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Ahhoz, hogy hazánk gyarapodhasson, meg kell ismerkednünk múltunkkal, 
hagyományainkkal, kultúránkkal, tudományos eredményeinkkel, sportsike-
reinkkel, mindazokkal az értékekkel, amelyek nemzeti identitásunkat adják. 
Ezeknek az értékeknek a legfőbb megőrző- és átadóhelyei múzeumaink.

A XXI. században azonban a múzeum fogalma is megváltozott, ezek a mű-
vészeti, történeti és tudományos szentélyek kiléptek a négy fal közül, hogy 
még teljesebb élményekkel gazdagodhassanak a látogatók. Találkozhatunk 
múzeumi kiállításokkal, programokkal bárhol és bármikor. A legváratla-
nabb helyeken és pillanatokban, az utcákon, tereken, fesztiválokon vagy a 
virtuális térben.

A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2006-os első megrendezése óta önmaga 
is hagyományt teremtett. Idén közel 150 budapesti és vidéki helyszínen  
6 héten keresztül több mint 1600 programmal várja az érdeklődő közönséget.  
A fesztivál fő témája a páratlanul sokszínű és gazdag európai kultu-
rális örökségünk bemutatása, összhangban a kormány által elindított 
2018-as „Családok Éve” programmal. Nincs nagyszerűbb időtöltés egy 
család számára, mint egy kirándulás, amelynek keretében gyalogosan 
vagy kerékpárral barangolhatnak hazánk káprázatos tájain, megismerve 
közben a múzeumok erre az alkalomra létrehozott kiállításait, csodálatos 
közös örökségünket. Egyedülálló élmény a gyerekek és szülők számára a 
Mesterek és Alkotók program, amelyen keresztül a látogatók betekintést 
nyerhetnek a művészek és mesteremberek mindennapi munkájába, az 
alkotás folyamatába.

Ezek az élmények megismertetnek minket múltunkkal, közel hozzák, élővé 
varázsolják hagyományainkat, egyben inspirálnak minket és a jövő nem-
zedékeit. Arra ösztökélnek, hogy munkánkkal mi is gyarapítsuk nemzeti 
örökségünket.

Kedves Látogatók! Múzeumaink munkatársai emberfeletti munkával keltet-
ték életre az idei Őszi Fesztivált. Legyünk hálásak erőfeszítéseikért! Önök-
nek pedig kívánom, hogy ismereteiket szórakozva gyarapítsák, tartalmas 
időt töltsenek családjuk, barátaik körében!

Prof. Dr. Kásler Miklós
az emberi erőforrások minisztere

Tisztelt Múzeumlátogató!
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MÚZEUM? 
CSALÁDBAN MARAD! 
16. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ 
(Szolnok, Hild János tér 1.)
2018. október 1.  10:00–16:30

ÉS  MÓDSZERTANI  KÖZPONT

PROGRAMOK
9:00–10:00  
REGISZTRÁCIÓ, VENDÉGEK FOGADÁSA 

10:00–11:10   MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐ, 
MÚZEUMPEDAGÓGIAI NÍVÓDÍJAK ÉS 
KIVÁLÓ MÚZEUMPEDAGÓGUS DÍJ ÁTADÁSA

11:10–14:15
MÚZEUM? CSALÁDBAN MARAD! KONFERENCIA

11:10–12:25
FŐELŐADÁSOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK

11:10–11:30 
Mitől lesz egy múzeum vonzó a család számára? 
Sepseyné Dr. Vígh Annamária, általános főigazgató-
helyettes, Szépművészeti Múzeum

11:35–11:55
Kulturális barangolások a Nemzeti Kulturális 
Alap jubileumán
Pató Mária, osztályvezető, Damjanich János Múzeum, 
Könyvtár és Közönségkapcsolati Osztály

12:00–12:15
Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látja, 
hogy honnan indultunk el
Dr. Bereczki Ibolya, ágazati feladatokért felelős 
főigazgató-helyettes, Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

12:20–12:30 
KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁ SOK

12:30–12:55 
KÁVÉSZÜNET

13:00–14:00  
JÓ GYAKORLATOK BEMUTATÁSA 
Magyar Nemzeti Galéria, Cser Judit
Laczkó Dezső Múzeum, Hajdu Franciska
Blaskovich Múzeum, Gócsáné dr. Móró Csilla
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum, Nagy-Hanula Viktória
Dobó István Vármúzeum, Király Júlia
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Kustánné Hegyi 
Füstös Ilona

14:00–14:10   TÁJÉKOZTATÓ A NAP TOVÁBBI 
PROGRAMJAIRÓL 

14:10–14:50  BÜFÉEBÉD

15:00–16:30  BEMUTATÓK, WORKSHOPOK
1. Generációs foci. Futball-örökség és közösség 

Molnár Melinda, Vechiculum-Ház Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény, Múzeumpedagógiai    
Tagintézmény, Besenyszög

2. Márton-napi foglalkozás 
Harangozóné Tóth Éva, Kunszentmártoni 
Általános Művelődési Központ intézményegysége, 
Helytörténeti Múzeum, Kunszentmárton
Bíró Piroska, Kunszentmártoni Általános 
Művelődési Központ Deák Ferenc utcai Óvodai 
egysége, Kunszentmárton

3. Lámpásként a Tiszazugban
Béres Mária, Tiszazugi Földrajzi Múzeum, 
Tiszaföldvár

4. A nagy halfogás ünnepe
Péterné Mocsáry Magdolna, Horváthné Papp 
Andrea, Tabáni Tájház, Szolnok

5. Hagyomány a modernségben – CsabArt 
Békéscsaba művészetének progresszív irányai és 
eredményei
Csiszár Róbert, Szolnoki Galéria, Szolnok

6. Iskolai utazó kiállítás
Méri Tibor, Damjanich János Múzeum

7. „Szép menyecskék varrták fehér patyolatból” 
– A magyarországi fehérhímzések típusai
Tóth Zsanett, Damjanich János Múzeum, Szolnok

8. Szolnok Orbis pictusa” – A Szolnoki 
Művésztelep története a Szolnoki Képtárban
Pató Mária és a Gördögök Kerékpáros és 
Szabadidős Sportegyesület tagjai, Damjanich 
János Múzeum, Szolnok

Szervezők: 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási 

és Módszertani Központ, Szentendre
Damhanich János Múzeum, Szolnok



Pincétől a padlásig
Rejtett zugok és értékek, múzeumi 
érdekességek, épületséták és 
tárlatvezetések új köntösben, 
szenzációs tálalásban. Mert a 
múzeum több, mint egyszerű 
kiállítási helyszín.

Múzeumi szünetelő
Az iskolai őszi szünet alatt a 
családi naptól kezdve a rendhagyó 
múzeumi napközis táborokig 
minden adott a minőségi 
szabadidő múzeumi környezetben 
való eltöltésére.

Mesterek és alkotók
Régi, elfeledett mesterségek 
felelevenítésétől a kortárs 
alkotóművészek kreatív 
világáig kalauzoló események, 
műhelylátogatások, közös alkotó- 
programok.

Irodalmi találkozások a múzeumban

Múzeumi környezetben jeles 
írókra, költőkre emlékezünk, és 
tovább elemezzük az irodalom  
és a múzeumok kapcsolatát.

Óvodapedagógusok napja
Az óvodai nevelésben is 
méltán van helye a múzeumi 
módszereknek, mindezt a 
tematikához kapcsolódó 
változatos programokkal 
igazolják a múzeumok.

Múzeumi őszbúcsúztató
Őszi jeles napokhoz kapcsolódó 
programok és hangulatok 
múzeumi körítéssel – 
szórakozás és kikapcsolódás 
műfaji korlátok nélkül.

16 + múzeumi találkozások – Társas színtér
A fiataloknak szóló múzeumi 
programok középpontjában a 
társasjáték és a drámapedagógia 
áll, főszerepben a színpadi vagy 
azon kívüli játék, az improvizáció, 
a meghökkentő társas 
interakciók..

Szakmai programok 
Nemcsak a nagyközönségnek, 
de kulturális, köztük a múzeumi 
szakemberek számára is 
számos lehetőséget kínál a 
fesztivál a tudásbővítésre és az 
eszmecserére.

Utazó Múzeum

Szenzációs kimozdulások: a 
múzeum értékeit felmutató, 
múzeumba csalogató 
programokkal lépnek ki a 
múzeumok saját falaikon kívülre.

A lámpás én vagyok – Tanárok napja
A pedagógusok világnapjához 
illeszkedő programokon a 
személyes kapcsolatépítésre 
is alkalmat kínáló 
múzeumpedagógiai 
tanévnyitókkal és 
bemutatókkal, beszélgetésekkel 

várják a pedagógusokat a múzeumok.

Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk! – 
Örökségi barangolás

A kulturális örökségi 
helyszínekre tett 
kirándulásokkal, felfedező- 
túrákkal élményszerűen 
és egészségtudatosan 
bővítjük a helyi múltról szóló 
ismereteinket, erősítjük a 

múzeumok és településük kapcsolatrendszerét.

SZENZÁCIÓS ÖRÖKSÉGÜNK!
A fesztivál idei jelmondatával A kulturális örökség európai évéhez kapcsolódunk. A résztvevő 

muzeális intézmények újra felfedezik és újraértelmezik saját rejtett értékeiket. Mindezeket úgy 
közvetítik, hogy a közönség, köztük a családok, illetve a kamaszok számára is vonzóak legyenek, 
sőt szenzációszámba menjenek. 2018 a „családok éve” is, ezért a fesztivál ideje alatt invitálunk 
kicsiket és nagyokat, hogy családi körben és múzeumi környezetben töltsenek együtt minőségi 
szabadidőt. Mindehhez az alábbi tizenegy tematikához kapcsolódóan kínálunk színes programokat.

KÖZÖNSÉG- ÉS SZAKMAI PROGRAMOK

H K SZ CS P



KÖZÖNSÉG- ÉS SZAKMAI PROGRAMOK

Kirándulások örökségi helyszínről helyszínre, 2,5 és 25 km távon, muzeális intézmények, 
levéltárak és könyvtárak szervezésében. 2018. október 1. és november 11. között a „Sétálj, 
gyalogolj, bringázz! – Kulturális örökségtúrák” kiemelt tematika a Nemzeti Kulturális 
Alap megalapításának 25. évfordulójához igazodva várja látogatóit. 

A tematika keretében lehetőség nyílik 25 km hosszúságú gyalogos és/vagy kerékpáros 
túrák teljesítésére egyénileg, baráti vagy munkahelyi közösségek közös programjaként 
vagy családi kirándulások keretében.  A családok évéhez kapcsolódva és a kisgyermekes 
családokra gondolva egy településen belül rövid, 2,5 km-es sétákra is akad bőven alkalom.  

A túrák a távtól függetlenül különböző kulturális örökségi helyszíneket érintenek, lehetőség szerint az NKA által 
nyújtott támogatásban részesült intézményeket is.

A kapcsolódó pontgyűjtő játékot keresd a Múzeumok Őszi Fesztiválja EVENT@HAND MÖF ingyenesen 
letölthető mobilapplikációban vagy a programfüzet 40–41. oldalán. 

Kíváncsi vagy? Kipróbálnád? Akkor gyere el a bemutatóra 2018. október 14-én a diósgyőri várba, ahol ezt megteheted.

További információk és a játékszabályok a www.oszifesztival.hu weboldalon.
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Szeretnél okostelefonoddal települések, időpontok vagy programtípusok 
szerint navigálni a Múzeumok Őszi Fesztiválja programjaival kapcsolatos 
információk tengerében? 
Ebben 2018-ban is az MTA SZTAKI által fejlesztett EVENT@HAND MÖF ingyenes és 
offl ine mobilalkalmazás lesz a társad.
A tematikus programokról, az egyes helyszínekről külön menüpontokban 
találhatsz információkat. A fesztiválon résztvevő intézmények meg-
közelítését interaktív térképek is segítik. Az alkalmazás segítségével saját 
fesztiválélményeidet is rögzítheted, és azokat meg is oszthatod. 
Idén az NKA 25 – Sétálj, gyalogolj, bringázz! – Kulturális örökségtúrák a Nemzeti 
Kulturális Alap megalapításának jubileumi évében című programsorozathoz 
kapcsolódó pontgyűjtő játékhoz is hasznos 
segítséget jelent az applikáció.
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Budapest, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum; 1036, Korona tér 1. T.: +36 1 375 6249

Vendéglátó és kereskedő Óbuda
Okostelefonos felfedezőséta kreatív feladatokkal. Hogyan éltek Krúdyék Óbudán? Hol vásároltak be? 

Hol mulattak? Hová járt az író sörözni? Kikkel barátkoztak? Milyen volt a korabeli óbudai hangulat?

IDŐPONT: október 1–11.       BELÉPÉS: sétajegy, mely jogosultságot ad az alkalmazás használatához: 600 Ft    

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

Izgalmas tárgyak, páratlan gyűjtemények – rendhagyó műtárgybemutatás a múzeumban
A rendhagyó tárlatvezetésen és műtárgybemutatáson a múzeum néhány kiválasztott, különleges tárgyát 

ismerheti meg a közönség, amelyek az NKA támogatásának köszönhetően újultak meg vagy kerültek a múzeum 
gyűjteményeibe az elmúlt időszakban.

IDŐPONT: október 13. 10:00–11:00, október 19. 14:00–15:00    BELÉPÉS: ingyenes    

Budapest, Óbudai Múzeum; 1033, Fő  tér 1. (bejárat a Szentlélek tér felől) T.: +36 1 250 1020

Krúdy-séta
Krúdy Gyula életének utolsó három évét töltötte Óbudán. A séta során felkeressük az itt töltött évek 

színhelyeit, felidézzük életének meghatározó állomásait. A látogatók részleteket hallhatnak az író óbudai 
helyszínekről szóló írásaiból.

IDŐPONT: október 14. 10:00–11:30    BELÉPÉS: ingyenes    

Celldömölk, Kemenes Vulkánpark; 9500, Sághegyalja körút 1. T.: +36 95 777 400

Égen-földön Celldömölkön
A geológiai túrán bejárjuk a Ság hegy mélységeit és magaslatait. A túra a Kemenes Vulkán Parkban ér véget, 

ahol egy a klímaváltozással kapcsolatos könyv bemutatóján lehet részt venni. Majd sötétedéskor a Tejúton 
sétáltathatjuk a szemünket a Gothard Csillagászati Egyesület közreműködésével.

IDŐPONT: október 5. 16:00   BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

Nyíregyháza, Jósa András Múzeum; 4400, Benczúr tér 21. T.: +36 42 315 722

25 múltmese – kulturális séta
A 2,5 km-es nyíregyházi gyalogtúra útvonalára történelmi, irodalmi csemegéket fűzünk fel. 25 érdekesség 

hangzik el, s közben a résztvevők személyes élményeit is szívesen vesszük helyszínekkel és a hozzájuk kapcsolódó 
híres emberekkel kapcsolatosan.

IDŐPONT: október 10. 10:00–12:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: regisztrációs díj: 200 Ft/fő    

Pannonhalma, Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság; 9090, Vár 1. T.: +36 96 570 191

Arborétumi séta
Minden középkori monostorhoz tartoztak kertek, amelyek az évszázadok során különféle céllal alakultak, 

formálódtak. Mit rejt ma a Pannonhalmi Főapátság Arborétuma? Botanikai érdekességekkel gazdagított 
kultúrtörténeti sétára invitáljuk Önöket.

IDŐPONT: október 6., 13., 20. 11:00–12:00    BELÉPÉS: nyugdíjas: 1200 Ft, nappali tagozatos diák: 600 Ft     

Apátság kívül és belül
Járja be velünk a monostoron kívüli apátsági helyszíneket a városközpontban lévő Apátsági Galériától 

indulva. Ismerkedjen meg a bencés szerzetesek mindennapi feladataival! Vegyen részt a szerzetesközösség 
imáján, és pillantson be a könyvtárba is!

IDŐPONT: október 14., 21. 11:00–15:00    BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!    

Pécs, Janus Pannonius Múzeum; 7621, Káptalan utca 5. T.: +36 72 514 040

Tájházak, kilátók, templomok – 25 km az NKA jubileuma tiszteletére
A 25 kilométeres kul-túra a múzeum Jurassic túraklubja szervezésében indul, 25 túraklubtag és vezetőik 

részvételével. A túra érinti Mecseknádasd és Óbánya híres tájházát, a kisújbányai Szent Márton-templomot, 
majd a zengővárkonyi református templom és tájház a végcél.

IDŐPONT: október 21. 9:00–17:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

NKA 25 KIEMELT 
PROGRAMAJÁNLATOK
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Sóstófürdő, Sóstói Múzeumfalu; 4431, Tölgyes út 1. T.: +36 42 479 704

ELME-FUTTATÁS
2 és fél km-es szakasz húzódik a nyíregyházi erdei tornapálya és a sóstói vasútállomás között, ami a futók 

közkedvelt versenyhelyszíne. Ezt a helyszínt kihasználva a jelenleg felújítás alatt álló Sóstói Múzeumfalu családi 
futóversenyt hirdet meg, melynek célja a fi zikai „megpróbáltatás” mellett 5 helyszínen az ELME-FUTTATÁS, azaz a 
szabadtéri skanzenhez, a falusi mindennapokhoz kötődő furfangos, ügyességi és logikai feladatok megoldása. A ver-
seny a Sóstói Múzeumfalu kapujában ér véget, ahol frissítővel és természetesen jutalmakkal várjuk a résztvevőket.

