltjük fel 

a látogatók fi gyelmét a szőlőkiállítás tárgyaiban való ábrázolásra. Különböző zenés, játékos programokkal, 
kreatív kézműves foglalkozásokkal várjuk az idelátogatókat.
IDŐPONT: október 15. 10:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Hatvan, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény; 3000, Kossuth tér 12. T.: +36 70 621 0052
Megy a gőzös!
Olyan utazásra hívunk, ahol megismerkedhetsz a gőzmozdonyokkal, dízelmozdonyokkal, de te magad 

is megtervezheted a jövő vasútját. Az Alkossunk együtt! program napján megtudhatod, hogy a tudományos 
tervezőmunka és felfedezések milyen csodákat képesek létrehozni. Légy te a következő felfedező!
IDŐPONT: október 12. 10:00–15:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Szent Mihály-napi hagyományok
A Szent Mihály-napi hagyományok felelevenítését egy előadással kezdjük, ahol a gyermekek megismer-

kedhetnek Szent Mihály életével, tetteivel. Ezt követően a múzeum udvarában megkezdődik a felkészülés az 
őszre. Egy juhász segítségével tanulhatnak az őszi munkákról, állatok behajtásáról. Ezután kis csoportos 
foglalkozás keretén belül különböző ősszel kapcsolatosa termésképeket készíthetnek.
IDŐPONT: szeptember 29. 14:00–16:00             

Hatvan, Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum; 3000, Kossuth tér 24. 
T.: +36 37 541 900

Mese–gyermek–felfedezés
Mozgalmas kora esti program, amely több lesz egyszerű múzeumlátogatásnál! Ismerje meg nálunk 

számos múzeum kínálatát, a pedagógusoknak meglepetéssel készülünk, és játékos-mesés keretbe foglaljuk 
a felfedezését, amelynek mindenki aktív részesévé válik.
IDŐPONT: október 7. 17:00–19:00       BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu     

A természet emberei
Vadászathoz, természethez kapcsolódó szakmákat ismerhetnek meg, kulisszatitkokat tudhatnak meg a 

pályaválasztás előtt állók és az érdeklődők. Bemutatkoznak preparátor-trófeakészítő, zoológus, természet-
védelmi, állattenyésztési és vadgazda-mérnökök.
IDŐPONT: november 11. 14:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu     

Négylábú kedvenceink
Interaktív tematikus múzeumpedagógiai foglalkozások az állatok világnapjának hetén óvodás és iskolás 

csoportoknak. A foglalkozások kb. 30 percesek. Választható állatok: sün, nyest és nyuszt, mormota, farkas.
IDŐPONT: október 4.   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu    

Szilvásvárad, Zilahy Aladár Erdészeti Múzeum; 3348, Szalajka-völgy   
Fafaragó és csontfaragó mesterségek gyakorlati bemutatása
Fa- és csontfaragó mesterek kiállítása és a fa- és csontfaragó művészet gyakorlati bemutatója.

IDŐPONT: október 5, 12. 10:00–15:00              

Salgótarján, Bányászati Kiállítóhely; 3100, Zemlinszky út 1. T.: +36 32 420 258
Bányamúzeum bányamentő szemmel
Az egykori József-lejtősaknában, a mai Földalatti Bányamúzeumban volt a kiképzőbázisa a bányamen-

tőknek 1951 után, még a múzeum 1965-ös létesítése után is.
IDŐPONT: október 18.       BELÉPÉS: díjtalan.     65
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Irány a föld alá!
Bányalátogatási lehetőség a helyi oktatási intézmények tanulói számára.

IDŐPONT: október 25.       BELÉPÉS: díjtalan.     
Séta a „Bányavárosban”
Városnézés az SKB Rt. egykori központi bányatelepén. Salgótarjánban a városiasodás a település nyugati 

részén indult meg, ahol az 1860-as évektől kiépült a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. központi bányatelepe.
IDŐPONT: október 4. 10:00–12:00, 13:00–15:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Salgótarján, Dornyay Béla Múzeum; 3100, Múzeum tér 2. T.: +36 32 520 700
Nógrád az újkorban – történeti kiállítás 7 képben. Gyere velünk játszani!
A kiállítás 7 egységéhez 7 játékos feladatot rendelünk, amelyet a diákok kis csapatokba rendeződve oldanak meg.

IDŐPONT: október 27. 10:00–15:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Pincétől a padlásig, vagyis ismerd meg a múzeum raktárhelyiségeit!
Ebben az évben is lehetőséget biztosítunk az óvodástól a középiskolás korosztályig betekintést nyerni a 

múzeum kulisszái mögé.
IDŐPONT: október 5. 9:00–15:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Alkossunk együtt!
A Mihályfi -gyűjtemény megtekintését követően a gyerekek élményeiket közös rajzolással örökítik meg 

az általuk választott technikákkal (ceruza, zsírkréta, festék, szénceruza, fi lctoll).
IDŐPONT: október 13. 9:00–15:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Ipartörténeti Emléknap
A hagyományosan helyi civil szervezetekkel közösen megrendezett előadássorozat témája ebben az 

évben a helyi ipar történeti feldolgozásainak, irodalmának áttekintése lesz.
IDŐPONT: szeptember 29. 14:00–17:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Történelmi vetélkedő
Általános és középiskolások számára meghirdetett történelmi vetélkedő a helyi pedagógusok és a 

Dornyay Béla Múzeum közös szervezésében.
IDŐPONT: november 10.   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.    

Balassagyarmat, MNM Palóc Múzeuma; 2660, Palóc  liget 1. T.: +36 35 300 168
Óvodai nevelés a múzeumban
Együttműködve a 7 balassagyarmati és vidéki intézményt tömörítő Központi Óvodával, valamint a kistér-

ség óvodáival. A program keretein belül az óvónők megtekinthetnek egy bemutató foglalkozást, részt veszünk 
műhelybeszélgetésen, ahol megismerkedhetnek a múzeum és a múzeum szakemberei nyújtotta segítséggel, 
végezetül egy foglalkozás felépítését is elemezzük úgy, hogy közben aktív részesei leszünk a programnak.
IDŐPONT: október 14. 9:00–12:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Fő téren a Múzeum
Szabadtéri kiállítás a város főterén: paravánokra kihelyezett, térképekkel illusztrált tablókon 

mutatjuk be, hogy kik is a palócok, amelyre számtalan igen eltérő elméletet fogalmaztak meg a kutatók. 
Fotótárlat a múzeum 125 éves történetéből egészen a mai korig, készítünk válogatást a régi kiállításokról, 
rendezvényekről, a múzeumban történt változásokról.
IDŐPONT: október 6. 11:00–14:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Múzeum a börtönben: „fából faragott csodák” – válogatás a Palóc Múzeum gyűjteményéből
Kiállítás: fából faragott csodák – válogatás a Palóc Múzeum gyűjteményéből.

IDŐPONT: október 3. 10:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
„Azok a csodálatos agyagművesek”
Az elődadás bemutatja, hogyan lesz a „sárból” kerámia, milyen típusú kerámiákat készítenek, milyen 

technikákat alkalmaznak, és hogyan díszítik edényeiket. Az előadást követően a résztvevők ki is próbálhat-
ják a korongozást. Fazekasság címmel előadást tart Siket Marianna keramikus és Molnár Ildikó néprajzku-
tató. Siket Marianna fazekas bemutatója és kipróbálási lehetőség.
IDŐPONT: október 20. 15:00–18:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 400 Ft.     

Bringázz velünk, fedezzük fel Balassagyarmat építészeti örökségét!
Kerékpáros városnéző túrát szervezünk, amelynek során a résztvevők megismerkedhetnek a város 

épített és kulturális örökségével a múzeum történészének vezetésével.
IDŐPONT: október 1. 14:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Ellopták a tragédiát?! Kalandjáték a múzeumban
A foglalkozást a napjainkban egyre ismertebb és népszerűbb kalandjátékok jellegzetességeire alapoz-

va építjük fel, amely játékos módon igyekszik megismertetni a diákokkal a Madách-szöveget. 
 IDŐPONT: november 9. 10:00–12:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 400 Ft múzeumi belépő + 400 
Ft múzeumpedagógiai foglalkozás.     
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Kincskeresés a múzeumban
A Palóc Múzeumban pár furfangos feladvány megfejtésével lehet lépésről lépésre közelebb haladni a 

rejtély megoldásához.
IDŐPONT: október 27. 9:00–13:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 400 Ft múzeumi belépő + 400 Ft 
múzeumpedagógiai foglalkozás.     

Mesevarázs
Rendezvényünk a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretein belül a Magyar Népmese Napjához kötődik.

IDŐPONT: szeptember 30. 10:00–12:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.    

Csesztve, Madách Imre Emlékház; 2678, Kossuth utca 7. T.: +36 20 484 3090
Múzeumi foglalkozás óvodásoknak és kisiskolásoknak
Múzeumpedagógiai foglalkozás óvodások, kisiskolások és hagyományőrző együttes bevonásával. Régi 

hagyományos játékokkal ismerkedhetünk, mesét hallgatunk, nótákat tanulunk.
IDŐPONT: november 4. 10:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Pásztó, Pásztói Múzeum; 3060, Múzeum tér 5. T.: +36 32 460 194
Találkozások
A Természettudományos Muzeológusok Találkozójának második napján nyílt ismeretterjesztő nagyelőadással 

és rövid, egy-egy jól sikerült kiállítási installációt, kiadványt, múzeumi programot bemutató minielőadásokkal, 
kötetlen beszélgetéssel várjuk az óvodapedagógusokat, tanítókat, általános és középiskolai tanárokat.
IDŐPONT: október 6. 16:30–22:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Kőbe zárva
Házhoz visszük az Év ásványát és ősmaradványát. Interaktív foglalkozásokon mutatjuk be a Szent László 

pénzét (a Nummulitest, az Év ősmaradványát) és a gránátot (az Év ásványát).
IDŐPONT: november 10–11.   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Bringázz, fuss velünk a múltba!
Érdekelnek az ásványok? Szeretnél többet tudni az Év ásványa 2017 szavazás jelöltjéről, a kvarc-

ról? Biciklizz el velünk Gombástetőre, ahonnan nemcsak elméleti tudással, de néhány opál-, jáspis- vagy 
kalcedonpéldánnyal is gazdagabban térhetsz majd haza!
IDŐPONT: október 22. 14:30–18:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Hasa hajó, lába lapát...
Múzeumi játékok, kézműves foglalkozások Márton-nap alkalmából.

IDŐPONT: november 5. 14:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Kőhíd
Hiányoznak a nyári kalandok? Unod a telefont, a tévét? Gyere, játssz velünk! Az őszi szünetben kővadá-

szatra hívunk minden kalandos kedvű gyereket és felnőttet. A vadászterületeket Galyatetőn, Lőrinciben és 
Pásztón találod. Eső? Nem akadály! jeligére.
IDŐPONT: november 2. 10:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Szécsény, Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár; 3170, Ady út 7. T.: +36 32 370 143
Táj–település–ember
A szécsényi járás településeit bemutató képeslapokból összeállított kiállítás eljuttatása öt településre, 

két Szécsényi járási településre és a szlovákiai oldalon három magyarlakta községbe. Múzeumunk képeslap-
gyűjteménye közel 40 000 db-os, ebből válogattunk össze a tematikába illő példányokat, amit mobilkiállításként 
szeretnénk tájoltatni. A képeslapokon keresztül szeretnénk bemutatni az említett települések régmúltját, és egy 
történelmi visszapillantással megismertetni a régi tájak, emberek, települések elfeledett nevezetességeit.
IDŐPONT: szeptember 27. – november 15.       BELÉPÉS: díjtalan.     

Kismesterségek dicsérete
Régi kövek nyomában indulunk el. A múzeum kőgyűjteményének, kőtárának bemutatása régész vezeté-

sével történik, majd egy kőfaragó mutatja be a résztvevőknek a kőfaragás technikáját. A program a múzeum 
kertjében valósul meg. A program résztvevői átsétálnak a ferences kolostor épületébe, ahol a sekrestye, a 
templom, a Rákóczi-szoba kőfaragásait nézik meg szintén régészeti vezetéssel.
IDŐPONT: október 12.       BELÉPÉS: díjtalan.     

Rejtélyek a kastélyban – kastélyos rejtelmek
Első alkalommal rendezzük meg őszi fesztiválunk késő esti programját, amely csapatjáték formájában járja 

körbe a múzeum tereit. Az 5–6 fős csapatok 8 állomáson feladatokat kapnak rejtélyes kastélyok tematikában. 
A feladatok során részben az épület és lakóinak történetével, részben egyéb európai kastélyok rejtelmeivel 
ismerkedhetnek a játékos feladatban résztvevők.
IDŐPONT: november 12.       BELÉPÉS: díjtalan.     
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Budapest, Aquincumi Múzeum; 1031, Szentendrei út 135. T.: +36 1 250 1650
Pannonia tematikus útvonal tervezéséhez kapcsolódó workshop
A workshop célja, hogy a meghívott hazai, római emlékeket őrző múzeumokat összefogja a turisztikai 

termékkínálat bővítésének érdekében.
IDŐPONT: november 10. 10:00–16:00             

Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum; 1014, Kapisztrán tér 2-4. T.: +36 1 325 1600
Háborús hétköznapok
A Hadtörténeti Múzeum a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeummal közösen a Nagy Háború 

emlékezetére konferenciát rendez. Az érdeklődők megismerkedhetnek az első világháborús hátország életével 
és a frontkatonák harcok közötti mindennapjaival.
IDŐPONT: november 10–11. 10:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Szakmai nap: Hunyadiak fegyverben
A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Bánsághi Páncél közös időszaki kiállítása a lemezvértek 

kialakulását és fejlődését mutatja be, amelyet a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében tekinthetnek meg a 
szakma képviselői és az érdeklődők.
IDŐPONT: október 31. 10:00–14:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Szakmai nap: Magyarország nagy háborúja
A Múzeum új, Magyarország a Nagy  Háborúban című állandó kiállításának kulisszatitkaiba nyernek 

bepillantást tárlatvezetéssel a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében, a szakma képviselői és az érdeklődők a 
kiállítás rendezőinek segítségével.
IDŐPONT: október 17. 10:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.    

Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum; 1088, Múzeum körút 14-16. T.: +36 1 327 7773
Celeb vagy csillag? – színészbeszélgetések
Híd a generációk között – kerekasztal-beszélgetés a Keleti Éva: 85 év, 85 kép című kiállításban. Színészportrék 

az 1970–�80-as években. Hogyan működött a sztárcsinálás ebben az időszakban?
IDŐPONT: november 13. 16:00–17:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a program a kiállításra váltott 
belépőjeggyel látogatható.    

Budapest, MMKM Elektrotechnikai Gyűjtemény; 1075, Kazinczy utca 21. T.: +36 1 342 5750
Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék – konferencia a műszaki emlékeink megőrzéséről
A kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött konferenciával azon múzeumok, gyűjtemények (magángyűjtemények 

is) társadalmi szerepvállalásának fontosságára szeretnénk felhívni a fi gyelmet, amelyek gyűjtőköre felöleli vagy érinti 
a műszaki örökség, emlékek témakörét.
IDŐPONT: november 9. 11:00–15:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.    

Budapest, MTA Nagy Imre Emlékház; 1026, Orsó utca 43. T.: +36 1 392 5011#101
A forradalom miniszterelnöke
Szakolczai Attila és Pótó János töténészek előadásai adnak áttekintést Nagy Imrének a forradalomban 

betöltött szerepéről. Jánosi Katalin, Nagy Imre unokája kötetlen beszélgetés során mesél arról, hogyan élte 
meg a család a forradalom napjait.
IDŐPONT: október 28. 16:30–18:30   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.    

Budapest, Néprajzi Múzeum; 1055, Kossuth Lajos tér 12. T.: +36 1 473 2400
A Szabadság kódjai/jelek és jelképek a függetlenség jegyében
Komoly témák – izgalmas korosztály – alkalmazkodó pedagógia. Az ünnepi évforduló tematikája teret 

ad a nyílt kommunikációnak: a múzeumi órák keretében a középiskolás diákok számára a fogalmak és 
jelképek kilépnek az elméleti-történeti közegből és a mindennapok valóságának meghatározó részévé 
válnak. Élő párbeszéd –személyes múzeumpedagógia 1956-ról  A szakmai bemutatót Lovas Judit vezeti.
IDŐPONT: november 7. 17:00–19:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.    

Budapest, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet; 1013, Krisztina  körút 57. T.: +36 1 375 1184/124
Báb- és vizuális konferencia
Az évenként megrendezésre kerülő bábművészeti konferenciánk témája 2016-ban a bábművészet állan-

dóan újrafogalmazott és az elmúlt években ismét előtérbe kerülő kérdése, a bábművészet képzőművészeti, 
vizuális értelmezési lehetősége. A konferenciának a Bajor Gizi Színészmúzeum ad otthont. Az egész napos 
konferencia a bábművészet magyar történészeinek és kutatóinak éves találkozója.
IDŐPONT: október 21. 09:00–16:00             

SZAKMAI PROGRAMOK 
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Jön a bábos! – kiállításmegnyitó
A Múzeum és Intézet bábtárának egyik legjelentősebb anyagából rendezett kiállítás Rév István Árpád 

életművét, alkotó munkásságát foglalja össze. Az interaktív, szuper-gondolkodtató, játékos tárlat a bábtör-
ténet elfeledett időszakával foglalkozik. Rév István Árpád Magyarország első állandó kőépületében működő 
bábszínházának, a Nemzeti Bábszínjátéknak volt megalapítója és igazgatója.
IDŐPONT: szeptember 26. 16:00–17:00              

Budapest, Petőfi  Irodalmi Múzeum; 1053, Károlyi utca 16. T.: +36 1 317 3611

Bécs-Budapest Tranzit – Jelinek 70
Az Osztrák Kulturális Fórum és a József Attila Kör közös sorozatának rendhagyó eseménye a 70 éves 

Nobel-díjas osztrák szerző, Elfriede Jelinek előtt tiszteleg.
IDŐPONT: november 8. 18:00–20:00              

PIM esti extra – miért éppen Kleist?
A PIM hosszú nyitvatartása minden hónap utolsó szerdáján különleges programokkal, rendhagyó 

tárlatvezetésekkel.
IDŐPONT: szeptember 28. 18:00–20:00       BELÉPÉS: 800/400 Ft.     

PIM esti extra – terítéken az irodalom
Vinkó József gasztroújságíró és Szilágyi Judit kurátor ízletes  tárlatvezetése az Írói fogások című időszaki 

kiállításon. Csak ínyenceknek!
IDŐPONT: október 26. 18:00–20:00       BELÉPÉS: 800/400 Ft.     

Szakmai nap az országos rendezvények szerepéről a múzeumok életében
A Pulszky FIAT, a Pulszky Társaság ifjúsági tagozatának rendezvénye. Az egész napos program során ke-

rekasztal-beszélgetések és előadások keretében vizsgáljuk az országos múzeumi rendezvények (Múzeumok 
Majálisa, Éjszakája és Őszi Fesztiválja) múltját, jelenét, és közösen keressük a válaszokat az új kihívásokra. 
További információ: www.pulszky.hu
IDŐPONT: október 17, 10:00–17:00       BELÉPÉS: 800/400 Ft.     

Shakespeare-fi lmklub
Igazi csemegékkel várjuk Shakespeare és a különleges fi lmek szerelmeseit a British Council és a PIM 

közös fi lmklubjának eseményeire.
IDŐPONT: szeptember 29. – október 27.               

Péntek 10 – terítéken az irodalom I–II.
Nyugdíjasok irodalmi délelőttje Tárlatvezetés meghívott vendéggel és ínycsiklandó receptekkel az Írói 

fogások című időszaki kiállításban.
IDŐPONT: szeptember 30., október 28. 10:00–12:00       BELÉPÉS: 400 Ft.     

Budapest, Postamúzeum; 1068, Benczúr utca 27. T.: +36 1 269 6838

Magángyűjtők és a könyvkiadás
Párbeszéd magángyűjtők és muzeológusok között a gyűjtemény publikálásának, kiadványban történő be-

mutatásának jelentőségéről és lehetőségeiről a Tandem Grafi kai Stúdió Anno c. sorozata példájából kiindulva. 
Előadóink: Faragó István, a Tandem Grafi kai Stúdió vezetője és Harsay Ilona iparművész.
IDŐPONT: október 21. 15:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Budapest, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár; 
1013, Apród utca 1-3. T.: +36 1 2011577

Képek a gyógyítás múltjából
Domján Lajos levéltáros kalauzolása egy több mint negyvenöt éve megnyílt, muzeális értékű kiállításban, 

ahol 6 berendezett kiállítótér, 58 tárló, 12 gyűjteményből származó műtárgy mutatja be az egyetemes és hazai 
orvostörténet fordulópontjait.
IDŐPONT: október 27. 17:00–18:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Röppen az ötven esztendő
Kómár Hanna kurátor, múzeumpedagógus vezetése egy félévszázados intézményt, sokoldalú gyűjtemé-

nyét és az ezt mozgató emberi kapcsolatokat, munkákat bemutató kiállításon.
IDŐPONT: november 2. 15:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Balassagyarmat, MNM Palóc Múzeuma; 2660, Palóc  liget 1. T.: +36 35 300 168
Múzeumbarátok találkozója
A Palóc Múzeumbarátok Egyesülete és a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum Baráti Köre közös kirándulása 

a Felvidékre. Fülek és Losonc múzeumainak megtekintése, kapcsolatfelvétel, beszélgetés az ottani baráti kör 
tagjaival.
IDŐPONT: október 8. 8:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.         
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Balatonfüred, Vaszary Galéria; 8230, Honvéd utca 2-4. T.: +36 87 950 876