IDŐPONT: október 6.       BELÉPÉS: ingyenes    

 Szeged, Napsugaras Tájház; 6725, Nyíl utca 43. T.: +36 30 501 2822

Alsóvárosi oromdíszek
Az 1879-es szegedi nagy árvíz következtében az egész várost Lechner Lajos tervei alapján építették újjá. Ekkor 

keletkeztek az úgynevezett napsugaras oromzatú házak is, melyek ma is Szeged városépítészeti örökségéhez 
tartoznak.

IDŐPONT: október 19., 23. november 2., 3 10:00–11:30, 14:00–15:30  BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a 
múzeum elérhetőségein!

Szolnok, Damjanich János Múzeum; 5000, Kossuth tér 4. T.: +36 56 421 602

Cool-túra
A 2,5 km-es túra helyi szabadidős egyesületek bevonásával Szolnok belvárosának nevezetes épületeit, 

emlékműveit járja be, és megoldásra váró feladatok segítségével ismerteti meg a túra résztvevőivel a város 
érdekességeit.
IDŐPONT: október 13. 10:00–12:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Szolnoki KEREKező
Idén 25 éves a Nemzeti Kulturális Alap, aminek tiszteletére kerékpáros túránk 25 km hosszúságú. 

A program Szolnok város örökségeinek (természeti, épített, ipari) helyszíneit járja végig a Gördögök Kerékpáros 
Egyesület bevonásával.

IDŐPONT: október 6. 13:00–17:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum; 8900, Batthyány út 2. T.: +36 92 314 537

„Nyitott szemmel, gyalogszerrel”
„Nyitott szemmel, gyalogszerrel” sétálunk Zalaegerszeg és környéke lakóival 2,5 km-t, hogy felfedezzük 

Zalaegerszeg látható és láthatatlan kulturális örökségét.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS: ingyenes    

Zebegény, Szőnyi István Emlékmúzeum; 2627, Bartóky u. 7. T.: +36 27 620 161

Séta Szőnyi nyomában – Interaktív séta családoknak
Tematikus, kifejezetten családoknak szóló sétánkon egy kerettörténeten keresztül meséljük el, milyen is 

lehetett a művészélet Zebegényben az 1920-as, 1930-as években. Játékos feladványokon keresztül ismerkedhetnek 
meg a művészkolónia életével, kedvenc helyeivel, történeteivel. A séta kb. 90 perces, a múzeumból indul, majd a 
Kálvária hegyet érintve a Fő téren ér véget.

IDŐPONT: október 6., 13., 20., 27. 11:00–13:00    BELÉPÉS: múzeumi belépőjegy (felnőtt: 900 Ft, diák, nyugdíjas, 
zebegényi lakos: 450 Ft, családi jegy 2 felnőtt, 2 gyermek számára: 2200 Ft) + programjegy (600 Ft)    

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

2,5 – Pintér-hegyi túra a parkerdőn át a Fiatalító-forrásig
2,5 km-es túránk a Zirc határában található Pintér-hegyi Parkerdő bejáratától indul, és oda is érkezik vissza. 

A túrán részt vevők aznap ingyen tekinthetik meg a múzeumot annak nyitvatartási idejében, 17 óráig.

IDŐPONT: október 7. 8:30–17:00       BELÉPÉS: ingyenes     
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PROGRAMOK BUDAPESTEN
Aquincumi Múzeum 1031 Budapest, Szentendrei út 135. T.: +36 1 250 1650

AnticCafé – Kuzsinszky80
Az AnticCafé egy a tavaszi és őszi szezonban havonta megrendezésre kerülő programsorozat, amely 

a rómaiak örökségét mutatja be élményszerűen elsősorban az aktív időskorúak számára. Ez alkalommal a 
80 évvel ezelőtt elhunyt Kuzsinszky Bálintra, az Aquincumi Múzeum első igazgatójára emlékezünk. A program 
során megtekintjük az aquincumi régészet hőskorában tevékenykedő jeles szakembernek emléket állító 
kamarakiállítást is. 
IDŐPONT: október 16. 14:00–15:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein!!    

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. Az utazó múzeum során felmerülő témák 
nem az iskolai tananyag helyettesítésére, hanem annak kiegészítésére szolgálnak, emellett segítenek a római 
korban való hatékonyabb elmélyülésre. A felmerülő témák (szépségápolás, öltözködés/viselet, játékok és 
gyermekkor, írás, világítástechnika, gasztronómia és étkezési szokások, katonai élet, tudományok, vallási 
élet és ünnepek, valamint jeles napok egy római életében) a tananyag-kiegészítésre, a római kor kulturális 
örökségében történő hatékonyabb elmélyülésre szolgálnak. A történelemkönyvek „száraz” tényei mellett ez 
alkalommal kézbe vehető tárgyak segítségével elevenítjük meg az ókor számunkra legfontosabb időszakait. 
A programra előzetes bejelentkezés szükséges legalább 2 héttel a tervezett látogatás előtt!
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS: ingyenes    

Mithrász nyomában
A 2018 nyarán átadott új állandó kiállításunkhoz és épületrekonstrukciónkhoz kapcsolódva, szintén új 

múzeumpedagógiai foglalkozást kínálunk az általános és középiskolás diákok számára. A múzeumi óra során 
a Mithrász-kultusz rejtelmeibe, történeteibe, csillagképi összefüggéseibe, valamint a beavatási fokozatokba 
nyerhetnek betekintést az érdeklődők. A misztériumvallás kultuszhelyén, vagyis a Mithraeumban pedig test-
közelből élhetik át azt, amit az ókorban csak egy szűk társadalmi réteg ismerhetett és tudhatott magáénak. 
A programra előzetes bejelentkezés szükséges legalább 2 héttel a tervezett látogatás előtt!

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!    

Óbuda római öröksége
A program során az Aquincumi Múzeum egyik régésze kalauzolja az érdeklődőket az egykori Aquincum, a mai 

Óbuda területén. A sétán nemcsak a már megszokott, ma is megtekinthető római emlékekről lesz szó, hanem a rej-
tőzködő, máig nem látható épületek is előtérbe kerülnek. Az egykori római település felépítése és hétköznapi élete 
mellett természetesen rácsodálkozunk arra, hogy mi módon váltak antik emlékeink a modern városkép részévé.
IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!  BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein!    

Stop.Shop – Záráshoz közeledve
A programot előreláthatólag 2018. október 27-én, szombaton a Stop.Shop – Műhelyek és boltok világa 

a római kori Aquincumban c. időszaki kiállításunk zárásához közeledve rendezzük meg, fi nisszázsjelleggel. 
Az eseményhez kapcsoljuk az ókori mesterségek ünnepét, vagyis olyan, már az antik világban is folytatott 
tevékenységet űző szakembereket hívunk meg, akik bemutatják tudásukat az érdeklődőknek. A program-
hoz kapcsoljuk a már a római korban is megtartott elhunytak tiszteletére rendezett ünnepet, a mai modern 
halloween elődjét. 
IDŐPONT: október 27.       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

Tekints be a kulisszák mögé!
A program résztvevői beleshetnek a kulisszák mögé, vagyis a múzeum hagyományos esetben nem láto-

gatható területeire. Mindig is nagy misztikum lengte körül a múzeumi raktárakat. Tárgyak százezrei, milliói 
egymás mellett, mindegyik egyedi történettel. Az előzetesen regisztrált érdeklődőket ebbe a zárt világba 
kalauzolja az Aquincumi Múzeum egyik régésze, akik így látogatást tehetnek az intézmény ókori gyűjteményének 
egyik műtárgyraktárában. A szűkös mozgásterek miatt kis létszámú (max. 10 fős) csoportokat indítunk napi 
három alkalommal. A programra előzetes bejelentkezés szükséges! 
IDŐPONT: október 14. 14:00–15:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

Bajor Gizi Színészmúzeum 1124 Budapest, Stromfeld Aurél út 16. T.: +36 1 225 3161 
csak nyitvatartási időben; +36 1 375 1184

Bajor Gizi-szeánsz – szobaszínházi előadás
Bajor Gizi szelleme visszalátogat régi villájába, és elkalauzolja az érdeklődőket egy olyan térbe, ahova 

látogató csak ritkán jut el: rejtekhelyére, a manzárdszobába.
IDŐPONT: október 5. 19:00–20:00, november 9. 19:00–20:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 1500 Ft     

Bajor Gizi villájának titkokkal teli világa
Bajor Gizi villája sötétedés után is megnyitja kapuit. Sétánk során a közel ezer négyzetméteres épület 

közönség elől eddig rejtett, titkokkal teli tereit fedezzük fel. Mindezt rendhagyó módon, az éj leple alatt…

IDŐPONT: október 12., október 20. 19:00–21:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 2000 Ft     
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Csehov-művek, rendezői koncepciók
Foglalkozás középiskolás osztályok számára, amely során a Csehov-műveket (Sirály vagy Három nővér) 

előadás-elemzés során beszéljük meg, így kissé elmozdulva a megszokott irodalmi szempontoktól, bevezet-
jük a diákokat a színházi előadások elemzésének világába különböző rendezői megoldások megismerésével.

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 800 Ft     

Kortársatok-e Csehov?
Kétfordulós vetélkedő középiskolás diákcsoportoknak a Kortársunk Csehov című időszaki kiállításunkra építve.

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!     

Kortársunk Csehov – tárlatvezetés és beszélgetés extrákkal
Kortársunk Csehov című időszaki kiállításunkban rendhagyó programra várjuk az érdeklődőket. Tárlat-

vezetéssel, beszélgetéssel és meglepetésekkel várjuk a látogatókat, akik élvezni szeretnék a Bajor-villa 
vendégszeretetét, és együtt búcsúztatnák az őszt velünk.

IDŐPONT: november 11. 16:00–18:00       BELÉPÉS: 1000 Ft    

Moszkva Expressz
Tárlatvezetéssel egybekötött múzeumpedagógiai foglalkozás a Kortársunk Csehov című időszaki 

kiállításunkban.

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 800 Ft    

Villakoncert és felolvasószínház a Bajor-villában
Folytatódik komolyzenei sorozatunk. Ezúttal itáliai, angol és német kamarazenével ismerkedhetünk a 

kora barokktól Händelig. A programba új elemként az irodalom is bekapcsolódik.

IDŐPONT: október 17. 19:00–20:30       BELÉPÉS: 1000 Ft    

Bélyegmúzeum 1074 Budapest, Hársfa utca 47. T.: +36 1 342 3757

A múzeum házhoz megy
Múzeumunk munkatársai egy kihelyezett tanóra keretében látogatják meg a környék iskoláit. Változatos 

tantárgykínálattal a kisiskolásoktól a végzősökig tudunk érdekes foglalkozásokat biztosítani, melyeket a 
bélyegek segítségével teszünk izgalmassá.

IDŐPONT: október 1. – november 9. 10:00–16:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Air brush a csillagok között
Kara György bélyegtervező grafi kusművész tart bemutatót az airbrush-technikáról, ami után a diákok 

is elkészíthetik saját alkotásaikat a mester segítségével. Tekintettel az időszakos kiállításunkra, a téma a 
csillagok és bolygók lesznek.

IDŐPONT: október 18. 10:00–12:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Asztro-bélyegkvíz
A Pub’s Culture kvízjáték tematikus változata az Asztro-trilógia kiállításra adaptálva. Hatfős csapatok 

vetélkedése a csillagászatnak és az űrkutatásnak a tárlatban megjelenő különböző témaköreiben egy alapos 
tárlatvezetést követően.

IDŐPONT: október 27. 14:00–18:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Bolygóról bolygóra a kis herceggel
Kis herceg, üstökös, óriás dobókocka! Interaktív expedícióra invitáljuk a családokat Asztro-trilógia 

címet viselő időszakos kiállításunkban. A játékos vetélkedő során a résztvevők egy óriás társasjáték fi guráivá 
válhatnak.

IDŐPONT: október 13. 11:00–13:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Égi évszakváltás
Csillagászati napot tartunk az Asztro-trilógia című időszaki kiállításunkra építve. Az esemény során 

megtekinthető Zombori Ottó csillagász mini Baader-planetáriumos bemutatója és Farkas Anna grafi kus 
egyedi holdciklusnaptára is.

IDŐPONT: október 4. 14:30–16:30       BELÉPÉS: ingyenes    

Mesekuckó
Mesemondónk Albert Péter színművész, aki kellemes, mély hangján szebbnél szebb történeteket mesél 

a gyerekeknek, amit bélyeges vetítés egészít ki, hiszen célunk, hogy a mese élménye mellett a bélyeg, illetve 
egy aktuális téma is szerephez jusson.

IDŐPONT: október 16. 10:00–12:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Semmelweis-túra a Belvárosban
A résztvevők egy könnyed sétán vehetnek részt, amely a múzeumból indul a Semmelweis 200 időszakos 

kiállítás megtekintése után. A séta során a környék azon híres épületeit, szobrait, emléktábláit mutatjuk be, 
amelyek Semmelweis életéhez kötődnek.

IDŐPONT: október 6. 11:00–13:00       BELÉPÉS: ingyenes     T

örténeti Múzeum – Budapest Galéria 1036 Budapest, Lajos utca 158. T.: +36 1 388 6784
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Korlátok nélkül – családi délelőtt Rákóczy Gizella kiállításán
A Budapest Galéria kiállításain a Pető Intézettel közösen két éve szervezünk művészetpedagógiai foglal-

kozásokat. Idén ősszel rendezzük meg az első olyan inkluzív szemléletű családi programot, amelyen nemcsak 
az integrált óvodába járó gyerekek, hanem más érdeklődők is részt vehetnek.

IDŐPONT: október 27. 11:00–13:00       BELÉPÉS: 600 Ft, kísérőknek ingyenes    

Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma 1014 Budapest, Szent György tér 2. T.: +36 1 487 8871

Az eltűnt Rácváros emlékezete
A kiállításon az érdeklődők megismerkedhetnek a szerb ortodox templom történetével, műtárgyaival és a város-

rész életében betöltött szerepével. A tárlat középpontjában a templom ikonosztázának most restaurált képei állnak.

IDŐPONT: november 8. 10:00       BELÉPÉS: teljes árú: 2400 Ft, kedvezményes: 1200 Ft    

Koldus és királyfi  Budán
Egynapos táborok az őszi szünetben. A gyerekek Mark Twain műve alapján és kiállításainkon keresztül 

ismerkedhetnek meg a középkori királyi palotában és a városban zajló élettel, jelmezes játékokat játszunk, 
kézműveskedünk.

IDŐPONT: október 29., 30., 31. 8:00–16:00       BELÉPÉS: 5000 Ft/nap (meleg ebéddel)    

Középkori zsidó emlékek nyomában a budai várban és a vár alatt
A Budapesti Történeti Múzeum és a Szembenézés Alapítvány közös sétája a Várnegyedben.

IDŐPONT: október 7., 28., november 11. 11:00–13:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 3000 Ft    

Közös hang – szerelem a biedermeier idején Pesten és Budán
Koncert a tárlatvezetésben, tárlatvezetés a koncerten. A tudomány és a művészet összefogásából létre-

jött első „Közös hang” est.

IDŐPONT: november 10. 18:00–21:00       BELÉPÉS: teljes árú: 3900 Ft, diák, nyugdíjas, tanár: 2500 Ft, csoportos 
(10 főtől): 1900 Ft    

Lettország évszázada
A kiállítás paneleken mutatja be a Lett Köztársaság XX. század eleji születésétől a század végi újjászüle-

tésén keresztül napjainkig a lett nemzet függetlenségi törekvéseit, küzdelmeit és eredményeit.

IDŐPONT: október 2. 14:00–18:00       BELÉPÉS: teljes árú: 2000 Ft, kedvezményes: 1000 Ft    

Régi idők játékai
Megtudhatjuk, hogy a különböző korokban mivel szórakoztak, milyen játékaik voltak a gyerekeknek. 

Kipróbálható műtárgymásolatokkal, érdekes, régi játékokkal játszunk a múzeumpedagógiai foglalkozáson.

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS: 900 Ft    

Szex és Buda a középkorban
A Budán zajló ásatások során több erotikus tartalmú tárgy és ábrázolás is előkerült az elmúlt években. 

Ezeket mutatjuk be egy egyestés minikiállításon. A kiállított tárgyakhoz kapcsolódó, izgalmas előadásokkal 
várjuk az érdeklődőket.