Balatoni helytörténészek szakmai találkozója
Előadások Veszprém, Zala és Somogy megye Balaton-parti helytörténeti kiadványairól Tóparti helytör-

ténetírás címmel. Kerekasztal-beszélgetés napjaink helytörténeti kiadványairól, workshop, saját kiadványok 
bemutatása, cseréje.
IDŐPONT: október 29. 09:00–13:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum; 5600, Széchenyi utca 9. T.: +36 66 328 040
IV. Magyar-Román Határmenti Konferencia
IV. Magyar-Román Határmenti Konferencia a Munkácsy Mihály Múzeum munkatársai és az Arad megyei 

román kollégák közreműködésével.
IDŐPONT: október 19. 10:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Berettyóújfalu, Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum; 4100, Kálvin tér 1. T.: +36 54 402 390
1956 – nagyszüleink harca, értünk
Múzeumunk országos diákkonferencia megszervezését vállalja az 1956-os forradalom emlékezetére.

IDŐPONT: október 19. 10:00–17:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Irkák, leporellók, füzetek, kalauzok – kiadványkörkép a tájházakban
Milyen a tartalmas kiadvány? Gyerekeknek vagy felnőtteknek készüljenek ezek a kiadványok?  Mi érdekli 

a mai látogatókat egy tájházba betérve? Fel tudja venni egy kiadvány a versenyt a hűtőmágnesekkel? Kell-e 
egyáltalán versenynek lennie a tárgyak és az írásos értékek között? Ezekre a gyakorlati és minden bizonnyal 
gyakran felmerülő kérdésekre keressük a választ a Tájházvezetők Kelet-magyarországi Találkozóján.
IDŐPONT: október 21. 10:00–17:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 5000 Ft (ebéd, utazás 
Berettyóújfaluból Csökmőre és Biharkeresztesre.) 

Dunaföldvár, Dunaföldvári Vár; 7020, Rátkay köz 2. T.: +36 75 541 000
40 éve vár a Vár
40 évvel ezelőtt, 1976-ban nyitotta meg kapuit a Dunaföldvári Vármúzeum, ma Dunaföldvári Vár. Erre 

a jeles évfordulóra többek között egy előadással szeretnénk emlékezni. Dr. Gál Attila régészt kértük fel az 
előadás megtartására, aki annak idején részt vett a feltárási munkálatokban és kutatója a vár történetének.
IDŐPONT: október 11. 18:00–20:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Eger, Dobó István Vármúzeum; 3300, Vár 1. T.: +36 36 312 744 /114

A Vártörténeti Műhely konferenciája
„Mozgó frontvonalak: háború és diplomácia a várháborúk időszakában 1552–1568” – A több mint három 

évtizede működő Vártörténeti Műhely újabb konferenciája.
IDŐPONT: október 13. 10:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.         

Az Egri Vár Napja
Emléknap az 1552-es hősies várvédelem tiszteletére.

IDŐPONT: október 17. 9:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Gárdonyi-emléknap
Egy nap Gárdonyi Gézáról, amikor az élete és a művei nyitott könyvvé válnak.

IDŐPONT: október 22. 10:00–18:00       BELÉPÉS: múzeumi belépővel (felnőtt: 1600 Ft, kedvezményes: 800 Ft.   ) 
Gárdonyi-emlékülés
Az emlékülésen Gárdonyi-kutatók tudományos-ismeretterjesztő előadásait hallgathatják a résztvevők 

teával, süteménnyel és megzenésített versekkel fűszerezve.
IDŐPONT: november 3. 16:00–19:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Gárdonyi műhelyében
Időszaki kiállítás és múzeumpedagógiai foglalkozások Gárdonyi Géza életművéhez kapcsolódóan, amelyek 

során Gárdonyi eddig ismeretlen arcával, műhelytitkaival ismerkedhetünk meg.
IDŐPONT: október 18.       BELÉPÉS: a foglalkozások részvételi díja: 300 Ft.     

Kötelező olvasmány másképp
Olvasótábor Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényéről, ahol az irodalommal és az olvasással töltött 

idő szokatlan módszerekkel, izgalmas helyszínekkel és tevékenységekkel gazdagodik!
IDŐPONT: szeptember 24. – november 5.   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 6000 Ft, amely napi egy-
szeri étkezést is tartalmaz.    

Esztergom, Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum; 2500, Kölcsey utca 2. T.: +36 33 500 250
Széchenyiek „víztükörben”
Milyen útlevéllel utazott Széchenyi István? Kik és miért írtak levelet a legnagyobb magyarnak? Hogy szól 

a gúnyvers, amit ellenségei költöttek? Muzeológusaink interaktív előadása egyik legizgalmasabb gyűjteményi 
egységünkről – nemcsak szakembereknek!
IDŐPONT: október 19. 17:30–18:30       BELÉPÉS: díjtalan.    W
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Gyöngyös, Magyar Természettudományi Múzeum Múzeuma; 
3200, Kossuth Lajos utca 40. T.: +36 37 505 530

Múzeumpedagógiai tanévnyitó
A már hagyományosnak számító tanévnyitónk a gyöngyösi tankerület pedagógusai számára.

IDŐPONT: október 10. 14:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Zöld jeles napok – Állatok Világnapja
A Mátra Múzeumban hagyományosan megrendezésre kerülő zöld jeles napok sorát az Állatok Világnapja 

(október 4.) zárja. Célunk a felelős állattartásra való felhívás, nevelés.
IDŐPONT: október 1. 10:00–16:00       BELÉPÉS: múzeumi belépőjeggyel látogatható.    

Gyöngyös, Szent Bertalan templom Kincstára; 3200, Szent Bertalan utca 3. T.: +36 37 300 072
Szüreti előadássorozat
A Szüreti fesztivál keretein belül egy tematikus előadássorozatot tartunk október 7-én és október 14-én este, 

melynek témája a szőlő és a bor. Az előadásokon szó lesz a szőlőgazdaságokról, a miseborról, és nem maradhat el 
a borkóstolás sem a Regélő Borház jóvoltából.
IDŐPONT: október 7, 14. 19:00–21:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Győr, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum; 9021, Király utca 17. (főépület) T.: +36 96 322 695
Egy eltemetett falu és temetője – a bronzkori urnamezős kultúra Farád határában
A régészek izgalmas munkájába nyerhetünk bepillantást egy fotókkal, vidókkal szinesített, érdekfeszítő 

előadáson, ahol a Rómer Múzeum régész csapatának 2016-ban, Farád határában végzett nagy kiterjedésű 
lelőhelyfeltárását ismerhetjük meg.
IDŐPONT: november 11. 18:00–19:30       BELÉPÉS: díjtalan.     

Borsos Miklós, az irodalmár
Idén 110 éve született Borsos Miklós Kossuth-díjas szobrászművész. Kevesen tudják róla, hogy az 

irodalomban is maradandót alkotott. Munkásságát a költő és barát Czigány Györggyel folytatott beszélgetés 
segítségével elevenítjük fel.
IDŐPONT: november 9. 17:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Kő és tinta – 110 éve született Borsos Miklós
Az évforduló alkalmából rendhagyó eseménnyel emlékezünk a művészre. Borsos Miklós széleskörű 

irodalmi kapcsolatait – múzeumunk dokumentumaira támaszkodva –Kácsor Zoltán muzeológus mutatja be.
IDŐPONT: november 2. 17:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Marcali, Marcali Múzeum; 8700, Múzeum  köz 5. T.: +36 85 510 520
Az elveszett templomtorony
Horváth László: Az elveszett templomtorony című könyvének bemutatója. A Marcali Múzeum gondozásában 

és kiadásában megjelent kötet hidat teremt múlt és jelen, idősebb és ifjabb korosztályok között. A kiadványban 
szereplő mondák gazdag tájnyelvi örökséget közvetítenek, és a szülőföld iránti szeretet elmélyítésére is kiválóan 
alkalmasak. Az iskolai és múzeumi oktatás keretei között is hasznosításra kerül.
IDŐPONT: október 28. 18:00–20:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Martfű, Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény, Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár; 
5435, Mártírok út 1. T.: +36 56 450 146

Város születik – újra! – kiállításmegnyitó
A Kubinyi Ágoston Program és Martfű Város Önkormányzatának támogatásával megújul állandó hely- és 

ipartörténeti kiállításunk. A téma Martfű „születése” mellett a várossá fejlődés bemutatása. Ünnepélyes 
megnyitónkat szakmai előadások színesítik.
IDŐPONT: október 27. 10:00–15:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Miskolc, Herman Ottó Múzeum; 3529, Görgey utca 28. T.: +36 46 560 170
Emlékpróba
Színházi páholyban a legnagyobb magyar – emlékpróba.

IDŐPONT: október 18. 17:00–19:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Operett-történetek
Színházi páholyban a legnagyobb magyar – operett-történetek.

IDŐPONT: október 20. 17:00–19:00       BELÉPÉS: jegyárakról a www.oszifesztival.hu oldalon tájékozódhat 

Miskolc, Miskolci Galéria; 3530, Rákóczi utca 2. T.: +36 46 500 680
Miskolci metró
A Magyar Képzőművészeti Egyetem kurátori iskolájának kiállításához kapcsolódó workshop egyik célja, 

hogy a felsőfokú oktatási intézmény, a kiállítóhely és a középfokú oktatási intézmény közötti kapcsolatot 
erősítse. Az „Építs hidat! – Híd, ami összeköt!” jelentése ebben az esetben maga a kiállítóhely, a galéria, amin 
keresztül képletesen és a valóságban is megtalálják az átjárást egymáshoz a középfokú intézmények diákjai 
(az egyetem leendő hallgatói), az egyetem leendő művészei és a már végzett alkotók.
IDŐPONT: november 3. 17:00–20:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
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Mosonmagyaróvár, Hansági Múzeum; 9200, Fő út 19. T.: +36 96 212 094
Öntözés, víztározás, halastavak és árvízkezelés az Árpád-korban
Egy régész munkája közben gyakran bukkan izgalmas dolgokra. Így volt ezzel Takács Károly régész-történész  

is, aki megismerteti a látogató közönséget az Árpád-kor vízgazdálkodásával. Megtudhatjuk, hogy miként is határozta 
meg a víz mint őselem elődeink életét a Rábaközben és a Hanságban.
IDŐPONT: október 18. 17:30–19:00        

Mosonmagyaróvár, Hansági Múzeum; 9200, Fő út 19. T.: +36 96 212 094
Tárgyak újjászületése – a restaurálás titkai
„Ügyes kezek készítettek, majd hosszan szolgáltam alkotómat. Aztán sokáig sötétség vett körül, mígnem 

ismét ügyes kezek vettek kezelésbe. Most a látogatók érdeklődve tekintenek rám.” Kinek köszönhetem az új 
létemet? Ha meglátogatja programunkat, minden kiderül.
IDŐPONT: október 7. 16:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Nyíregyháza, Jósa András Múzeum; 4400, Benczúr tér 21. T.: +36 42 315 722
Múzeumpedagógiai évnyitó
Honnan indult múzeumpedagógiánk, merre tartunk és hová szeretnénk eljutni a következő tanévben? Kik 

lesznek az idei díjazottjaink? A kérdésekre közösen keressük a választ.
IDŐPONT: október 10. 14:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Nyíregyháza, Jósa András Múzeum Kállay Gyűjteménye; 4400, Benczúr tér 21. T.: +36 30 392 5424
Széchenyi István és a Tisza szabályozása tudományos konferencia
Gróf Széchenyi István születésének 225. és a Tisza szabályozásának 170. évfordulójára rendez tudományos 

konferenciát a Jósa András Múzeum. A Múzeum Kállay Gyűjteményében – a Nyírvíz Szabályozó Társulat 1914-ben 
felavatott székházában, a Nyírvíz-palotában – megrendezett Széchenyi István és a Tisza szabályozása 1846-ban 
című kiállítás kísérőprogramját a Jósa András Múzeum dísztermében tartjuk.
IDŐPONT: szeptember 28. 0:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Paks, Atomenergetikai Múzeum; 7031, Pf.: 71., 8803/17. hrsz., MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atomenergetikai 
Múzeuma T.: +36 75 508 272

Teller-sarok avatója
Az Atomenergetikai Múzeum Teller Ede atomfi zikus tiszteletére emléksarkot avat, ahol bemutatjuk a neves 

tudóssal kapcsolatos emléktárgyakat.  A múzeum bemutatja azt a zongorát, amelyen Teller Ede játszott paksi tar-
tózkodása során. A program keretében Hargittai István Széchenyi-díjas kémikus, tudománytörténész, egyetemi 
tanár, több Tellerrel és a marslakókkal foglalkozó könyv szerzője tart előadást, amelyet zongorakoncert követ.
IDŐPONT: október 20. 15:00–19:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Pásztó, Pásztói Múzeum; 3060, Múzeum tér 5. T.: +36 32 460 194
Természettudományos Muzeológusok 33. Találkozója
A természettudományi gyűjteményekben dolgozó muzeológusok, gyűjteménykezelők, preparátorok, 

közművelődési szakemberek éves találkozója.
IDŐPONT: október 5. 09:00–14:00             

Pécs, Janus Pannonius Múzeum; 7621, Káptalan utca 5. T.: +36 72 514 040
Málenkij robot 70 – nemzetközi szakmai konferencia
Nemzetközi szakmai konferencia, valamint történészek, múzeumpedagógusok továbbképzése az 

emlékév témájában. Szervezők: Janus Pannonius Múzeum, Koch Valéria Magyar-Német Iskolaközpont, 
Pécsi Tudományegyetem.
IDŐPONT: november 10. 09:00–18:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Idegen ég alatt – Oroszföldön meggyötörve...
Kiállításmegnyitó: a kiállítás a szovjet kényszermunkára elhurcolt magyarországi fi ataloknak állít emléket. 