IDŐPONT: október 26. 18:00–20:00       BELÉPÉS: részvétel normál múzeumi belépővel (teljes árú: 2000 Ft, 
kedvezményes: 1000 Ft)    

Földalatti Vasúti Múzeum 1052 Budapest, Deák Ferenc téri aluljáró T.: +36 1 461 6500/11271

Közlekedéstörténeti verseny iskolásoknak
Nyolcadik alkalommal hirdetjük meg a BKV-múzeumok közlekedéstörténeti versenyét 7. és 8. osztályos tanulók 

részére. A verseny témája: az 50 éves BKV és a budapesti közösségi közlekedés elmúlt fél évszázadának története

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS: ingyenes    

Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény 1027 Budapest, Bem József utca 20. T.: +36 30 693 3408

ERŐvonalak
Erős, határozott kontúrok, súlyos vonalak, fény-árny játékok… A Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény 

különleges hangulatú épülete ad otthont az ERŐvonalak című rendhagyó divatperformansz számára, ami a 
fémekben rejlő mérhetetlen erőre és lágyságra refl ektál.

IDŐPONT: október 11. 19:00       BELÉPÉS: 800 Ft    

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

A Kéz-Mű-Remek kiállítás életterei a tér-lélek-tan tükrében – Trom Kata térrendezővel
Előadásunkban arra keressük a választ, hogy az otthonunk elrendezése és életünk minősége milyen 

kapcsolatban vannak egymással, milyen hatást gyakorolnak ránk a természetes anyagok, és hogyan illeszt-
hetők a modern otthonokba népművészeti tárgyak.

IDŐPONT: október 12. 16:30–17:30   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 800 Ft, diák, nyugdíjas: 600 Ft    

Járj te is kékfestőben! – cipőkészítő foglalkozás Mundrusz Anett kézművestermék-tervezővel
Egy hagyományos technika használatát értelmezzük újra ebben a foglalkozásban, amely során a résztvevők 

elkészíthetik igazi kékfestő-alapanyagból a saját textilcipőjüket, és megismerkedhetnek kékfestőmotívumokkal.

IDŐPONT: október 27. 10:00–15:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részvételi díj: 11 000 Ft/fő (az ár tartalmazza a 
foglalkoztató díját és az igazi kékfestő anyagköltséget)    
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Kékfestő-generációk – örökség és újítások (beszélgetés Sárdi János kékfestővel, 
divatbemutató Fehér Jánosné viseletkészítő munkáiból)

A kékfestés mestere, Sárdi János és Berzeviczy-Fehér Jánosné népi iparművész, viseletkészítő lesznek ven-
dégeink. A hagyományos technikák, anyagok bemutatása mellett egy beszélgetés és divatbemutató kapcsán 
népszerűsítjük a népművészetet. 

IDŐPONT: november 10. 15:30–18:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Kincskereső – kódfejt(ör)ő népművészetünk nyomában
Hogy volt? Mivé lett? – kérdések, tárgyak és virtuális dimenzió vezetik a csoportokat régi népművészeti 

kincseinktől napjaink alkotásaihoz. A feladatokat a csapatok együtt tudják megoldani, így baráti társaságokat 
hívunk az örömteli közösségépítésre. Az akadályverseny helyes megoldói között 3 értékes Hagyományok 
Háza-ajándékot sorsolunk ki. 

IDŐPONT: október 24. 14:00–16:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Közös kincsünk, a néphagyomány
Népmese, hagyományőrző játék, alkotás – ezek a kulcsfogalmak az óvodák nevelési tervében biztosan 

megtalálhatók. A régi/új tárgyak, eszközök, a ma alkotó kézművesek közreműködésével céljaink között tartjuk 
az óvodás korosztály oktatását és nevelését.

IDŐPONT: október 8. 16:00–18:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: óvodapedagógusoknak ingyenes, de 
regisztrációhoz kötött    

Mesélő tarisznya
Van egy kancsónk – hogy nevezik őt? Mire használták a butellát? Miért vannak ember alakú formák is? Mitől 

csali a korsó? Még sok más kérdést válaszolunk meg közösen. A program kézműves foglalkozással zárul, így 
mindenki hazavihet kézzelfogható emléket. Időpont-egyeztetés szerint hétköznap.

IDŐPONT:   kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.       BELÉPÉS: 20 fő alatt 20 000 Ft/foglalkozás, 21–30 fő 
30 000 Ft/foglalkozás, 31 fő felett kérje árajánlatunkat (ez az összeg tartalmazza a kiszállási díjat, a múzeum-
pedagógiai foglalkozás költségét, a kézműves foglalkozás és annak alapanyagának díját)    

Múzeumi betekintő
A program célja, hogy a pedagógusok megismerjék múzeumpedagógiai foglalkozásainkat, céljainkat. 

Betekintést nyújtunk abba, hogy a múzeum olyan ismeretek megszerzésének tárháza, melyeket máshol nem 
kaphat, nem olvashat el, nem tapasztalhat meg a gyermek.

IDŐPONT: október 7. 16:00–18:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: pedagógusoknak ingyenes, de regisztrációhoz kötött    
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A Civil Rádió érdeklődő 
A Civil Rádió azokhoz szól, akik 
szintén érdeklődnek környezetük 
iránt, akik szeretnék megismerni 
és megérteni a környező világ 
eseményeit, folyamatait, mozgatórugóit. Azokhoz szól, akik nem ijednek meg 
a különböző véleményektől, a sokféle megközelítéstől, akik nyitottak az eltérő 
álláspontokra, akik szeretnek elgondolkodni az ellentétes érveken is. Azokhoz 
szól, akik kedvet éreznek szellemi energiát fektetni különös világok, arcok, gon-
dolatok és különös zenék megismerésébe.

A Civil Rádió kíváncsi
Munkájában nem elégszik meg a felületes véleményekkel, nem nyugszik bele a 
félmegoldásokba, szeretné megmutatni a világot olyannak, amilyen: érdekesnek, 
bonyolultnak, sokszínűnek. A Civil Rádió keveset beszél a napi hatalmi politikáról, 
viszont sokszor ad hangot a helyi véleményeknek, az állampolgári, a civil meg-
közelítésnek.

A Civil Rádió nyitott
A Civil Rádió műsorait olyan önkéntesek készítik, akik egyébként az élet más 
területein dolgoznak. A Civil Rádió szívesen látja és várja azokat, akik úgy érzik, 
van mondanivalójuk a világról, szeretnék kipróbálni magukat rádiósként.



HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2–4. T.: +36 1 325 1600

Családi nap
Az 1956-os forradalom alkalmából a Hadtörténeti Múzeum idén is családi napot szervez, hogy kicsik 

és nagyok egyaránt méltóképpen emlékezhessenek a sorsfordító napokra, a hősökre. Számos programmal, 
tárlatvezetésekkel, szakmai előadásokkal várjuk a hozzánk érkezőket.

IDŐPONT: október 23. 9:00–17:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Kiállítás készülőben
A múzeumi háttérmunkák közül a kiállítások felépítésének folyamata izgalmas titkokat rejteget. Egy sokoldalú, 

látványos kiállítás mögött sok munka rejlik, amit a látogatók elsőre talán nem is vesznek észre, ebbe kínálunk némi 
betekintést.

IDŐPONT: november 8. 14:00–16:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Kiállítástervezés tanároknak-tanárokkal
2020-ban lesz a második világháború lezárulásának 75. évfordulója, erre előretekintve egy, a pedagó-

gusoknak szervezett program keretében szeretnénk megismerni a tanárok igényeit, ötleteit a korszak diákok 
számára történő bemutatásával kapcsolatosan.

IDŐPONT: október 29. 14:00–16:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Kincskereső
Az őszi szünet napjaira tervezett program célja a múzeumba látogató gyerekek aktív kikapcsolódása, a 

játszva tanulás. A múzeumi kincskereső kis létszámú csoportokban nyújt közösségi élményt, izgalmakat.
IDŐPONT: október 30. 9:00–17:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Magyarok a Don-kanyarban
A Donnál harcoló 2. hadsereg tragédiája egyike a magyar történelem azon eseményeinek, amikhez 

számos legenda, tévhit kapcsolódik. Azt, hogy ezek közül melyik mennyi igazságot tartalmaz, egy iskolai 
foglalkozás keretében tárjuk fel.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

József Attila Emlékhely 1093 Budapest, Gát utca 3. T.: +36 1 216 6127

Irodalmi activity iskolásoknak
A játék során a csapatoknak klasszikus, illetve kortárs magyar írók, költők műveinek címét kell kitalálniuk 

az activity szabályai szerint. Részletek a www.jaemlekhely.hu honlapon.
IDŐPONT: október 15. 15:00–18:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

József Attila Irodalmi Szalon
A József Attila Irodalmi Szalon havonta jelentkező program a József Attila Emlékhelyen. A közönség 

kortárs magyar írókkal, költőkkel találkozhat.
Részletes program: www.jaemlekhely.hu
IDŐPONT: október 20. 17:00–19:00       BELÉPÉS: 500 Ft    

József Attila Irodalmi Szalon – Csokonai Attila estje
Csokonai Attila író, költő, műfordítóval beszélgetünk a mesék és a mondák világáról. Részletes program: 

www.jaemlekhely.hu
IDŐPONT: november 8. 18:00–20:00       BELÉPÉS: 500 Ft    

Kreatív írásműhely
A háromnapos íróműhely alatt a vers- és prózaírás iránt érdeklődők ismert írók, költők előadásából 

meríthetnek ötleteket az alkotás fortélyaihoz. Emellett játékos kreatívírás-feladatokat oldhatnak meg.

IDŐPONT: október 5., 6., 7. 10:00–20:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részvételi díj: 1500 Ft/fő/nap. 3 napra elővételben: 
4000 Ft/fő    

Szép Szó Versmondó Műhely
A versmondó műhely azok számára biztosít gyakorlási lehetőséget – életkortól függetlenül –, akik szeretnének 

részt venni vers- és prózamondó versenyeken. Játékos, didaktikus feladatokon át ismerkedhetnek meg a versmondás 
és előadóművészet fortélyaival. Moderátor: Tóth Zsuzsanna drámatanár, előadóművész.
Részletes program: www.jaemlekhely.hu
IDŐPONT: október 16., november 6. 16:00–18:00       BELÉPÉS: 500 Ft    

  Miért nincs bűnöm, ha van? – Beszélgetés dr. Bagdy Emőke pszichológussal
Dr. Bagdy Emőke előadása a bűntudat motívumáról József Attila költészetében, valamint a költő mentális 

betegségeiről. 
Részletes program: www.jaemlekhely.hu
IDŐPONT: október 18. 18:00–20:00       BELÉPÉS: 500 Ft    

Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár 1037 Budapest, Kiscelli utca 108. T.: +36 1 368 7917

Budapest árnyoldalai – bűnözés és nyomor a századfordulós Budapesten
Városi biciklitúra Perényi Roland történésszel. A túra során belvárosi helyszínek közt kalandozva ismerhetik 

meg a századfordulós Budapest bűnös arcát.

IDŐPONT: október 25. 17:00–18:30       BELÉPÉS: részvételi díj: 1600 Ft, mellyel a Kiscelli Múzeum is meglátogatható a 
fesztivál ideje alatt.    14

P
ro

gr
am

ok
 B

ud
ap

es
te

n

14

W
W

W
.O

SZ
IF

ES
ZT

IV
AL

.H
U

14

P
ro

gr
am

ok
 B

ud
ap

es
te

n



Elfeledett történetek Kiscellből – a Schmidt-kastély évszázadai
A sétán megismerkedhetnek az épület történetével, és megtekinthetik a kolostor kriptáját, amely csak 

ezen a vezetésen látogatható.

IDŐPONT: október 14. 16:00–17:00, november 11. 14:00–15:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részvételi díj: 1600/800 Ft 
(felnőtt/diák, nyugdíjas), mellyel a Kiscelli Múzeum kiállításai is megtekinthetők.    

Rejtett kincsek – barangolás a Kiscelli Múzeumban
Bejárjuk a kétszázötven éve épült trinitárius kolostor és templom zegzugos épületét. Megismerhetjük, 

hogyan működik a múzeum híres nyomdagépe, a Columbia-sajtó.
IDŐPONT: október 7. 15:00–17:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részvételi díj: 1200/800 Ft (felnőtt, gyermek), 
mellyel a Kiscelli Múzeum is megtekinthető.    

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum 
1095 Budapest, Komor Marcell utca 1. T.: +36 1 555 3433; +36 1 555 3477

Furagura
Az őszi szünet alatt is jó buli a múzeum. Idén a furagura gurái költöznek be egy napra hozzánk, és invitálnak 

egy közös játékra.
IDŐPONT: október 30. 10:00–16:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 600 Ft/fő    

Input–output
Kiállításmegnyitó, fi lmvetítés és beszélgetés fi atalokkal, fi atalokról!

IDŐPONT: november 9. 16:00–19:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Műtárgy-randevú
10 perces intenzív elmélyülés gyűjteményünk egy-egy alkotásának titkaiba!

IDŐPONT: október 2. 16:00–17:10       BELÉPÉS: érvényes belépőjeggyel látogatható    

Óriáslifttel a Ludwig Múzeumban
Pillantson be a kulisszák mögé! Különleges épületbejárásunkon a látogatók elől elzárt helyekre 

is betekinthetnek a résztvevők. Megismerhetik a restaurátorok munkáját, betekinthetnek a múzeumok 
műtárgyraktáraiba, utazhatnak óriásliftünkkel is.
IDŐPONT: október 27. 11:00–12:45   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: érvényes belépőjeggyel látogatható    

Tanárok estje
Idén is meghirdetjük a Tanárok estjét, ahol nemcsak a múzeum aktuális kiállításaival és programjaival, 

valamint a múzeum látogatói elől elzárt területekkel lehet megismerkedni, de egy kellemes hangulatú szakmai 
beszélgetésre is alkalmat biztosítunk.
IDŐPONT: október 26. 16:00–19:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Tér-foglaló városi verseny
Középiskolásoknak szervezett városismeret-versenyünkön a csapatokat a Szabadság híd és a Rákóczi 

híd környékén várják a feladatok, amelyek segítségével megismerhetik a város ismert vagy rejtett értékeit, 
sőt akár a maguk képére is formálhatják azokat.
IDŐPONT: október 26. 10:00–14:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 1036 Budapest, Korona tér 1. T.: +36 1 375 6249

A színfalak mögött
A régi Óbuda központjában található épületegyüttes mozgalmas évszázadokat élt meg. Lakott itt fűszer-

csemege árus, elítélt bűnözőből lett Mikulás, híres író és sokan mások. 2011 őszétől a Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Múzeumnak ad otthont.
IDŐPONT: november 4. 16:00–17:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein!

Márai és a gasztronómia/Szindbád-szalon
Felolvasószínház. Támogatói belépő: 200 Ft

IDŐPONT: október 3. 19:00–20:30       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!      

Mesterségek napja a múzeumban
Szakiskolák képviselőivel és már gyakorló szakemberekkel együtt bemutatjuk a vendéglátásban és a 

kereskedelemben megjelenő jellegzetes szakmákat (cukrász, pincér, szakács, mixer, eladó, kereskedő stb.), 
hogy segítséget nyújtsunk a pályaválasztásoz.
IDŐPONT: október 13. 9:00–14:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Múzeum a bőröndben
Kihelyezett iskolai programok 2018. október 1. és november 11. között: Csokimánia, Répa, retek, mogyoró, 

Fűben-fában orvosság, Korok konyhája (barokk, 1476 – „Az új királyné”), Irodalom – Kávéház
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a 
múzeum elérhetőségein!      
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ITT KELL LENNED,
HOGY ELHIDD.HOGY ELHIDD.
Magyarország minden évszakban többet tartogat annál, mint amennyi   

a fotókba belefér. Találj rá idén ősszel új kedvenc helyeidre!
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Óbudai Múzeumpedagógiai Börze
Az óbudai közgyűjtemények közös összefogásával idén már másodszor valósul meg az Óbudai Múzeum-

pedagógiai Börze. Várunk minden érdeklődőt, aki szeretne tájékozódni a kerületi kulturális intézmények által 
ajánlott programokról.
IDŐPONT: október 5. 15:00–18:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Ősz a Krúdy-negyedben
Őszbúcsúztató egész napos családi rendezvény a tudatos fogyasztás jegyében.

IDŐPONT: október 14. 10:00–18:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Szubjektív tárlatvezetések a Mit vásárolt Jucika? Nők a szocialista reklámban című 
időszaki kiállításban

A kiállítás a szocializmus időszakának (1947–1989) rekláméletét idézi meg, valamint az ebből kiolvasható női 
ideálkép, szerepkör változását. A vezetéseken egy-egy közszereplő saját szemszögéből mutatja be a tárlatot.

IDŐPONT: október 20., 27–november 3. 16:00–17:00  

Szünidőző: Terülj, terülj, asztalkám! | Családi foglalkozássorozat a mesék körül
Minden alkalommal elolvasunk egy mesét, amelyben az aznapi szereplő középpontba kerül, elkészítjük a 

kedvenc ételét vagy használati tárgyát, próbákat állunk ki, nyomokat követünk a kiállításainkban.

IDŐPONT: október 27. 10:00–12:00, október 28. 10:00–12:00, október 28. 15:00–17:00, október 30. 10:00–12:00, 
október 30. 15:00–17:00, október 31. 10:00–12:00, október 31. 15:00–17:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  
BELÉPÉS: Kérjük érdeklődjön a jegyárakról a múzeum elérhetőségein!       

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

„Vastagh 150”
Az időszaki kiállításon a 150 évvel ezelőtt született ifjabb Vastagh György szobrászművész munkássá-

gával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Az emlékkiállítás a művész élethű állatszobrai mellett foglalkozik 
monumentális emlékműveivel, kisplasztikai és éremművészeti alkotásaival.

IDŐPONT: október 1–7. 10:00–17:00       BELÉPÉS: a kiállítás a múzeum állandó kiállításaiba érvényes belépőjeggyel 
látogatható (felnőtt: 1600 Ft, diák, nyugdíjas: 800 Ft)    

A Széchenyi-sziget páratlan növényvilága
A városligeti Széchenyi-sziget természeti értékeire fókuszáló sétán az érdeklődők megismerhetik a 

sziget fl órájának egyediségét és sokszínűségét. A vezetés során bemutatjuk az itt megtalálható számos védett 
és őshonos növényt.
IDŐPONT: október 13. 11:00–12:00, 13:00–14:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

A városligeti Vajdahunyadvár felfedezése
A vártörténeti sétán a városligeti Vajdahunyadvár felépítésének történetét ismerhetik meg az érdeklődők. 

Az impozáns várfokok, égbe emelkedő csúcsok, homlokzatok bemutatásán túl bejárhatják a vár máskor elzárt 
részeit is.
IDŐPONT: október 13. 11:00–12:00, 13:00–14:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Bűvös Erdő – boszorkányos küldetés – kiállítás és játék
A kiállításba lépve a látogatók egy elvarázsolt erdőbe érkeznek. Az izgalmas út során megismerik a 

rejtelmes rengeteget, miközben megtévesztő feladványok, játékos fejtörők és megbűvölt erdőlakók teszik 
próbára bátorságukat, ügyességüket, érzékeiket.
IDŐPONT: szeptember 22. – november 4.       BELÉPÉS: felnőtt 1750 Ft, gyermek (3–14 éves korig), nyugdíjas (62 éves 
kortól) és pedagógus (pedagógusigazolvánnyal rendelkező): 1550 Ft, családi (2 felnőtt és 2-3 gyermek): 5950 Ft      

Drakula nyomában a Vajdahunyadvárban
Egy izgalmas és hátborzongató kalandokat ígérő este során felelevenítjük Drakula gróf legendáját, 

valamint megemlékezünk Lugosi Béláról, a nagy hollywoodi karriert befutó magyar színészről. A látogatókat 
különleges játékokkal, felolvasószínházzal, vetítéssel és vártörténeti sétával várjuk.

IDŐPONT: október 20. 18:00       BELÉPÉS: 2400 Ft    

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum    Budapest,    T.: +36 70 320 9257

Bringás tér-foglalás
A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum projektje 

keretében létrejött Tér-foglaló városfelfedező sétalap segítségével fedezzük fel biciklivel a Szabadság híd és 
a Rákóczi híd közötti Duna-partot.
IDŐPONT: október 27. 11:00–13:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Híd-mesterség
A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum közös 

Tér-foglaló városfelfedező sétalapjához kapcsolódva ismerd meg Budapest legrövidebb hídjának történetét a 
hídtörténeti sétán, és alkoss velünk!
IDŐPONT: október 27. 10:00–15:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    
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Magyar Nemzeti Galéria 1014 Budapest, Szent György tér 2. T.: +36 1 469 7180

Día de los Muertos
A Magyar Nemzeti Galéria mexikói stílusban emlékezik meg idén a halottak napjáról. Különleges prog-

ramokkal és természetesen Fridával várunk a várban. Öltözz be, és csatlakozz a jelmezversenyhez, hogy még 
jobban átéld az igazi mexikói hangulatot.
IDŐPONT: november 2. 16:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!      

Ebédszünet a múzeumban
Félórás, ingyenes tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Galéria állandó gyűjteményében. Főszerepben 

Munkácsy Mihány, Szinyei Merse Pál és Csontváry Kosztka Tivadar egy-egy festménye.
IDŐPONT: október 16., 25. november 6. 12:30–13:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Kriptától a kupoláig
Barangoljuk be együtt a Magyar Nemzeti Galéria épületét. A másfél órás séta alatt bemutatjuk a ritkán 

látogatott Habsburg nádori kriptát és az épület különleges részeit is, egészen a kupoláig.
IDŐPONT: október 27. 11:00–13:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: teljes árú: 1800 Ft. További kedvezményekről 
bővebb információt talál a www.oszifesztival.hu honlapon.

Múzeum az iskolában
Programunkon a pedagógusokat és az óvodapedagógusokat várjuk szeretettel egy kerekasztal-beszélgetésre. 

A téma a múzeumi kiadványok használata a kiállítótéren kívül. A beszélgetés után tárlatvezetés a 
Frida Kahlo- kiállításban.
IDŐPONT: október 18. 16:00–20:30       BELÉPÉS: ingyenes    

Nyomozás a Galériában!
Játékos tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Galéria állandó gyűjteményében az őszi szünet alatt. A tárlatvezetés 

után a gyerekeket nyomozós játékkal is várjuk. Miután minden nyom előkerült, és a megfejtés is megszületett, 
a kis detektívek ajándékot kapnak.
IDŐPONT: október 30., november 2. 11:00–12:30       BELÉPÉS: gyermek: ingyenes, felnőtt: 900 Ft    

Randi a múzeumban
Péntek délután várjuk azokat a fi atalokat, akik szeretnének egy különleges tárlatvezetésen részt venni 

barátjukkal/barátnőjükkel, szerelmükkel, vagy csak kíváncsiak a romantikus történetekre, melyek hatással 
voltak a 19. és 20. század művészetére.

IDŐPONT: október 19., 26. 16:00–17:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: diákoknak 400 Ft    

Magyar Nemzeti Múzeum 1088 Budapest, Múzeum körút 14–16. T.: +36 1 327 7773

„Szeptember végén”
Ismerjük meg Júlia valódi személyiségét, lelki gyötrelmeit és aggódását egyetlen szerelme, Petőfi  

elvesztése miatt. A programsorozat első alkalmával M. Lovas Krisztina történész beszélgetőtársa Ajkay 
Alinka irodalomtörténész.
IDŐPONT: október 3. 17:00–18:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 500 Ft-os programjeggyel látogatható    

100/100 Száz évek száz percben – kalandozás a múzeum épületében zárás után
Látogatóink zárás után fedezhetik fel a múzeum évszázadainak titkait. Figyelem, az időutazás során 

minden korszak és terem rejteget valami meglepetést, belépés csak saját felelősségre!
IDŐPONT: október 24. 17:00–19:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: Programjegy: diák és nyugdíjas: 1000 Ft, 
felnőtt: 2500 Ft, családi: 6200 Ft    

A földi pokol valódi arca – tanításmódszertani workshop
Mit tanítsunk a málenkij robotról az iskolákban? Hogyan lehet múzeumpedagógiai foglalkozások keretein 

belül feldolgozni e témát? Hogyan érzékenyítsük a tanulókat? A tárlatvezetés keretein belül minderre választ 
kaphatunk.
IDŐPONT: október 12. 17:00–19:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

A két nagy rivális – Széchenyi és Kossuth feleségei
A fi nom arisztokrata szépség, Seilern Crescence és a sokak szerint faragatlan Meszlényi Terézia alakját 

kívánjuk megismertetni programsorozatunk utolsó állomásán. M. Lovas Krisztina beszélgetőtársa ezúttal 
Csorba László történész lesz.
IDŐPONT: október 17. 17:00–18:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 500 Ft-os programjeggyel látogatható    

A Seuso és a többiek – családi kincskereső program római kincseink között
Istenek, hősök, barbárok, csodás lények és az őket megelevenítő mítoszok. Ismerkedj meg Pannónia 

provincia színes mindennapjaival, fedezd fel a pompás lakomákat, és fejtsd meg, miről mesél a Seuso-kincs!
IDŐPONT: október 27. 14:00–17:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: az időszaki kiállításra váltott belépőjeggyel 
látogatható    

A Seuso-kincs – római kori lakomák
Milyen szerepe volt a luxustárgyaknak egy késő római kori lakomán? Miről beszélgetett a pannóniai elit? 

Gazdag volt-e Seuso? Mráv Zsolt kurátori vezetésén kiderül, hogy a kincs értéke nem csupán az anyagában rejlik.

IDŐPONT: október 28. 16:00–17:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: az időszaki kiállításra váltott belépőjeggyel és 
500 Ft-os kiegészítő jeggyel látogatható    
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Batthyányné és az aradi özvegyek
Mit tudunk az Aradon kivégzett tábornokok hátramaradt asszonyairól, szerelmeiről? Mi lett későbbi 

sorsuk? Hogyan viselték az özvegység megpróbáltatásait? A programsorozat második alkalmával M. Lovas 
Krisztina Hernády Zsolt történésszel beszélget.
IDŐPONT: október 10. 17:00–18:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 500 Ft-os programjeggyel látogatható    

Kőkorszaki szakik a Kárpát-medencéből – pattintotteszköz-készítési bemutató
A Magyar Nemzeti Múzeum régészeti kiállításában megelevenedik egy kőpattintó munkája és eszközei, 

hogy bepillantást nyerhessünk a 350 000 évvel ezelőtti Kárpát-medencei mindennapokba.

IDŐPONT: október 20. 14:00–16:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes családi belépés a hónap 3. szombatján 
+ 250 Ft-os kiegészítő jegy    

Középkori szerelem
Titkos pillantások, csókok és ölelések. A szerelemről alkotott képünk gyökeres változásokon ment 

keresztül az évszázadok alatt. Programunkon megismerheti a régmúlt szerelmek legpikánsabb titkait.

IDŐPONT: október 11. 17:00–18:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: állandó kiállításra váltott belépőjegy + 250 Ft-os 
kiegészítő jegy    

Lapidáriumi alvilágjárás elemlámpával
Hogyan képzelték az alvilágot az egyiptomiak? Miért szállt Inanna a nagy égből a nagy föld felé? Orpheusz mi-

ért járt az alvilágban? A program során megismerheti, hogy az ókori emberek mit gondoltak a holtak birodalmáról.
IDŐPONT: október 18. 17:00–18:30    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: állandó kiállításra váltott belépőjegy + 250 Ft-os 
kiegészítő jegy    

Mondd el, mit vársz tőlünk! – múzeumpedagógiai workshop
20. század másképp! Megmutatjuk, hogy dolgozzuk fel a 20. századot múzeumpedagógiai, drámapedagógiai, 

élő múzeumi módszerekkel és tárlatvezetésekkel. Programjainkra gyermekeiket is várjuk, hiszen azok nekik 
szólnak!
IDŐPONT: október 4. 17:00–19:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Páncélsimogató – avagy hogyan készültek a középkori fegyverek?
Mindig is érdekelt, mi zajlik egy kovácsműhely rejtekében? Kíváncsi vagy, milyen eszközök és mester-

fogások vannak egy mai páncélkészítő tarsolyában? Gyere, és fedezd fel egy igazán izgalmas régi-új szakma 
minden csínját-bínját – testközelből!

IDŐPONT: október 30. 10:00–12:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: az állandó kiállításra váltott belépőjeggyel látogatható    

Parázs történetek Pest-Budáról
Élő Múzeum programunkban autentikus helyszínen találkozhat olyan személyekkel, akik a reformkorban 

élték mindennapjaikat: beszélgethet egy pesti polgárral, kifaggathat egy vásári kofát a Széna térről, vagy 
bepillanthat egy nemesi szalon csevegéseibe.
IDŐPONT: október 16., november 8. 17:00–18:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: programjegy: 1000 Ft/fő diák és 
nyugdíjas, 2500 Ft/fő felnőtt, 6200 Ft/család    

Sárkányok és más varázslények birodalma – az MNM óvodapedagógiai programjai
Óvodások az MNM-ben!? A Magyar Nemzeti Múzeum óvodapedagógiai foglalkozása a mesék világába 

repíti a gyerekeket, keretbe foglalja a foglalkozáson megjelenő mitikus állatokat, játékos próbatételeket és a 
varázstárgy készítését.
IDŐPONT: október 9. 17:00–19:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Utolsó földi állomás – ravatalok a Nemzeti Múzeumban
Hogyan vált a múzeumi tér a nemzet gyászának megtestesítőjévé? Költők, írók, politikusok, művészek. 

Fekete drapéria, MNM Rotunda. Tematikus épülettörténeti séta az MNM és a gyász szomorú, de méltóság-
teljes kapcsolatáról.

IDŐPONT: november 6. 17:00–18:30   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: az állandó kiállításra váltott belépőjeggyel látogatható

Magyar Természettudományi Múzeum 1083 Budapest, Ludovika tér 2–6. T.: +36 1 210 1085

Állati nyomozó – nyomozás és játék az állatok napján
Állatok napi programunkon a kicsiket társasjátékkal, a nagyokat nyomozójátékkal várjuk. Járjátok be az 

országot, és találjátok meg a legtöbb védett fajt! Legyetek ti a szakértők, és vizsgáljátok át a gyanús szállítmányt! 
Mehet, vagy elkobozzuk?

IDŐPONT: október 6. 10:00–14:00       BELÉPÉS: az állandó vagy az időszaki kiállításokra váltott belépőjeggyel látogatható    

Az MTM napja – születésnapi családi fi ttnap a múzeumban
A családok éve keretében szervezett forgatagunk fő témája az életmódunk és a belőle következő betegségek. 

Mennyire vagyunk egészségesek fi zikai és szellemi értelemben? Mit tehetünk, hogy ezen javítsunk? 
Mi vár ránk, gyerekeinkre, unokáinkra?
IDŐPONT: október 27. 10:00–18:00       BELÉPÉS: ingyenes    
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Museocaching – találd meg a tárgyadat!
Barangolj a kiállításban, és gyűjtsd össze saját virtuális kollekciódat! A rövid leírások és koordináták 

alapján keresd meg a múzeum rejtett tárgyait, készíts velük szelfi t, és oszd meg velünk is! A legjobb gyűjtemények 
feltöltőire nyeremény vár.

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS: az állandó vagy az időszaki kiállítások belépőjegyével látogatható    

Múzeumi szabadulószobák – lakatok, csontok, őslények, koporsók, bogarak, időutazás
Legyél te is kutató! Repülj vissza az időben, olvass, vizsgálódj, és fejtsd meg az élet talán legnagyobb 

rejtélyét, hogy a világ egyik legelismertebb tudósa lehess! Ha pedig igazi hősalkat vagy, térj be a kriptába, és 
szabadítsd ki a tetszhalottat!
IDŐPONT: október 27. – november 4.  REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 9000 Ft/csapat (az őszi szünetben 
25% kedvezménnyel), teljes ár: 12000 Ft/csapat.    

Műhelytitkok – pillants be muzeológusaink, preparátoraink munkájába!
Beavatunk a múzeumi munka kulisszatitkaiba. Interaktív bemutatóinkon kérheted muzeológusaink és 

preparátoraink szaktanácsait, szakvéleményét, és megismerheted 10 milliós gyűjteményünk néhány érdekes, 
féltve őrzött darabját is.
IDŐPONT: szeptember 22., 29., október 6., 13., 20., 27., november 3., 10. 10:00–14:00       BELÉPÉS: az állandó vagy az 
időszaki kiállításokra váltott belépőjeggyel látogatható    

Őslénykutató pizsamaparti – zárás után mienk a múzeum!
Érdekel az őslények világa? Úgy érzed, szakértője vagy a dínók és a mamutok korának? Akkor itt a helyed 

a fi atal őslénykutatók csapatában! Rátok vár az elveszett ősmaradványok felkutatása és vizsgálata. A feladat 
teljesítése után a múzeumban éjszakázhattok.
IDŐPONT: október 31. 19:00–november 1. 9:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 7900 Ft/fő    

Társaspáros – páros problémamegoldó társasjáték a múzeumban
A Társaspáros programjaiban összekötjük a játékot és a pszichológiát. Múzeumi kalandjátékunkban 

kipóbálhatod magadat mint társat vagy csapatjátékost. Zárás után a múzeumban: 9 állomás, 9 fejtörő. Kreativitás, 
logika, kommunikáció, problémamegoldás.
IDŐPONT: október 12., 19. 18:00–21:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: páronként 14 000 Ft    

Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár 1077 Budapest, Dohány utca 2. T.: +36 1 413 5500/158

Családi délelőtt a Síp12 Galéria és közösségi térben
Ismerkedés a zsidó őszi ünnepekkel a zsidó múzeum új közösségi terében, a Síp12 Galériában. 

Cím: Síp12 Galéria és közösségi tér, Síp u. 12. 1075
IDŐPONT: október 30. 10:00–12:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Mit rejt a Zsidó Levéltár?
Az interaktív felfedezőút során a Zsidó Levéltár Látványraktárába látogatunk, ahol egy levéltár-pedagógiai 

füzet segítségével játékosan felfedezzük a Látványraktár kincseit: megismerkedünk díszes, különleges 
iratokon keresztül zsidó tradíciókkal, a zsidó közösség jelentősebb eseményeivel, héber betűkkel. Együtt 
felfedezzük, hogy mivel foglalkozik egy levéltár, és hogyan szolgálja az emlékezést, ápolja a kultúra gyökereit. 
A felfedezőúton elkísér minket Manó és Rebi, a két kis pók, akik a Látványraktárban laknak, így már jól ismerik 
a gyűjteményt, otthonosan mozognak az iratok között.