Megtekinthető: 2017. március 31-ig.
IDŐPONT: november 3. 16:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Putnok, Gömöri Múzeum és Holló László Galéria; 3630, Serényi László tér 10. T.: +36 48 430 292
Változó társadalom Gömörben
A Változó társadalom Gömörben című új állandó kiállítás bemutatása.

IDŐPONT: november 10. 15:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Salgótarján, Dornyay Béla Múzeum; 3100, Múzeum tér 2. T.: +36 32 520 700
Múzeumpedagógiai tanévnyitó
Szeretettel várjuk a város és a környező települések pedagógusait, óvodapedagógusait, oktatással és ifjúság-

gal foglalkozó szervezetek képviselőit, valamint minden kedves érdeklődőt az idei Múzeumpedagógiai Évnyitónkra.
IDŐPONT: szeptember 26. 15:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.     W
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Sárospatak, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma; 3950, Szent Erzsébet út 19. T.: +36 47 311 083

A római katolikus templom feltárásai – divat Lorántffy Zsuzsanna udvarában
Zay Orsolya: A Római Katolikus Templom feltárásai – Divat Lorántffy Zsuzsanna udvarában

IDŐPONT: október 20. 16:30–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Balassa Iván-emlékérem átadás

IDŐPONT: október 6.       

Nagyasszonyok Sárospatak történetében
A Nagyasszonyok Sárospatak történetében című időszaki kiállításhoz kapcsolódó szakmai konferencia.

IDŐPONT: október 6–7. 10:00–15:00             

Szeged, Móra Ferenc Múzeum; 6720, Roosevelt tér 1-3. T.: +36 62 549 040
Az Alföld barbárjai Pannónia határvidékén Pompeji pusztulásakor
A tárlaton a Pompeji korabeli Pannónia határát képező Alföld vidékének régészeti leletei kerülnek bemutatásra.

IDŐPONT: szeptember 16. 16:00 – december 31. 18:00       BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu.     
Éremleletek a római korból
Pompeji-kiállításunkhoz kapcsolódva egy magángyűjtő anyagából mutatunk be római kori érmeket 

kamarakiállítás formájában.
IDŐPONT: október 7. – november 15. 10:00–18:00       BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu.

    Hűségparipák – hintalovak a gyermekkortól a felnőttkorig
A tárlaton számos, mindenki számára kedves gyermekjáték: a hintaló, valamint hintalovakat ábrázoló faliké-
pek, könyvek, képeslapok és egyéb alkotások kerülnek bemutatásra.
IDŐPONT: október 14–december 31. 16:00–18:00       BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu..         

Moholy-Nagy László kiállítás
Az 1895-ben született Moholy-Nagy László halálának 70. évfordulója alkalmából Szeged Megyei Jogú 

Város emléktáblát avat a festő-fotográfus tiszteletére. Az emléktábla-avatás mellett egy kamarakiállítással 
is megemlékezünk a neves művészről.
IDŐPONT: október 28. – december 31. 17:00–18:00       BELÉPÉS: részletesen www.oszifesztival.hu.         

Múzeumok Őszi Éjszakája
A Múzeumok Őszi éjszakáján a Pompeji-kiállítás kapcsán egy Isis-szertartás mellett római kori öltözködés-

kultúra- és szépészeti bemutatót és egy restaurátor bemutató előadást tartunk. A kora esti órákban gyermek és 
felnőtt alkotóház keretében római ihletésű kézműves foglalkozásokon vehetnek részt az érdeklődők.
IDŐPONT: október 15. 18:00–23:00       BELÉPÉS: 1500 Ft/fő, 3500 Ft/család (2 szülő + max 3, 18 év alatti gyermek).     

Múzeumpedagógiai évnyitó
A Múzeumpedagógiai évnyitó alkalmával a pedagógusok számára ismertetésre kerülnek a következő 

tanévre kínált kiállítások, az azokhoz kapcsolódó új múzeumpedagógiai programcsomagok.
IDŐPONT: szeptember 22. 16:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum; 8000, Fő utca 6. T.: +36 22 315 583
Kapcsolat fotópályázat
A Szent István Király Múzeum – Deák Gyűjtemény fotópályázatot hirdet 12–14 és 15–22 éves diákok számára.

AZ ELKÉSZÜLT MŰVEK BEÉRKEZÉSI HATÁRIDEJE: szeptember 26. 17:00              
Érezd a kezeddel!
Tapintható szobrok Deák Dénes gyűjteményéből és a Budapesti Vakok Iskolája keramikus tanulóinak 

bronzba öntött alkotásai.
IDŐPONT: szeptember 21. 15:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Fehérvár Szalon kiállításmegnyitó
Székesfehérvárhoz kötődő képző-, ipar-és fotóművészek szabad beadású, szakmai zsűri által válogatott 

és díjazott alkotásaiból álló tárlat megnyitása.
IDŐPONT: október 7. 17:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Hagyomány és innováció. A játékkészítés jelenkori perspektívái
A Hetedhét Játékmúzeum minden évben játéktörténeti konferencia rendezésével emlékezik Moskovszky 

Évára, a magyarországi játékgyűjtés és játékmuzeológia meghatározó alakjára. Idén a játékkészítés számos 
területén tevékenykedő szakemberek tartanak előadást (egyetemi oktatók, muzeológusok, pszichológusok, 
játékkészítők, játékgyűjtők), több oldalról is megközelítve a témát. Szó lesz kézműves és gyári játékokról, 
kivitelezésről és tervezésről, hagyományos és virtuális játékkészítésről is.
IDŐPONT: október 27. 16:30       BELÉPÉS: díjtalan.     
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Játék Szalon: babaszobák láthatatlan tárgyai a Moskovszky-gyűjteményben
A 19. század polgári játékait felvonultató Moskovszky-gyűjteményben hemzsegnek a szabad szemmel 

nem látható tárgyak és tárgyrészletek. A kiállítás megtekintése során ezek közvetlenül nem láthatók, de a 
digitális technika lehetőséget ad a bemutatásukra és játéktörténeti, kultúrtörténeti jelentőségük feltárására. 
IDŐPONT: szeptember 27. 16:30–19:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Játék Szalon: minikönyvek a Moskovszky-gyűjteményben
A Moskovszky-gyűjteményben található több tucat minikönyv valószínűleg nem játéknak készült. A gyermekek 

azonban bármivel képesek játszani, és a miniatűr könyvritkaságok a gyűjtők játéktevékenységén keresztül is beke-
rülhettek a babaszobákba, hiszen a 19. század ideális nőalakja folyamatosan művelte magát, hogy férjének kellemes 
beszélgetőtársa legyen. 
IDŐPONT: november 8. 16:30–19:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Sudár Balázs: Elképzelések a magyarok vándorlásáról
Az a tény, hogy a magyarok kelet felől érkeztek a Kárpát-medencébe, mindig a magyar történeti tudat 

részét képezte. Arról azonban, hogy ez a vándorlás hogyan, hol és mennyi ideig zajlott, hány állomása volt, a 
középkor óta a legkülönbözőbb elképzelések alakultak ki. Az előadás azt tekinti át, hogy történész szemmel 
mi az, ami pillanatnyilag többé-kevésbé szilárd információnak tekinthető, s mi az, amit csak feltételezésként 
fogalmazhatunk meg. Sudár Balázs előadása.
IDŐPONT: október 22. 17:00–19:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Szekszárd, Wosinsky Mór Megyei Múzeum; 7100, Szent István tér 26. T.: +36 74 316 222
Múzeumi tudományos délelőtt
Szakmai nap a Magyar Tudomány Napján. Muzeológusok előadásai kutatási területeikről.