IDŐPONT: október 16., 18. 11:00–12:30, 14:00–15:30     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Séta a zsidónegyedben
Városnéző séta Budapest zsidónegyedében, ahol az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a vallási és 

kulturális sokszínűségbe, megcsodálhatják az építészeti különlegességeket, és bejárhatják az utcák rejtett 
zugait. A vezetett séta során egészen más szempontból elevenedik meg Budapest belvárosa. Végigjárjuk a 
történelmi helyszíneket, miközben megismerkedünk a zsidó vallással és az utcák kulturális sokszínűségével.
IDŐPONT: október 9., november 6. 16:00–17:30    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum 1118 Budapest, Ménesi út 65. T.: +36 30 201 1073

Ágyúk közé rejtett virágok – Cziffra György-emlékkiállítás
Kiállítás Cziffra György (1921–1994) zongoraművész tiszteletére.

IDŐPONT: november 5. 17:00–18:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Budáról fúj a szél
Gellérthegyi séta Karinthy törzsasztalától Nobel-díjasok, feltalálók, művészek, építészek nyomdokain 

járva. A séta végén találkozás Molnár-C. Pállal a művész Ménesi úti lakásmúzeumában. A Kor-rajz című 
újságrajz-kiállítás megtekintése vezetéssel.

IDŐPONT: november 13. 15:30–18:30   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: kedvezményes jegyár a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja alkalmából: 3000 Ft     

Egy elfeledett római ösztöndíjas szobrász
Erdey Dezső életpályája, különös tekintettel a két világháború közötti időszakra. Suba Zoltán művészet-

történész előadása.

IDŐPONT: október 25. 18:00–19:30       BELÉPÉS: kedvezményes jegyár a Múzeumok Őszi Fesztiválja alkalmából: 
1000 Ft, nyugdíjasoknak és diákoknak: 500 Ft.     
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Legendák színháza – kortárs parádé
A Nyugat Plusz folyóirat dupla lapszámbemutatója – zenével, fi lmvetítéssel, felolvasószínházzal. 

Művészeti vezető: Szabó Zoltán Attila. Házigazda: Csillag Péter, Horváth Gábor Miklós.
IDŐPONT: november 9. 18:00–19:30       BELÉPÉS: ingyenes. Támogatónk: Budapest Főváros Önkormányzata.      

Legendák színháza – Tanár úr, kérem!
Tanár úr, kérem!, avagy Karinthy & Kosztolányi kalandtúra, zenével, irodalmi játékkal. Előadó: Kálloy 

Molnár Péter, Szabó Zoltán Attila. Házigazda: Csillag Péter, Horváth Gábor Miklós.

IDŐPONT: november 6. 14:00–15:30       BELÉPÉS: ingyenes. Támogatónk: Budapest Főváros Önkormányzata.      

Legendák színháza – versszínház
Versszínház Sipos Áron előadásában. Rendező: Miske Emő. Művészeti vezető: Szabó Zoltán Attila. 

Házigazda: Csillag Péter, Horváth Gábor Miklós.

IDŐPONT: október 6. 18:00–19:30       BELÉPÉS: ingyenes. Támogatónk: Budapest Főváros Önkormányzata.      

Szolid fotelmuzsika az Egri fi vérekkel
Családi házi muzsika Egri Mártonnal és Egri Mátyással, kávéházi hangulatban, Molnár-C. Pál újságrajzai között.

IDŐPONT: október 4. 19:30–21:00       BELÉPÉS: ingyenes, adományokat szívesen fogadunk!     

Nagy Imre Emlékház 1026 Budapest, Orsó utca 43. T.: +36 1 392 5011/101

Egy miniszterelnöki otthon az '50-es években
A Nagy Imre egykori otthonául szolgáló – ma emlékházként működő – épületben unokája, Jánosi Katalin 

idézi fel a mártír miniszterelnök családi körben eltöltött mindennapjait.

IDŐPONT: október 23. 15:30–17:30   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: az emlékház kiállításának megtekintése és a 
programon való részvétel ingyenes     

Emlékház Bauhaus-villában
Rajk László Kossuth-díjas építész előadása betekintést nyújt az emlékház mint kiállítóhely műfaji sajátossá-

gaiba. Ezután Pótó János történész rendhagyó tárlatvezetés keretében mutatja be, hogyan valósult meg az 
emlékház Nagy Imre egykori otthonában.
IDŐPONT: október 13. 10:00–12:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a kiállítás megtekintése és a programon való 
részvétel ingyenes    

Nagytétényi Kastély 1225 Budapest, Kastélypark utca 9–11. T.: +36 1 207 0005

Árnyjáték a kastélyban
Az árnyszínjátszást felelevenítve látogatóink jelmezt ölthetnek, zenét választhatnak, és klasszikus irodalmi 

ihletésű vagy saját fantáziájukból születő jeleneteket játszhatnak el árnyalakokként egy sok titkot elrejtő (vagy 
épp felfedő) paraván mögött.
IDŐPONT: november 10. 11:00–17:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 1000 Ft. További kedvezményekről bővebb 
információt talál a www.oszifesztival.hu honlapon. 

Gyöngyszemeink
Egy délelőtt a bútorok bűvöletében! Az Iparművészeti Múzeum bútorgyűjteményének pár egyedi, jellegzetes 

darabját vizsgálhatják meg látogatóink közelebbről e programon. „Szenzációs örökségeink” sosem látott szerkezete 
és rejtett részei is feltárulnak.
IDŐPONT: október 7. 10:00–13:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 1000 Ft. További kedvezményekről bővebb információt 
talál a www.oszifesztival.hu honlapon.     

Házhoz megy a Nagytétényi Kastély!
2018 őszén folytatjuk népszerű bőröndprogramunkat, melynek keretében óvodákba és iskolákba visszük 

el a „múzeumot”. Foglalkozásaink három témát ölelnek fel – Mátyás király korával, a barokk stílussal, vagy 
egy múzeum belső életével foglalkoznak.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Séták a kastélyban
A Nagytétényi Kastély története és gyűjteménye mellett maga az épület is érdekes, sok titkot rejt, melyek 

felfedezésre várnak. Ezen a különleges délutánon látogatóink izgalmas, rég elzárt helyiségekbe is beléphetnek majd.
IDŐPONT: október 7. 13:00–17:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 1000 Ft. További kedvezményekről bővebb információt 
talál a www.oszifesztival.hu honlapon.     

Óbudai Múzeum 1033 Budapest, Fő tér 1. (bejárat a Szentlélek tér felől) T.: +36 1 250 1020

A lakótelepek Paradicsoma – történeti séta az óbudai lakótelepek kialakulásáról
Az Óbudai Múzeum ingyenes sétája bemutatja Óbuda mai „beton-arcának” kialakulását. Megismerteti 

az érdeklődőket többek között a kísérleti lakóteleppel, valamint a szanálást követően felépült panelházak 
történetével, érdekességekkel.
IDŐPONT: október 6. 10:00–12:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Óbuda A–Z – interaktív helytörténeti tárlatvezetés
A helytörténeti kiállítás Óbuda történetét a középkortól a 20. század közepéig három jól elkülöníthető, a 

városképében is markánsan különböző korszakra osztotta, így született meg az „Egy város három arca” kiállításcím.

IDŐPONT: október 18. 17:00–18:30    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     
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Templomok a talpunk alatt – kurátori tárlatvezetés
A Zichy-kastélyban berendezett állandó középkori kiállításban látogatóink megismerkedhetnek a főtéren 

állt gótikus Szűz Mária-templom és az Árpád-kori Szent Péter-templom történetével, valamit Óbuda híres 
mecénásával, Łokietek Erzsébet királynéval.

IDŐPONT: október 20. 11:00–12:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Törékeny vágyak – porcelánok a császári asztaltól a panelvitrinig – Hüttl Tivadar gyára és 
az Aquincum Porcelángyár.

Kevésbé ismert, hogy Óbudán is létezett porcelángyár: az Elbogenből származó Hüttl Tivadar elsőként hozott 
létre porcelánfestő üzemet 1906-ban. Ennek állít emléket az időszaki kiállítás, amelyben a kiállítás kurátorai 
kalauzolják az érdeklődőket.

IDŐPONT: október 10. 11:00–12:30    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Óbudai Múzeum Goldberger Textilipari Gyűjtemény 1036 Budapest, Lajos utca 136–138. T.: +36 1 250 1020

…a Goldberger
Az Óbudai Múzeum Goldberger Textilipari Gyűjteménye állandó kiállításával méltó emléket kíván állítani 

az 1784-ben Goldberger Ferenc által alapított, több mint 200 éven át fennállt textilgyár történetének.

IDŐPONT: október 28. 10:00–11:30     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Eszterházy Károly Egyetem) 
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. T.: +36 1 323 5513

Táskamúzeum
Utazó múzeumként ötféle tanórát kínálunk általános és középiskolásoknak. Bemutatjuk az iskolai írás-

oktatás, a jutalmazás és a büntetés történetét. Foglalkozunk a fénytan és az optika 19. századi szemléltetésével 
és a régi pénzek szerepével.

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Petőfi  Irodalmi Múzeum 1053 Budapest, Károlyi utca 16. T.: +36 1 317 3611

Dráma van!
A Bábtechnikák Arany János művei nyomán c. kiállításhoz kötődve a bábpedagógiáról tartanak előadást 

előadóink, míg az Önarckép álarcokban c. Arany János bicentenáriumi tárlathoz kapcsolódó workshopon 
drámapedagógiai módszerekkel ismerkedhetnek meg.

IDŐPONT: október 19. 18:00–20:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Egy bőröndnyi bábkiadvány bemutatója
A családokat megszólító, interaktív papírbábszínházunk játékos módon ismerteti meg többgenerációs 

célközönségét Arany bábos adaptációival és a különféle bábtechnikákkal. Izgalmas megjelenésével közös 
játékra, bábozásra ösztönöz minden látogatót!

IDŐPONT: november 6. 17:00–19:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Mesés bábos pedagógusműhely Kiss Ágival
Kiss Ági 2005 óta alkalmazott módszerében a Háromlépcsős Barboncás Bábterápiát rituális elemekkel 

ötvözi. A technika lépésről lépésre segít a felvetett probléma kibontásában.

IDŐPONT: október 27. 9:00–18:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 5000 Ft     

Olvass várost!
Sétánk során összefonódnak az irodalmi szövegek és a bennünket körülvevő fi zikai tér. Szöveges játékokkal 

idézzük meg a városi terek és izgalmas múlttal bíró épületek egykori funkcióit és történeteit.

IDŐPONT: október 13. 10:00–12:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 1000 Ft     

Pincétől a padlásig
A Károlyi-palotát az egyik legjelentősebb magyar főúri család emelte Budapest egyik legimpozánsabb 

belvárosi palotájává. A séta során megismerhetik a klasszicista palota és a főnemesi család történetét. Bejárunk 
ritkán látható titkos helyeket is.

IDŐPONT: október 28. 15:00–17:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 1000 Ft    

Postamúzeum 1068 Budapest, Benczúr utca 27. T.: +36 1 269 6838

A madzagtelefontól a mobilig – kalandozás a távbeszélő-történetben
Programunk keretében múzeumi munkatársaink mennek el az általános iskolákba, és tartanak sok-sok 

eszközzel, játékkal interaktív bemutató foglalkozást a távbeszélő, vagyis a telefon és a telefonálás történetéről.

IDŐPONT: október 2. 10:00–november 9. 16:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Ereklyék nyomában – kalandjáték a Postamúzeumban
Történelmünk hat legendás alakja egy különleges üzenetet küldött neked a múltból. Ahhoz, hogy 

megértsd, túl kell jutnod minden akadályon, meg kell találnod az összes ereklyét, hogy végül megfejthesd 
a 150 éves feladványt.

IDŐPONT: október 30. 16:00–20:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: aznapra szóló érvényes belépőjegy 
(felnőtt 1000 Ft, diák, nyugdíjas 500 Ft)     
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Ha feladod, szabadulsz! – rejtély és játék
Légy részese egy valódi kriminek szabadulós játékunkban! Egy rejtélyes postai emberrablás gyanúsított-

jaként 30 perced van, hogy tisztázd magad, és megtaláld az igazi elkövetőket.

IDŐPONT: november 6. 16:00–20:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: aznapra szóló érvényes belépőjegy 
(felnőtt 1000 Ft, diák, nyugdíjas 500 Ft)     

Látogatás az Országos Logisztikai Központban
Látogatás a Magyar Posta Zrt. budaörsi Országos Logisztikai Központjában, ahol a számítógép által 

vezérelt gépsorok napi 24 órában végzik a levél- és csomagküldemények feldolgozását.

IDŐPONT: október 12. 14:00–18:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Párbeszéd 12. – Sáfár József távírótörténeti gyűjteménye a Podmaniczky–Vigyázó-
kastélyban

A Párbeszéd programsorozat 12. állomásán újra egy magángyűjteménybe kalauzoljuk el Önöket, ezúttal Sáfár 
József távírótörténeti tárlatát tekinthetik meg kurátori tárlatvezetéssel.

IDŐPONT: október 18. 16:00–20:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Távirati stílusban – kiállításmegnyitó
Időszaki kiállításunk a 90 éve megjelent különleges küldeménytípusra, a dísztáviratra emlékezik.

IDŐPONT: október 9. 16:00–17:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Ráth György-villa 1068 Budapest, Városligeti fasor 12. T.: +36 1 342 3916

A Ráth-villából jöttem, mesterségem címere: szobalány, inas, építész – általános iskolásoknak
A Mesterségem címere sorozat különleges szerepjátékkal egészül ki. Egy-egy szakmán keresztül egy 

korszakkal, egy régi világgal ismerkedünk meg mélyebben.

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Az eltűnt ezüst nyomában – nyomozás a Ráth-villában
Szünetelj a Ráth-villában, nyomozd ki, hogy ki lopta el a háziúr értékes tárgyát! Nagy botrány van a házban! 

A Ráth-villa egész személyzete a méltóságos úr eltűnt csecsebecséjét keresi. De nincs könnyű dolguk, mert 
nemcsak azt nem tudják, hol van, de azt sem, hogy mi az!

IDŐPONT: október 30. 10:00–12:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 1300 Ft/fő     

Dizájncsütörtök – műhelylátogatások
Látogass el az Iparművészeti Múzeum munkatársaival a város dizájnstúdióiba, ahol kortárs iparművészek 

műhelyeibe nyerünk betekintést. Nemcsak a technikákkal és az eszközökkel ismerkedünk meg, hanem a 
művészek hétköznapjaiba is bepillantást nyerünk.

IDŐPONT: november 8. 18:00–19:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 2000 Ft/fő, a jegyet előzetesen kell megvásárolni     

Illemtanóra múlt időben – általános iskolásoknak
A kihelyezett múzeumi órán korabeli jelmezekbe öltözünk, és eljátszunk – de nem csak a gondolattal –, 

hogy hogyan is éltek a gyerekek száz évvel ezelőtt, és mit jelentett akkoriban az illem, azaz jól viselkedni.

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Keletről fúj a szél? – vakoknak és gyengénlátóknak szóló program
Japánt megidéző szecessziós mese kézbe vehető tárgyakkal, terápiás hangszerekkel és keleti illatokkal.

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Nemcsak vízen, földön, levegőben! – óvodásoknak
Papírszínházas japán mese egy fi úról, aki egy hatalmas hullámból került az emberek közé. A mese hallgatása 

közben a gyerekek szólaltatják meg az óceán, a szél és a mennydörgés hangját.

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Rejtély a villában – élő szereplős kalandjáték a Mare Temporis Történelmi Hagyományokért 
Alapítvány együttműködésével

Az értékes ereklyék és drága műalkotások szinte vonzzák a tolvaj kezeket. Programunkon egy műkincslopási 
eset közepébe csöppenünk, ahol mindenki gyanús, legyen az a rejtélyes vendéglátó, a mindentudó komornyik, 
a fecsegő szobalány vagy a karót nyelt katonatiszt.

IDŐPONT: október 27. 10:00–17:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 2500 Ft/fő     

Roncscsillárok restaurátorszemmel
Szilágyi Vera, az Iparművészeti Múzeum Ötvös Osztályának restaurátora mutatja be a Ráth György-villá-

ba került restaurált szecessziós csillárok helyreállítását.

IDŐPONT: október 17. 17:00–18:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a kiállítás belépőjegyével látogatható.     

Városi séta a szecesszió jegyében
Kapovits Réka építészmérnök vezetésével fedezd fel Budapest legszebb szecessziós épületeit, melyeket 

belülről is megtekinthetsz.

IDŐPONT: október 6. 15:00–17:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 2500 Ft/fő    
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Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 1013 Budapest, Apród utca 1–3. T.:   +36 1 201 1577

A bábák szerepe a vidéki társadalomban (19. század vége – 20. század első fele)
A Semmelweis-évhez, valamint A szülészet születése c. időszaki kiállításunkhoz kapcsolódan Dr. Deáky 

Zita előadása azt a tematikát járja körbe, hogyan működtek, milyen feltételek mellett dolgoztak, milyen szoká-
sokat gyakoroltak az okleveles bábák a falusi társadalomban.

IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.       BELÉPÉS: ingyenes     

Bábasors: mit mesél egy csontváz?
A szülészet születése kiállításhoz kapcsolódóan Pálfi  György, a Szegedi Tudományegyetem Embertani 

Tanszékének tanszékvezetője bemutatja azt a nemrég talált csontvázat, amin a csontszerkezet elváltozásai 
kétségtelenné teszik, hogy a hölgy foglalkozása bába volt.

IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!  BELÉPÉS: ingyenes     

Egy elfeledett patika rejtelmei
A séta során megismerhetjük a Mátyás téren megbúvó egykori Szent Keresztély gyógyszertárat, melyet 

Filó János 1890-ben építtetett. A patika bezárt, azonban a házzal egyidős neoreneszánsz berendezés ma is 
eredeti pompájában csodálható meg. A sétát Marton Ildikó muzeológus tartja.

IDŐPONT: október 6. 11:00–12:30     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Fürdő sétány
Szent Gellért gyógyfürdő, Rudas gyógyfürdő, Rácz gyógyfürdő, három állomás. Épített örökségünk 

különleges és nagyszerű darabjai egymás után, a Duna partján. A séta ezeket a fürdőket mutatja be, kívülről-
belülről. A sétát Bacsa Ildikó dolgozta ki és tartja meg az érdeklődőknek.

IDŐPONT: október 13. 14:00–16:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Palota a Török utcában
A jelenleg könyvtárként és adattárként működő épület érdekes látnivaló, ugyanakkor a palota egykori 

lakói is sok izgalmas történettel tudnak szolgálni – ezt meséli el Dr. Magyar László András orvostörténész. 
A palotabejárás évek óta nagy sikernek örvend.

IDŐPONT: október 11. 17:00–18:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Szúr, vág, mégis gyógyít!
Az orvoslásban használt eszközök igencsak különbözőek, alakjukat, funkciójukat vagy használatukat tekintve. 

Története mindegyiknek kivételes, legyen az múlt századi vagy több száz éves műszer! Dr. Kótyuk Erzsébet 
főmuzeológus tart rendhagyó tárlatvezetést a SOM állandó kiállításában.

IDŐPONT: október 12. 17:00–18:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Tisztességben megöregedni? Az időskor kulturális konstrukciójáról
Az öregedés folyamatos kizárás, elengedés; összetett folyamat. Általában véve az idősebbekre kevesebb 

fi gyelem jut, mint az aktív életüket élőkre – legyenek azok a mindennapi élet kérdései, kezelendő problémák 
vagy a fogyasztói életbe való bevonás. Oltai Katával többek között ezekről a kérdésekről beszélgetünk.

IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!  BELÉPÉS: ingyenes     

Várandósság – szülés – gyermekágy: Erzsébet királyné Magyarországon (1867–1868)
Erzsébet királyné 1868-ban adott életet negyedik gyermekének, Mária Valériának. Magyarországi szüléséről 

– melyet részben Balassa János vezetett le –, Vér Eszter Virág egyetemi tanársegéd tart előadást.

IDŐPONT: október 3. 18:00–18:45       BELÉPÉS: ingyenes    

Zenetörténeti Múzeum 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7. T.: +36 1 214 6770/252

A magyar zongoragyártás fénykora – Beregszászy Lajos-emlékkiállítás
A rendhagyó tárlatvezetés alkalmával a látogatók betekintést kaphatnak Beregszászy Lajos zongorakészítő 

munkásságába, életébe, és megfi gyelhetik különleges zongoráit.

IDŐPONT: október 17. 14:00–15:00       BELÉPÉS: felnőtt: 600 Ft, diák/nyugdíjas/pedagógus: 300 Ft     

Magyar hegedűkészítők – a Reményi család öröksége
Ismerje meg a Reményi hegedűkészítő család történetét, és hallgassa meg a kiállításon szereplő 

mesterhangszerek hangjait!

IDŐPONT: október 24. 14:00–15:00       BELÉPÉS: felnőtt: 600 Ft, diák/nyugdíjas/pedagógus: 300 Ft     

Mesterek és hangszereik – Haydn, Liszt, Hubay és Lajtha
Fedezzük fel együtt Haydn, Liszt, Hubay és Lajtha korának különleges zongoráit a Zenetörténeti Múzeum 

kiállításában!

IDŐPONT: október 11. 16:00–17:00       BELÉPÉS: felnőtt: 600 Ft, diák/nyugdíjas/pedagógus: 300 Ft     

Séta az Erdődy-palotában
A Zenetörténeti Múzeumnak otthont adó Erdődy-palotába invitáljuk az érdeklődőket. Járjuk be együtt a 

barokk palota legszebb tereit!

IDŐPONT: október 21. 10:00–11:00       BELÉPÉS: felnőtt: 600 Ft, diák/nyugdíjas/pedagógus: 300 Ft     
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Abony, Abonyi Lajos Múzeumi Kiállítóhely; 2740, Vasút út 16. T.: +36 53 360 075

Az abonyi ereklyék fosztogatói 2.
Abonyi Lajos írónak számtalan műve jelent meg, de rengeteg kézirat maradt rejtve az évtizedek során; 

köztük egy olyan is, amely felfedhet egy elfeledett titkot. A múzeum tárgyai rejtik a kulcsokat. Induljon a 
kincsvadászat!

IDŐPONT: október 8–13.   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

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

A Sisi-merénylet – legendák és a valóság. Az ELTE Jogi Kara Perjátszó Körének előadása
Az Erzsébet királyné halálának 180. évfordulója kapcsán felújított színdarab segítségével bepillantást 

nyerhetünk a királyné korabeli megítélésébe, és felelevenítődik Erzsébet gyilkosának pere.

IDŐPONT: október 25. 19:00–21:00       BELÉPÉS: 1500 Ft/fő     

Bunkertúra
Horthy Miklós kormányzó sokáig elfeledett, a föld alatt kb. 10 méter mélyen fekvő bunkerét mintegy 170 cm 

széles vasbeton falak határolják, és vezetett túra keretében látogatható.

IDŐPONT: október 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28., november 3., 4., 10., 11. 13:00–13:30    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  
BELÉPÉS: felnőtt: 700 Ft, diák: 350 Ft     

Látogatás a Barokk Színházban
Az 1780-as években Grassalkovich II. Antal által építtetett kastélyszínház az első, máig fennmaradt, kulisszás 

kőszínház Magyarországon. Az egyedülálló színházépületet és színpadtechnikáját 2003-ban állították helyre.

IDŐPONT: október 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28., november 3., 4., 10., 11. 13:30–14:00       BELÉPÉS: felnőtt: 1400 Ft, 
diák: 700 Ft     

Mesélő lakosztályok
Játékos tárlatvezetés családoknak. Hétvégenként különleges barangolásra hívjuk a kastély lakóinak 

élete iránt érdeklődőket. Fedezzük fel közösen Erzsébet királyné és Ferenc József lakosztályát!

IDŐPONT: október 6., 13., 20., november 3., 10. 11:30–12:30, 14:30–15:30   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: családi 
belépő (2 felnőtt és max. 3 gyermek részére): 6400 Ft, 600 Ft/óvodás, 1600 Ft/diák, 2600 Ft/felnőtt     

Retró buli
A családi nap lezárásaként a résztvevők átélhetik a ’60-as, ’70-es évek házibulijainak hangulatát. Retró 

zenék mellett mulathatnak, a tökéletes múltidézés jegyében a büfé is a szocialista ízek világát idézi fel.

IDŐPONT: október 27. 19:00       BELÉPÉS: 1500 Ft/fő     

Retró családi nap
Kik éltek a második világháborút követően a rendszerváltásig az egykori királyi rezidencia falai között? 

Hogyan alakult a kastély sorsa a Magyar Népköztársaság idején? Mit tudott az átlagember, és mi volt a valóság?

IDŐPONT: október 27. 10:00–17:00       BELÉPÉS: felnőtt: 1500 Ft/fő, diák: 900 Ft/fő, óvodás: 600 Ft/fő     

Retró fi lmklub
A fi lmek szerelmese? Szívesen részt venne egy exkluzív fi lmvetítésen a kastély falain belül? Ha kíváncsi, hogy 

milyen fi lmeket forgattak a kastélyban, és mely fi lmekben jelenik meg az épület, akkor a retró fi lmklubban a helye!

IDŐPONT: október 27. 17:00–19:00       BELÉPÉS: 1000 Ft/fő     

Romtúra
Kíváncsi a kastély XX. századi történetére? Szívesen körbesétálna az épület még felújításra váró részeiben? 

Hallott-e már arról, hogy valaha szovjet katonák lakták Erzsébet királyné egykori rezidenciáját?

IDŐPONT: október 27. 11:00–12:00, 12:00–13:00, 13:00–14:00, 14:00–15:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 1000 Ft/fő    

Gödöllő, Gödöllői Városi Múzeum; 2100, Szabadság tér 5. T.: +36 28 421 997

Az agyag ezer arca
Ősi bronzkori technikával kerámia marokedény készítése. A foglalkozást keramikusművész, múzeum-

pedagógus vezeti.

IDŐPONT: október 15. 10:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: foglalkozás: 450 Ft/fő + belépőjegy ára. Bővebb információk a 
jegyárekról: godolloimuzeum.hu/informaciok/latogatoi-informaciok 

Időutazás a bronzkorba – a bronzkori hétköznapok hősei
Időutazás a bronzkorba – a bronzkori hétköznapok hősei.

IDŐPONT: október 13. 16:00–18:00       BELÉPÉS: ingyenes     
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Keressük együtt!
Mi a régész, a régésztechnikus feldata, hogyan könnyíthetik meg egymás dolgát, és az ő feladatukat 

hogyan könnyíthetik meg az amatőr fémkeresők?

IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!  BELÉPÉS: ingyenes    

Kirándulás felfedezőknek
Sok olyan hely van a környéken, amely vonzza az érdeklődőket, de nincs esélyük egyedül, szakmai vezető 

nélkül megtalálni, ehhez nyújtunk mi segítséget, illetve a kirándulás során pluszinformációkhoz juthatnak a 
múzeum munkatársainak segítségével.

IDŐPONT: október 21. 9:00–14:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Tervezz velünk!
A múzeumi foglalkozások és kiállítások ismertetése és népszerűsítése az óvodapedagógusok körében.

IDŐPONT: október 1. 15:00–17:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Kismaros, Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény; 2623, Kossuth Lajos út 21. T.: +36 20 923 4714

25 éves a Kismarosi Falumúzeum – Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény c. jubileumi 
időszaki kiállítás

A Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény állandó kiállítása megnyitásának 25. évfordulója alkalmából 2018. 
szept. 28-án nyitjuk meg a Kismarosi Művelődési Házban a 25 éves a Kismarosi Falumúzeum – Sváb Muzeális 
Gyűjtemény c. jubileumi kiállítást.

IDŐPONT: október 1. – november 8.       BELÉPÉS: ingyenes     

Kismarosi borászati érdekességek c. tárlatvezetés a Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény 
állandó kiállításán

A kismarosi betelepült sváb őslakosság a 18-19. században és a 20. század első felében jelentős szőlészeti-borászati 
tevékenységet folytatott. Ennek hagyományai és eszközei fényképeken és tárgyakon láthatók a Kismarosi 
Sváb Muzeális Gyűjteményben.

IDŐPONT: október 21. 10:00–12:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Százhalombatta, „Matrica” Múzeum és Régészeti Park; 2440, Gesztenyés út 1–3. T.: +36 23 354 591

Őszi MiniTábor a „Matrica” Múzeumban: Batta '700 – középkori játékok
A táborban megismerjük, elképzeljük és „megéljük” a 700 évvel ezelőtti Báté falu és földbirtokos családjának 

életét játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, mesével és éjszakai bátorságpróbával.

IDŐPONT: október 29–31.    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részvételi díj: naponta 2500 Ft/gyermek    

Szentendre, Ferenczy Múzeumi Centrum; 2000, Kossuth Lajos utca 5. T.: +36 26 310 244

Világok között – Vajda Lajos (1908–1941) élete és művészete
A Ferenczy Múzeumi Centrum nagyszabású, a Vajda-életművet újragondoló időszaki kiállításának 

megnyitója. A kiállítás legfontosabb feladata a vajdai életmű objektív vizsgálata és a korábbi szempontoktól 
radikálisan eltérő, kritikai elemzése.

IDŐPONT: november 10. 17:00–19:00       BELÉPÉS: ingyenes     

A nagy család – különleges tárlatvezetés és agyagozás
Kovács Margit kerámiáit egy különleges, zenés-énekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg a láto-

gatók. A vezetés után agyagozásra várjuk a családokat.

IDŐPONT: október 14. 10:00–13:00       BELÉPÉS: 500 Ft/fő, 7 éves korig egy kísérőnek ingyenes. Bérlettel ingyenes.     

Czóbel 3.0
Az évről évre megújuló Czóbel-kiállítás kurátora, Barki Gergely művészettörténész tárlatvezetése a 

Czóbel 3.0 című kiállításon.

IDŐPONT: október 26., november 9. 17:00–18:00       BELÉPÉS: jegyárakról és további kedvezményekről bővebb információt 
talál a www.oszifesztival.hu honlapon.  

       Múzeumi rejtélyek és rejtvények – Czóbel-esetek
Barki Gergely művészettörténész a Czóbel-képek titkaiba avatja be az érdeklődőket: mi rejlik a raktárak 
mélyén és a festmények hátoldalán?

IDŐPONT: október 6. 16:00–18:00       BELÉPÉS: jegyárakról és további kedvezményekről bővebb információt talál a 
www.oszifesztival.hu honlapon.         

Szenior szerda
A délelőtti programon Kovács Margit feledhetetlen kerámiáival ismerkedhetnek a szenior érdeklődők.

IDŐPONT: október 17. 11:00–12:30       BELÉPÉS: 600 Ft/fő     

Tárgydoktor rendel
Hogyan válhat egy töredékes, kopott, piszkos tárgyból kiállításra méltó használati vagy éppen dísztárgy? 

Családi délelőttünkön minden érdeklődő megismerkedhet a restaurálás rejtelmeivel.

IDŐPONT: november 11. 10:00–12:00       BELÉPÉS: 500 Ft/fő     
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Vajda Lajos nyomában
Mi rejtőzik a keretek alatt? Mit árul el a művek hátoldala? Hogyan nyúljunk egy értékes műtárgyhoz? Az FMC 

páratlan Vajda Lajos-gyűjteményéből közel 30 mű tekinthető meg közelről, restaurátori közreműködéssel egy 
speciális raktár-tárlatvezetésen.

IDŐPONT: október 19. 16:00–18:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 600 Ft/fő    

Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum; 2000, Sztaravodai út T.: +36 26 502 501

XV. Teréz-nap – Mátyás király hazajár
Néphagyományőrző ódapedagógusok őszi találkozója és konferenciája. A konferencia a Nép-

hagyományőrző óvodapedagógusok Egyesülete és a Szentendrei Óvónők Néphagyományt Éltető Közössége 
közös rendezvénye.

IDŐPONT: október 12. 9:00–16:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Bringatúrák a Skanzenben
Az őszi szünet idején izgalmas biciklis túrákkal várja a látogatókat a Skanzen. A látogatók mindennap 

más-más tematika mentén tekerhetnek körbe a múzeumon muzeológusok vezetésével, hogy olyan helyszíneket 
is felfedezhessenek, amik az átlaglátogató szeme előtt rejtve maradnak.

IDŐPONT: október 30. – november 4. 9:00–16:00       BELÉPÉS: általános múzeumi belépővel a biciklis túra részvételi 
díja: 500 Ft/fő. Jegyárakról és további kedvezményekről bővebb információt talál a www.oszifesztival.hu-n 
vagy a múzeum honlapján. 

Kukoricázz velünk!
Ősszel kezdődik a kukoricafosztás időszaka, a Skanzen portáit járva a látogatók felfedezhetik, milyen 

változatos módon használták fel a növény minden egyes részét. A kukorica az ember mellett az állatokat is táp-
lálta, csuhéjából, csutkájából és bajszából a sokféle gyerekjáték mellett hasznos munkaeszközök is készültek.

IDŐPONT: október 30. 9:00–16:00       BELÉPÉS: általános múzeumi belépővel a biciklis túra részvételi díja: 500 Ft/fő. 
Jegyárakról és további kedvezményekről bővebb információt talál a www.oszifesztival.hu-n vagy a múzeum 
honlapján.  

Mesterek oskolája
A Mesterek oskolája rendhagyó önképzési és egyben önkifejezési alkalom! A program során olyan tettre 

kész nyugdíjas pedagógusok tartanak kihelyezett tanórát a szentendrei Skanzenben, akik felhalmozódott 
tapasztalataikat, jól bevált módszereiket szívesen ültetik át a Skanzen terepasztalára, néprajzi közegébe.