IDŐPONT: november 3. 9:00–13:00       BELÉPÉS: díjtalan.     
Múzeumpedagógiai évnyitó
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum és kiállítóhelyeinek 2016/17. évi programkínálata, majd A sziklától a 

kőbaltáig – Az erdőtől a sivatagig című időszaki kiállítás megnyitója, múzeumpedagógiai hasznosítása.
IDŐPONT: szeptember 27. 14:00–17:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.    

Szentendre, Ferenczy Múzeumi Centrum; 2000, Kossuth Lajos utca  5. T.: +36 26 310 244
Az eltűnt idő nyomában… – kortárs irodalmi estek
Tóth Krisztina József Attila-díjas író, költő irodalmi estje az Art Capital fesztivál keretében. Vendége Juhász 

Gábor Gramofon- és Artisjus-díjas jazzgitáros, zeneszerző. 
IDŐPONT: szeptember 30. 18:00–20:00              

Az eltűnt idő nyomában… – kortárs irodalmi estek – zenével
Garaczi László József Attila-díjas költő, író, műfordító és Víg Mihály zeneszerző, gitáros, énekes, a Balaton 

együttes alapító tagja, több Tarr Béla által rendezett fi lm zeneszerzőjének estje.
IDŐPONT: október 14. 18:00–20:00       BELÉPÉS: 1000 Ft.     

Az eltűnt idő nyomában… – kortárs irodalmi estek – zenével
Darvasi László József Attila-díjas író, költő, szerkesztő és László Attila Liszt Ferenc-díjas gitárművész, 

zeneszerző estje.
IDŐPONT: október 7. 18:00–20:00       BELÉPÉS: 1000 Ft.     

Idő és irodalom
A gyerekfoglalkozáson kortárs irodalom és kortárs képzőművészet kapcsolódik össze a Szitakötő folyó-

irat segítségével az Elvesztegetett idő című kiállításon.
IDŐPONT: október 9. 10:00–12:00              

Szentendrei disputa – képzőművészekkel sikerekről, kudarcokról, titkokról 
Bukta Imre élő cáfolata annak, hogy a nagyközönséget nem érdekli a kortárs művészet. Három évvel 

ezelőtti, nagy sikert hozó Műcsarnok-beli kiállítása óta bárhol állít ki, tódulnak a nézők. Igazi nagymester. 
Házigazda: Muladi Brigitta művészettörténész.
IDŐPONT: október 8. 18:00–20:00               

Szentendrei disputa – képzőművészekkel sikerekről, kudarcokról, titkokról 
Vendég: Szűcs Attila, a szakmai közvélekedés szerint az egyik legjobb magyar festő. Rendkívüli követ-

kezetességgel halad előre a pályáján, amely egyre több ponton érintkezik a nemzetközi szcéna élvonalával. 
Házigazda: Muladi Brigitta művészettörténész.
IDŐPONT: szeptember 29. 18:00–20:00               

Tárlatvezetések szombaton
A szombat délutáni programokon a múzeum kurátorai és művészetkedvelő közéleti személyiségek vezetnek 

tárlatot – minden héten más kiállításunkon. Boros Lajos zenei szerkesztő, műsorvezető szubjektív tárlatvezetése.
IDŐPONT: október 8. 15:00–16:00       BELÉPÉS: 1000 Ft.     
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Tárlatvezetések szombaton
A szombat délutáni programokon a múzeum kurátorai és művészetkedvelő közéleti személyiségek 

vezetnek tárlatot – minden héten más kiállításunkon. Boros Lili művészettörténész kurátori tárlatvezetése a 
Majdnem tárgyak című csoportos kiállításon.
IDŐPONT: október 1. 15:00–16:00       BELÉPÉS: 1000 Ft.     

Tárlatvezetések szombaton
A szombat délutáni programokon a múzeum kurátorai és művészetkedvelő közéleti személyiségek vezetnek 

tárlatot – minden héten más kiállításunkon. Kopin Katalin művészettörténész kurátori tárlatvezetése efZámbó 
István A gyönyör visszhangja című kiállításában.
IDŐPONT: október 15. 15:00–15:00       BELÉPÉS: 1000 Ft.    

Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum; 2001, Sztaravodai út T.: +36 26 502 502
XIV. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó
A program a Múzeumok Őszi Fesztiváljának hangsúlyos eleme, nyitórendezvénye, melynek helyszíne idén 

Budapesten a Magyar Természettudományi Múzeum. Az évek óta átlagosan 250 főt vonzó esemény egyúttal a 
múzeumi szakemberek és pedagógusok számára megtartott szakmai konferencia, a múzeumok szolgáltatási, 
pedagógiai kínálatának seregszemléje is, a legjobb, legújabb, innovatív megoldások megismertetése mind a 
múzeumi szakmával, mind a pedagógus társadalommal. A 14. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó keretében 
gazdára találnak a múzeumpedagógia legjelentősebb hazai elismerései, a Múzeumpedagógiai Nívódíjak és a 
Kiváló Múzeumpedagógus díj is.
IDŐPONT: szeptember 26. 10:00–17:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.         

VIII. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia
Történelem, emlékezet múzeumi térben – sorsok a XX. század második felében címmel immár nyolcadik 

alkalommal rendezzük meg az Országos Múzeumpedagógiai Konferenciát, amelynek helyszíne idén a Magyar 
Nemzeti Múzeum. A konferencia középpontjába idén a 1956-os forradalmat és hatását, kutatásának és bemu-
tatásának lehetőségeit helyeztük a lokális történelem összefüggésében.
IDŐPONT: november 3–4.   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.           

A mi 56-unk
történelem és mindennApok fAlun

2016. október 22-23. Szentendrei Skanzen 

Bővebb információk: www.skanzen.hu • latogato@sznm.hu • +36 26 502 537

 A  z Országos Múzeumpedagógiai Konferencia középpontjában idén az 1956-os forradalom 
   és a lokális történelem összefüggése, annak bemutatása, kutatása áll. Az eseménynek a 

Magyar Nemzeti Múzeum ad otthont 2016. november 3–4-én, Budapesten.
A Konferencia fő szervezője: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ

Történelem, emlékezet múzeumi térben – sorsok a XX. század 
második felében” - VIII. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia
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Szentes, Koszta József Múzeum; 6600, Kossuth tér 1. T.: +36 63 313 352
Csallány Gábor-emlékkonferencia
A múzeumalapító Csallány Gábor születésének 145. évfordulójára emlékezve régészeti-történeti konfe-

renciát szervezünk a Csallány Gábor Kiállítóhelyen.
IDŐPONT: november 2. 08:00–16:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjtalan.     

Szolnok, Damjanich János Múzeum; 5000, Kossuth tér 4. T.: +36 56 421 602
Híd, ami körbevesz. Kerekasztal-beszélgetés Szolnok hídjairól
Múzeumi szakemberek, hídépítő mérnök, utász, vízügyi szakember bevonásával körbejárjuk a hidak 

építésének folyamatát, az egyes átkelők történetét és szerepüket a város közlekedésében.
IDŐPONT: november 3. 17:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Szombathely, Smidt Múzeum; 9700, Hollán Ernő utca 2. T.: +36 94 311 038
Széchenyi „igazsága”
Szakmai nap a múzeumban. Program középiskolás csoportoknak: a tanulók egy, az állandó kiállításban 

kiválasztott tárgyat a reformkor kontextusába helyeznek, amelyet kreatívírás-gyakorlat követ egy műtárgyból 
kiindulva. Késő délutáni különleges tárlatvezetés „Történelem és életmód a háttérben – 19. századi művészetek 
vonzásában” címmel,  amely során kortársakhoz (Liszt Ferenc, Jókai Mór, Munkácsy Mihály)  köthető tárgyakkal 
megidézzük Széchényi gondolatait. A nap folyamán helyi cukrászműhely mestere elkésztik a Lánchíd kicsinyített 
változatát „fogyasztható” formában.
IDŐPONT: október 18. 09:00–19:00   A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 200 Ft.    

Szombathely, Szombathelyi Képtár; 9700, Rákóczi Ferenc utca 12. T.: +36 94 508 800
INTEAM – a híd köztünk az alkotás
Kulturális és művészeti cserekapcsolatok kiépítését kezdeményezzük egy könnyed kulturális összjátékkal. 

A programok közreműködői lengyel, olasz, örmény, szlovén, amerikai, ausztrál és francia művészek.
IDŐPONT: október 21. 17:00–21:00       BELÉPÉS: 200 Ft.    

Tata, Tatai Német Nemzetiségi Kiállítás; 2890, Alkotmány utca 1. T.: +36 34 381 251
Mi és a többiek
Kiállítható-e a nemzetiségi kultúra, és hogyan kapcsolódik a nemzeti többség kultúrájához és történetéhez? 

Az új kiállítás küldetésének és lehetőségének elemzése kritikus szemmel, muzeológusok és pedagógusok számára.
IDŐPONT: november 4.       BELÉPÉS: díjtalan.    

Tiszafüred, Kiss Pál Múzeum; 5350, Tariczky sétány 8. T.: +36 59 352 106
Kivándorlás a XX. század első évtizedeiben Heves  és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből
Építs hidat – Híd ami összeköt. Kivándorlás a XX.század első évtizedeiben Heves és Jász-Nagykun-Szolnok 

megyéből. Előadó: Szuromi Rita, újságíró, helytörténeti kutató.
IDŐPONT: október 27. 16:00–18:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Vác, Tragor Ignác Múzeum; 2600, Zrínyi utca 41/a. T.: +36 27 200 868
Kiárasztom lelkemet minden emberre... – jubilæum 800 Ordinis Prædicatorum
A domonkosok a városközpontban építkeztek, és a kolostor megszüntetéséig a Felsőváros lakóinak 

vallási életében volt meghatározó szerepük. A Tragor Ignác Múzeum és az Egyházmegyei Gyűjtemény 
emlékülést szervez a domonkosok jelentőségének és váci szerepének hangsúlyozására.
IDŐPONT: szeptember 30. 10:00–16:00       BELÉPÉS: díjtalan.    

Veszprém, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény; 8200, Vár utca 35. T.: +36 88 426 095
A 19–20. század orvosi és kémiai Nobel-díjasai
A 19–20. század orvosi és kémiai Nobel-díjasai címmel tart előadást Kapronczay Károly (egyetemi tanár, 

az MTA doktora, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvár és Levéltár címzetes főigazgatója) a veszprémi 
Érseki Palotában. Az előadás a Új találmányok és eszközök a gyógyításban az első világháború idején – a keresztény 
orvoslás eszközei című előadássorozat része.
IDŐPONT: szeptember 28. 17:00–19:00       BELÉPÉS: díjtalan.     

Járványok és betegápoló szerzetesrendek az első világháborúban
Járványok és betegápoló szerzetesrendek az első világháborúban – az 1918. évi spanyolnátha-járvány 

és a betegápoló szerzetesrendek címmel tart előadást Kapronczay Károly (egyetemi tanár, az MTA dokto-
ra, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár címzetes főigazgatója) a veszprémi Érseki 
Palotában. Az előadás az Új találmányok és eszközök a gyógyításban az első világháború idején – a keresztény 
orvoslás eszközei című előadássorozat része. 

A szombathelyi egészségügyi rendszer a gyógyítás szolgálatában az első világháború idején
Keppel Csilla (Smidt Múzeum, intézményvezető) előadása a Vas megyei szombathelyi közkórház első 

igazgató-sebész főorvosáról, dr. Pető Ernőről és az általa alapított Zander Intézetről és dr. Körmendy Gergő 
Imréről, az első magyar mozgóröntgen építőjéről. Az előadás az Új találmányok és eszközök a gyógyításban 
az első világháború idején – a keresztény orvoslás eszközei című előadássorozat része.      
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Felhívás 
Rajzoljatok vagy készítsetek bármilyen technikával térképet arról, hogy Ti honnan, hová, 
mivel, hogyan tudtok eljutni a kedvenc múzeumotokba!

Egyéni pályázók, osztályok és tanulócsoportok pályamunkáit is várjuk.

Beküldési határidő: 2016. október 10.

Az online szavazáson a három legtöbb szavazatot 
kapott egyéni pályázó alkotását értékes 
nyereményekkel – a fesztivált támogató ICO 
cég rajzeszközökből és írószerekből álló 
ajándékcsomagjával, valamint a szentendrei Skanzen 
családi belépőjével. Továbbá a legtöbb szavazatot 
elérő alsó és felső tagozatos, illetve középiskolás 
osztályt a szentendrei Skanzenbe szóló csoportos 
belépővel és múzeumpedagógiai foglalkozással, 
valamint a pályázatot támogató ICO pomázi üzemébe 
tett látogatással jutalmazzuk. 

Részletek a www.oszifesztival.hu oldalon
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TÉR-KÉP,  
AVAGY HÍDON ÁLLÓ ÚTONÁLLÓK?

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 résztvevő intézmények 
megközelítését interaktív térképek is segítik. 
A felhasználók az alkalmazás segítségével saját 
élményeiket rögzíthetik és azokat meg is oszthatják.



Szent Márton 
Ú j b o r f e S z t i vá l
2016. november 12-13.2016. november 12-13.

és Libator

BőveBB információk:

Szabadtéri Néprajzi Múzeum • 2000 Szentendre, Sztaravodai út
Telefon: +36 26 502 537 • E-mail: latogato@sznm.hu • www.skanzen.hu

Az első újborok a 2016-os évjáratbból • Tradicionális és modern libás ételek
Hagyományos Márton-napi tollfosztó vidám tréfákkal • Zenés, táncos mulatság 

Kézműves programok garmadája 
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