IDŐPONT: október 19. 15:00–20:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Szent Márton-napi Újborfesztivál és Libator
Márton-napi fesztiválunk idén is a bor és a gasztronómia körül forog a paraszti évet lezáró vigasság 

jegyében. A családokat nép- és világzenei koncertek, bábszínház, kézműves programok, rengeteg játék és az 
őszi-téli társas munkákat felelevenítő programok sokasága várja.

IDŐPONT: november 10. 9:00–november 11. 18:00       BELÉPÉS: általános múzeumi belépővel a biciklis túra részvételi 
díja: 500 Ft/fő. Jegyárakról és további kedvezményekről bővebb információt talál a www.oszifesztival.hu-n vagy a 
múzeum honlapján.

Tápiószele, Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma; 
2766, Múzeum út 13. T.: +36 53 380 157

A kő marad – kerékpárral kőbe zárt emlékeink nyomában
Kerékpárral eredünk Tápiószele történeti emlékei nyomába: ellátogatunk a római katolikus, református, 

evangélikus templomba és temetőbe, megnézzük a zsinagóga épületének maradványait, és ellátogatunk a 
Tápió-patak mellett található zsidó temetőbe.

IDŐPONT: október 5. 14:30–16:30       BELÉPÉS: ingyenes     

A Tápió-vidék 1956-ban
Történelmi beszélgetés a Tápió-vidék 1956-os eseményeiről készült dokumentumfi lm szerkesztő-rendezőjével, 

dr. Liebmann Katalinnal.

IDŐPONT: október 16. 16:30–19:30       BELÉPÉS: ingyenes     

Alkossunk együtt!
Közös festés, rajzolás Illés Márta festőművésszel.

IDŐPONT: október 13. 14:00–16:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Felfedezői csapatjáték
Kalandvágyók, felfedezők, fi gyelem! Búcsúztassuk együtt az őszt a felfedezői csapatjátékkal a 

tápiószelei kúriában.

IDŐPONT: november 9. 16:00–19:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Mesterségek nyomában – a fa mestere
A fát mint alapanyagot felhasználó asztalos munkáját, a különféle fafajtákat, a mesterség sajátos eszközeit 

ismertetjük meg a tápiószelei alsó tagozatos diákokkal. Kézműves tevékenységként mindenki bútorveretet készít.

IDŐPONT: október 3. 8:00–13:00       BELÉPÉS: ingyenes     
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Pedagóguskról, pedagógusoknak! Interjúk, hírek, 
cikkek, beszámolók. Maradjon trendben velünk!
tantrend.hu

Lapszámainkat elolvashatja online a  
folyoiratok.ofi.hu oldalon.
Lapszámainkat elolvashatja online a 
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Rekviem a doni hősökért
A Csáky Kálmán, Tápiószele díszpolgárának doni naplójából szerkesztett könyv bemutatója Juhász Anna 

irodalmárral, Csáky Kálmán születésének centenáriumán.

IDŐPONT: október 13. 16:00–18:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Vác, Tragor Ignác Múzeum; 2600, Zrínyi utca 41/a. T.: +36 27 200 868

„Itt van az ősz, itt van újra…” – múzeumpedagógiai foglalkozás általános iskolai osztályok 
számára

A program különlegessége, hogy néprajzi gyűjteményünk tárgyai kiállítás keretén belül máskor nem elérhetők 
a vendégeink számára, de most megismerkedhetnek a kenderfeldolgozás, szőlőművelés és pásztorkodás 
eszközeivel. Előzetes regisztráció szükséges!

IDŐPONT: október 9., 10., 11. 9:00–13:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részvételi díj: 500 Ft/diák     

„A játék… csodaszép és csodajó…”
2018. október 6. szombat, 10:00–13:00, Görög Templom Kiállítóterem: 10:00 Kurátori tárlatvezetés a „Kör, 

kör, ki játszik?” – Falusi és városi gyerekek élete és játékai című időszaki kiállításban, majd közös játék a múzeum-
pedagógiai térben bemutatásra kerülő közösségi játékokkal. 11:00 Őszi múzeumi rajzpályázat eredményhirdetése 
családi délelőtt keretében. 10:00 órától folyamatosan a Görög Templom előtti Múzeumudvaron (jó idő esetén): 
– Juhász András fafaragó, népi iparművész játékkészítéssel egybekötött bemutatója – múzeumpedagógiai 
foglalkozás keretében közös játékkészítés különböző anyagokból. Rossz idő esetén a programok a Görög Templom 
Kiállítóteremben kerülnek megrendezésre. Ingyenes program.

IDŐPONT: október 6. 10:00–13:00       BELÉPÉS: ingyenes     

„Jó bornak nem kell cégér”
Vác és térsége valamikor virágzó borvidék volt, de sajnos az 1880-as években szinte teljesen eltűnt a 

térképről. Programunkkal szeretnénk felhívni a fi gyelmet a napjainkban újjáéledő váci borászatra és felidézzük 
a régi idők dicsőséges szőlőkultúráját.

IDŐPONT: október 27. 15:00–17:00       BELÉPÉS: ingyenes     

A lámpás én vagyok – Tanárok napja a váci Tragor Ignác Múzeumban
Információs délután óvodapedagógusok és pedagógusok számára, ahol kötetlen szakmai beszélgetés 

keretei között vendégeink megismerkedhetnek megújult múzeumpedagógiai kínálatunkkal és aktuális 
kiállításainkkal.

IDŐPONT: november 8. 13:00–16:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Izraelita temetők Vácott
Különleges múzeumi séta a közönségtől máskor elzárt, titokzatos helyeken, ahol feltárul a váci zsidóság, 

valamint az egykori ortodox és status quo hitközség temetőinek története. Találkozó a vasútállomás előtt, 
2018. október 7-én vasárnap 10:00 órakor.

IDŐPONT: október 7. 10:00–12:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Zebegény, Szőnyi István Emlékmúzeum; 2627, Bartóky utca 7. T.: +36 27 620 161

A Szőnyi-ház egykoron – tematikus tárlatvezetés
Tematikus vezetésünkön az egykori Szőnyi-ház lakóinak mindennapjaira fókuszálunk. A gyűjteményünk 

archív fotói, valamint a Levelek otthonról. Szőnyi István és Bartóky Melinda levelei Szőnyi Zsuzsához és 
Triznya Mátyáshoz (1949–1960) c. kötet segítségével idézzük fel a múltat.

IDŐPONT: október 13. 14:00–15:30    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: belépőjegy + 600 Ft-os programjegy. 
További jegyárak és kedvezmények: www.oszifesztival.hu 

Légy képben! – művészetpedagógiai foglalkozás
A fi atalok a fotó segítségével helyezkedhetnek bele egy-egy, a kiállításon szereplő mű helyszíneibe, 

történeteibe. A résztvevőkről készült portrékat felhasználva új képeket alkotunk. A foglalkozás fejleszti a 
kreativitást, az önkifejezést, valamint a csoportmunkában való gondolkodást.

IDŐPONT: október 6. 11:00–13:00, 14:00–16:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részvételi díj: 1000 Ft/fő     

Múzeumi Szünetelő – családi hét
Az őszi szünet idejére nem csupán az iskolapadot rövid időre elhagyó gyermekeket, hanem az egész családot 

várjuk. A múzeumi felfedező során feladatokon keresztül ismerhetik meg a látogatók az egykori Szőnyi család 
életét, valamint elleshetik a festészet mesterségének titkait. Előkerülnek a gyűjtemény ritkán látott archív 
családi fotói, kipróbálásra kerül Szőnyi István tojástempera-receptje. A foglalkozás közös alkotással zárul.

IDŐPONT: október 29., 30., 31. 10:00–16:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: belépőjegy + 600 Ft-os programjegy. 
Belépőjegyárak: felnőtt: 900 Ft, diák/nyugdíjas: 450 Ft, zebegényi lakosok: 450 Ft (lakcímkártya felmutatásával), 
családi jegy (két felnőtt, két gyerek): 2200 Ft + 200 Ft/ gyerek    

Székesfehérvár, Alumíniumipari Múzeum; 8000, Zombori út 12. T.: +36 30 693 3498

Alu-Go játszóház
Az iskolások körében az alumínium szokatlan alapanyag alkotások létrehozásához. Programunk minden 

korosztály számára izgalmas foglalkozás, hiszen az újdonsága az anyag különlegességében és az alkotáshoz 
használt eszközök egyediségében rejlik.

IDŐPONT: október 12., 19. 10:00–13:30       BELÉPÉS: a foglalkozások díja (gyűjteménylátogatásra nem jogosít): 300 Ft/
fő, felnőtt belépőjegy: 800 Ft/fő, kedvezményes (diák és nyugdíjas) belépőjegy: 400 Ft/fő, tárlatvezetés: 400 Ft/fő     
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Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum; 8000, Fő utca 6. T.: +36 22 315 583

A Lámpás én vagyok! – Óvodapedagógusok és Pedagógusok Napja, Fejér Megyei Múzeum-
pedagógiai Évnyitó

Óvodapedagógusokat, általános és középiskolai tanárokat, szülőket várunk a Fejér Megyei Múzeumpedagógiai 
Évnyitóra és egész napos nyílt napunkra, ahol a résztvevők megismerhetnek számos alternatív, iskolán kívüli 
ismeretszerzési lehetőséget, találkozhatnak nemcsak a múzeum műtárgyaival, gyűjteményeivel, pedagógu-
saival és azzal a komplex tanulással, amit a múzeum nyújthat, hanem a megyében működő muzeális intézmények 
és társintézményeik (könyvtár, levéltár) pedagógiai kínálatával is.

IDŐPONT: október 4. 8:00–18:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Ez bizony ESÉLYes!
Inkluzív, integrált foglalkozássorozat a Szent István Király Múzeum és az Esélykör együttműködésében, közép-

iskolás közösségi szolgálatos diákok bevonásával. Partnerek: Ciszterci Szent István Gimnázium, Tóparti Gimnázium 
és Művészeti Szakgimnázium, SINOSZ, LÁRKE, Fehérvár Travel Alapítvány Autista Felnőttek Fejlesztéséért.

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Fehérvári barokk programsorozat
2018 a fehérvári barokk éve, amelyhez múzeumunk több időszakos kiállítással és számos programmal is 

kapcsolódik. Impozáns kiállításunk Barokk mennyország címmel október 23-ig látogatható, ahol a 250 éves 
fehérvári barokk bazilika festményei, oltárképei, faragványai láthatóak. Október 12-én nyílik Vadászok és 
vadászatok Fejér megyében a barokktól a neobarokkig című tárlatunk. A kiállításon megismerheti a közönség 
a megye vadászterületeit, híres vadászait, a vadászati módszerek és fegyverek átalakulását, a vadgazdálkodás 
jelentőségét, az állatállomány alakulását. Barokk témájú kamarakiállításunk december 2-ig látogatható, ahol a 
múzeum gyűjteményében lévő imádságos könyvekből adunk szép válogatást.

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS:       a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Kazay Endre-emléknap
A programban megemlékezünk Kazay Endre vértesacsai gyógyszerészről, az egyetlen magyar gyógyszerészeti 

lexikon szerzőjéről, valamint bemutatjuk a Lippai házaspárról készült fi lmet, akik pályakezdő gyógyszerészként 
kerültek városunkba és a Fekete Sas Patikába. Tudománytörténeti előadásunkkal pedig a magyar tudomány napja 
előtt tisztelgünk.

IDŐPONT: november 11. 16:00–18:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Kutyatár: Weöres Sándor verseivel Fehérváron, múzeumban, könyvtárban
Családi foglalkozások versekkel, múzeumi tárgyakkal és helyekkel a Szent István Király Múzeum Országzászló 

téri épületében és a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai tagkönyvtárában. Közreműködik: Kamarás Emese

IDŐPONT: október 18. 16:00–október 19. 18:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Zeg-zug mesék a belvárosban
A séta útvonala érinti a Szent István Király Múzeum több kiállítóhelyét, köztük az első állandó múzeum-

épületet, az Országzászló téri „Öreg Istvánt”, a középkori Romkertet, a Budenz-házat, a Fekete Sas Patika-
múzeumot. A belváros kacskaringós, macskaköves utcáin útba ejtjük Kati nénit, a felsővárosi parasztasszony 
szobrát, az Országalmát, a sétálóutca hajdanvolt boltjaiba is bekukkantunk, képzeletben frissen pörkölt kávét 
szagolni, kalapot vásárolni.

IDŐPONT: október 6. 14:30–16:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Dunaújváros, Intercisa Múzeum; 2400, Városháza tér 4. T.: +36 25 408 970; +36 25 411 315

Családi délután az Intercisa Múzeumban
Őszies hangulatú kézműves programokkal és Márton-napi hagyományokra épülő foglalkozásokkal 

várjuk az érdeklődőket.

IDŐPONT: november 10. 14:00–18:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Népi bőrművesmesterség-bemutató
A családi napon Sipos Tamás bőrműves népi iparművesmester, a népművészet ifjú mestere alkalmi múzeumi 

műhelyében mutatja be a közönségnek mestersége fortélyait és különlegesen szép bőrdíszműves munkáit.

IDŐPONT: november 10. 14:00–18:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!     

Nyitott ajtó – az Intercisa Múzeum pincétől a padlásig felfedezésre vár!
A látogatók elől elzárt múzeumi helyszíneket, ismeretlen múzeumi tevékenységeket és egyedi tárgyakat 

láthatnak. A pincétől a padlásig bejárhatják a múzeum összes olyan helyiségét muzeológus vezetésével, amit 
a hagyományos belépőjeggyel máskor nem láthatnának. Izgalmas felfedezőtúrára várjuk a kedves érdeklődőket.

IDŐPONT: október 2. 9:00–november 9. 13:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Séta vezetéssel a dunaújvárosi építészeti emlékek Szocreál Tanösvényén
A kommunizmus hagyatéka örökségünk, múltunk részét képezi. Dunaújváros egységében képes bemu-

tatni a szocialista művészet, a szocreál jellemzőit, sehol máshol nem található meg a szocialista-realista 
művészet ilyen esszenciája. Az épületek és utcák a kor hangulatát tükrözik, az akkori életelmélet színtereit 
tökéletes pontossággal mutatják be, hisz a diktatórikus rendszer idején, a csupán 50 évvel ezelőtt épült város 
a kommunista szellemiség alkotása. A vezetést Kronászt Margit történész tartja.

IDŐPONT: október 10., 17. 14:00–15:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: teljes árú jegy (felnőtt): 700 Ft/fő, kedvez-
ményes jegy (nyugdíjas, diák): 350 Ft/fő, nyugdíjas pedagógusok, gyermekeket kísérő pedagógusok, 6 év alatti 
gyermekek, 70 év feletti nyugdíjasok: díjtalan belépésre jogosultak. A belépőjegy megvásárolható az Intercisa 
Múzeum portáján, a program kezdete előtt.     
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Séta vezetéssel a dunaújvárosi Régészeti Tanösvényen
Séta vezetéssel a Régészeti Tanösvényen, a vezetést Buza Andrea és Keszi Tamás régészek tartják. 

A régészeti emlékek tanútja állomásai: 1. Intercisa Múzeum régészeti kiállítás 2. Római kori oszlop másolata 
3. Római Kőtár, Római Katonai Tábor romjai 4. Római kori fürdő 5. Késő római apszisos épület 6. Római kori 
ikerház 7. Római kori dombormű másolata 8. Római kori dombormű másolata. Időpont (előzetes bejelentkezéssel): 
Régészeti Tanösvény: szerdánként, kezdés: 15:30 óra, gyülekező az Intercisa Múzeum előtt. A belépőjegyek 
az Intercisa Múzeum portáján megvásárolhatóak. Várjuk felnőtt csoportok, iskolás osztályok jelentkezését az 
Intercisa Múzeum elérhetőségein.

IDŐPONT: október 3., 10., 17., 24. 15:30–16:30   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 700 Ft.  A kedvezményekről kérjük, 
érdeklődjön a www.oszifesztival.hu weboldalon vagy a múzeum elérhetőségein.    

Tatabánya, Tatabánya Megyei Jogú Város Tatabányai Múzeum; 
2800, Szent Borbála tér 1. T.: +36 20 251 6007

Bányászati emlékek Tatabányán
Tatabánya bányászati múltjának emlékei. Városi túra a bányászathoz kötődő épületek, műszaki emlékek 

felfedezésére. Regisztrációhoz kötött program.

IDŐPONT:      REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!       

I. világháborús buszos emléktúra
A nagy háború hőseinek a nyomában. Emléktúra Tatabánya I. világháborús hősi emlékműveihez.

IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!      REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, 
érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Régészeti lelőhelyek a térségben
ArcheoTúra – avagy a régészeti lelőhelyek nyomában – most először szóban, képben – és dottóval! A ne-

andervölgyi ősembertől napjainkig ismerheti meg Tatabánya területének históriáját, s fedezheti fel régészeti 
lelőhelyeit. Regisztráció szükséges!

IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!      REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Teréz-napi program
Városi óvodapedagógiai nap a Gyermekkert Óvoda és Telephelyei, valamint a Tatabányai Múzeum közös 

szervezésében.

IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!  BELÉPÉS: A jegyárakról kérjük érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein!

Esztergom, Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum; 2500, Kölcsey utca 2 T.: +36 33 500 250

SKUBIZZ Velünk!
A SKUBI egy mini-kiállítótér, amiben bárki elkészítheti alkotását: a fából készült doboz egyik végén fényáteresztő 

üveg, a másikon kukucskálónyílás van. A városban elhelyezett SKUBI-dobozok adják meg a városi séta keretét.

IDŐPONT: október 6. 10:00–14:00       BELÉPÉS: ingyenes     
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Tata, ELTE Tatai Geológus Kert – Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Muzeális
Közgyűjtemény; 2890, Fekete út 2. T.: +36 34 381 587, +36 30 256 2318 

Geotóp Nap – egy nap kőbe zárt értékeinkért
Célkeresztben a 2018-as év ősmaradványa, a Balatonites, melynek fi atalabb rokonai a tatai Kálvária-dombon 

is nagy számban megtalálhatók. Különleges szakvezetés, interaktív bemutató és 30 perces felfedezőjáték a jó 
levegőn, parkosított környezetben. A részletesebb programról érdeklődjön a +36 20 912 0163 telefonszámon.

IDŐPONT: október 6. 10:00–16:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Tata, Kuny Domokos Múzeum; 2890, Öregvár, Váralja utca 1–3. T.: +36 34 381 251

Dínó Tábor
Múzeumunk idén, az őszi szünet idejében 3 napos napközis tábort szervez. A 3 nap alatt földtani időutazásra 

indulunk, amely során megismerkedünk az ősi idők változatos állatvilágával.

IDŐPONT: október 29., 30., 31. 8:00–16:00       BELÉPÉS: részvételi díj: 12000 Ft/3 nap. Lehetőség van csak 1-1 napra 
is csatlakozni, ebben az esetben a részvételi díj 5000 Ft/nap     

Geotóp Nap – egy nap kőbe zárt értékeinkért
Szeretettel várunk mindenkit egy interaktív játszóházba, valamint ismeretterjesztő előadásokra. A nap 

folyamán kiderül, hogy hogyan függ össze a fogkrém, a vulkán, a fl uoreszkálás, és mi is az a folypát. Célkeresztben 
a 2018-as év ásványa, a fl uorit. A részletesebb programról érdeklődjön a +36 20 912 0163 telefonszámon.

IDŐPONT: október 6. 10:00–16:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Közeleg a tél…
A Trónok Harcában megjelenő témákon, felmerülő problémákon keresztül vizsgáljuk meg múzeumunk 

kiállításait, valamint az érdeklődők múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozások segítségével kerülhetnek 
közelebb magához a műhöz, illetve történelmünkhöz.

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 600 Ft/fő     

Múzeum a bőröndben
Intézményünk Tata különböző pontjaira izgalmas tárgyakkal, tárgyakhoz kötődő történetekkel települ ki. 

A kitelepüléssel szokatlan környezetben igyekszünk közelebb kerülni azokhoz, akik egyébként nem kerülnek 
kapcsolatba a múzeummal.

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS: ingyenes     

Múzeumpedagógia tanároknak
Múzeumunk módszertanilag megújult, kompetenciaalapú múzeumpedagógiai óráinak bemutatására 

kerül sor, amelyek ezáltal jobban beilleszthetők lesznek az iskolai oktatásba.

IDŐPONT: október 5. 9:00–15:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Óvodapedagógusok Napja a Kuny Domokos Múzeumban
Múzeumunk módszertanilag megújult, kompetenciaalapú, óvodásoknak szánt múzeumpedagógiai óráinak és 

kézműves foglalkozásainak bemutatására kerül sor, amelyek ezáltal jobban hasznosulhatnak az óvodai nevelésben.

IDŐPONT: október 15. 10:00–16:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Pillangók a fronton
A Pillangók a fronton című vándorkiállításunkhoz (I. világháborús harctéribordély-kiállítás) kapcsolódó 

múzeumpedagógiai óra.

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 600 Ft/fő     

Városi séták Tatán és Tóvárosban
Tata szobrokban és emlékművekben gazdag város. A Kuny Domokos Múzeum által szervezett tematikus 

séták a két városrészt járják be: október 21-én Tatát, míg október 28-án Tóvárost.

IDŐPONT: október 21., 28.       BELÉPÉS: ingyenes    

Tata, Német Nemzetiségi Múzeum; 2890, Alkotmány utca 1. T.: +36 34 487 682

Bringázz velünk!
Múzeumunk aktuális időszaki kiállításához, a Két keréken – A kerékpározás történetének 200 éve című 

tárlathoz kapcsolódik túránk, amelynek célja a Tata körzetében található épített örökség megismerése Na-
szály, Billegpuszta és Dunaalmás érintésével.

IDŐPONT: október 14. 10:00–16:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Őszi búcsú a múzeummal
Immár tradíció a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen szervezett német nyelvű szentmise. 

Idén a nemzetiségi énekkarok közreműködésével zajló misét családi nap és kézműves vásár előzi meg 
Márton-naphoz kapcsolódva, amelyre múzeumunkban kerül sor.

IDŐPONT: november 10.       BELÉPÉS: ingyenes     

Szomszédolás
Múzeumunk foglalkozásokat mutat be Baj, Vértestolna és Kecskéd tájházaiban, ahol német nemzetisé-

gi iskolás gyermekeknek nyílik lehetőségük a múzeumpedagógia-foglalkozásokon keresztül ismerkedni a 
Német Nemzetiségi Múzeum gyűjteményével.
IDŐPONT: október 15.       BELÉPÉS: ingyenes     343434
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Tata, Volt Zsinagóga Épülete; 2890, Hősök tere 7. T.: +36 34 381 251

100 – Görözdi Lilla és Görözdi Rita kiállítása
A kiállítás címét egy gyermekkori élmény inspirálta, melynek mélysége meghatározó jelentőséggel bír 

több mint húsz év távlatából is. A rendezvényen az érdeklődők nemcsak az alkotókkal találkozhatnak, de 
átélhetik azt a bizonyos inspiráló élményt is.
IDŐPONT: október 12. 9:00–17:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Veszprém, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény; 8200, Vár utca 35. T.: +36 88 426 095

„Csak a Méhes álljon ragyogón, kitárva…!”
Toldi Éva tanár, újságíró vetített képes előadása Mécs László (1895–1978) nemzetösszetartó költészetéről, 

a költő halálának 40. évfordulóján
IDŐPONT: október 19. 17:00–18:30       BELÉPÉS: ingyenes    

Boldog Gizella királyné, a veszprémi székesegyház alapítója
A veszprémi püspökség a Szent István által alapított tíz püspökség közül feltehetően a legkorábbi, 1001-ben 

már biztosan létezett. Gizella királyné alapította a veszprémi székesegyházat, ahol női koronáját 1217-ig őrizték.

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS:       a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Érseki palota
Koller Ignác püspök megrendelésére az Esterházyak építésze, Fellner Jakab tervei alapján 1765–1776 

között épült a magyar barokk építészet egyik remekműve.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Gizella-kápolna
A Robertus püspök által építtetett legkorábbi gótikus magyar püspöki vagy királyi magánkápolna 13. századi 

bizánci stílusú apostolfreskói Magyarországon a legrégebbiek közé tartoznak, boltozati zárókövei is egyedülállóak.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!        

Hunyadi Mátyás, a keresztény európai kultúra védelmezője
A veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény Hunyadi Mátyás királlyá választásának 560., 

születésének 575. évfordulójához kapcsolódóan rendezett kiállítást.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!       

Kiegyezés és koronázás 1867
A nemzetünk történetében sorsfordító jelentőségű, másfél százada létrejött osztrák–magyar kiegyezés 

körülményeit, I. Ferenc József és Erzsébet királyné koronázási ünnepségét idézi a gyűjtemény kiállítása.

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS:       a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Őszi Filmklub – Filmek a Nagy Háborúról – 1914–1918
Filmklub az első világháború centenáriuma alkalmából a Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvénysorozat 

ideje alatt, csütörtöki napokon Részletes program: www.gizellagyujtemeny.hu 
Szent György-kápolna
Az 1109–1112 között írt Szent Imre-legenda emlékezik meg Szent Imre szüzességi fogadalmának helyszínéről, 

a 10–11. századi eredetű körkápolnáról. Itt őrizték Szent György fejereklyéjét, amelyet Szent István a bizánci 
császártól kapott.

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!       

Test és lélek a nagy háborúban
A Test és lélek a Nagy Háborúban – tábori lelkészet, katonai kórházak és orvoslás az első világháborúban 

című kiállítás a test- és lélekgondozásra irányítja a fi gyelmet.

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan.       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!      

Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum; 8200, Erzsébet sétány 1. T.: +36 88 789 791

„Színes ősz a múzeumban” sajtótájékoztató
A rendezvénysorozat nyitónapján hagyományos módon sajtótájékoztatót tartunk. Ismertetjük a múzeum 

őszi programkínálatát, melynek központi elemei a Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódó események.

IDŐPONT: október 2. 16:30–17:00       BELÉPÉS: ingyenes     

A Bakonyi Ház gyermekszemmel
Munkatársaink egy óvodás korosztálynak szánt múzeumi foglalkozást mutatnak be, ami kiegészül a 

Bakonyi Ház kertjében játszható népi játékok bemutatójával, múzeumlátogatásra ösztönözve ezzel az óvodai 
nevelőket.

IDŐPONT: október 4. 17:00–19:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Gyertyafényes Éjszaka – hétköznap este a századfordulón
Alig 100 évvel ezelőtt dédszüleink magától értetődő természetességgel végezték hétköznapi tevékenysé-

geiket a gyertya vagy épp a petróleumlámpa otthonosságot, meleget adó fényénél.

IDŐPONT: november 9. 17:00–20:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 800 Ft/fő     
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„Szenzációs örökségünk” modern köntösben, megújul a múzeum
Az ember veleszületett tulajdonsága a kíváncsiság, az érdeklődés. Erre az érdeklődésre alapozva tartjuk 

fontosnak, hogy a látogatóinkat, Veszprém város lokálpatriótáit, támogatóinkat tájékoztassuk a múzeum 
épületét érintő változásokról.
IDŐPONT: október 2. 17:00–18:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Ősz a Bakonyi Házban – Plant Paint festés
Ha valami egyszerű, évszakhoz igazodó, de kreatív elfoglaltságot keres, akár a gyerekeknek, akár saját 

magának, akkor fessen velünk levéllenyomatos táskákat. Könnyen elkészíthető, mégis színes, mintás, kreati-
vitást fejlesztő tevékenység.

IDŐPONT: október 29. 10:00–13:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 1000 Ft/fő    

Pápa, Gróf Esterházy Károly Múzeum; 8500, Fő tér 1. T.: +36 30 637 7740; +36 20 263 1565; +36 89 324 242

Az éjkék medalion rejtélye
A múzeumi raktár egyik eldugott szegletéből előkerülnek Kluge Matild levelei. Az egyik levélben említést 

tesz egy bizonyos éjkék medalionról, ami a műhelyt alapító Kluge család egyik legféltettebb kincse.

IDŐPONT: október 8.   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!       

Egy férfi  és egy nő
A pápai SK. Társulat tagjai mutatkoznak be a Pápai Kékfestő Múzeum szárítópadlásán. A csapat már 

számos alkalommal tartotta premierjét a múzeum falai között.

IDŐPONT: október 12.       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!       

Indigótündér
A kisgyerek gazdag fantáziavilágát a játék és a mese tölti ki. Bemutatásra kerülnek új múzeumpedagógi-

ai foglalkozásaink, az óvodás korosztálynak szóló kínálat.

IDŐPONT: október 25. 17:00–19:00       BELÉPÉS:       a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Látványfestés örök kékkel
Hogyan készül a kékfestőkelme? Milyen titkos recepteket használtak egykor a kékfestőmesterek? Mi a „pap”?

IDŐPONT: október 12. 13:00–18:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!       

Libatour
Márton-napi rendezvénysorozat keretében a családok számára kínálunk vidám programot.

IDŐPONT: november 10. 16:00–19:00       BELÉPÉS:       a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 
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Múzeumi JátszóTér
A múzeum egy nagyszabású kitelepülés keretében mutatkozik be Pápa város Fő terén. Az intézmény a 

profi ljához kapcsolódó játszóházakkal, programokkal várja a családokat.

IDŐPONT: október 6.       BELÉPÉS: ingyenes     

Nyitott ajtó
A Múzeumok Éjszakáján megnyílt új, állandó kiállításrész, a „Samu és a többi ló” a Kluge-féle kékfestő- 

műhely lójárgányos mángorlóját mutatja be. Az itt látható, középkori alapokon nyugvó lójárgányos szerkezet 
egyedülálló az országban.

IDŐPONT: október 6.       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!       

Partner? Partner!
Miben lehet partnere a múzeum az iskolának, a múzeumpedagógus a tanárnak? Mire jók a múzeumi 

órák? Nálad vagy nálam? A puding próbája az evés. Lehetőséget adunk a pedagógusoknak a foglalkozások 
kipróbálására, tesztelésére.

IDŐPONT: október 19. 16:30–18:30   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Régészeti barangoló
A program keretében az őszi szünet alatt az érdeklődők bepillanthatnak a kulisszák mögé, és megnéz-

hetik, milyen is egy ásatás élőben. Hogyan dolgozik a régész, mit keresnek egy ásatáson, milyen eszközöket 
használnak, mit jelentenek a rétegek.

IDŐPONT: október 30.       BELÉPÉS:       a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

Tapolca–Diszel, Első Magyar Látványtár Alapítvány Kiállítóháza; 
8297, Derkovits Gyula utca 7–8. T.: +36 87 414 124, +36 30 536 5456, +36 30 244 6985

Füst, köd, felhő – családi program
Múzeumpedagógiai program az Első Magyar Látványtárban. A nagy szenvedély c. kiállításhoz kapcsolódó 

interaktív program felnőtteknek és gyerekeknek.

IDŐPONT: október 21. 15:00–17:00       BELÉPÉS: 400 Ft, 6 év alatt ingyenes     

Irodalmi pipatórium – irodalmi délután
Németh István Péter költő, irodalomtörténész, tanár aktuális kiállításunk – A nagy szenvedély (A dohányzás 

múltja és jelene) – irodalmi vonatkozásait dolgozta fel kérésünkre a reformkortól napjainkig.

IDŐPONT: október 27. 15:00–17:00       BELÉPÉS: 600 Ft, kedvezményes (csoport: 15 főtől, diák, nyugdíjas) 400 Ft,  
6 év alatt ingyenes     

Kérdezz-felelek – rendhagyó tárlatvezetés
A kiállítást rendező Vörösváry Ákos rendhagyó tárlatvezetése A nagy szenvedély (Kiállítás a dohányzás 

múltjáról és jelenéről) című kiállításon.

IDŐPONT: október 6. 10:00–12:00, 14:00–16:00       BELÉPÉS: 600 Ft, kedvezményes (csoport: 15 főtől, diák, nyugdíjas) 400 Ft, 
6 év alatt ingyenes     

Régi zene, régi hangszereken – az Igriczek zenekar két tagjával
Az „Igriczek” kéttagú formációja középkori zenét és magyar népzenét játszik, miközben mesélnek is 

hangszereikről, például a kobozról, régi dudákról és ma készült változataikról. A délutánt „átszövi” a környé-
ken termett borok és egyebek kóstolása.

IDŐPONT: október 13. 14:00–17:00       BELÉPÉS: 600 Ft, kedvezményes (csoport: 15 főtől, diák, nyugdíjas) 400 Ft, 
6 év alatt ingyenes     

Szent mártoni búcsú – nyitott nap a Látványtár Kiállítóházban
Az Első Magyar Látványtár a Márton-napi búcsúján évek óta örömmel hívja vendégségbe a falu népét, 

rokonaikkal, barátaikkal együtt; beszélgetni, borozgatni, kiállítást nézni.

IDŐPONT: november 11. 10:00–19:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Várpalota, Vegyészeti Múzeum; 8100, Hunyadi utca 1. T.: +36 30 822 3465

Családi kapcsolatok a magyar vegyészet történetében
Bemutatóval kísért előadás Családi kapcsolatok a magyar vegyészet történetében címmel. Az előadás-

ban olyan családi kötelékekre hívjuk fel a fi gyelmet, ahol a vegyészet iránti elkötelezettség több generáción át 
kimutatható. A program további részeként a családdal, gyerekekkel érkezők számára kínálunk elfoglaltságot. 

IDŐPONT: október 10. 11:00–15:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: múzeumi belépővel látogatható. Az érvényes 
jegyárakról a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum oldalán (www.kozlekedesimuzeum.hu), a jegyinfo 
menüpontban tájékozódhatnak, vagy a megadott elérhetőségeken.    

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

A 2018-as év növényei, állatai – aszfaltrajzverseny általános iskolásoknak
1931 óta világszerte október 4-én ünnepeljük az állatok világnapját. Ennek alkalmából aszfaltrajzversenyt 

szervezünk általános iskolások számára. Téma: a 2018-as év állatai, növényei.

IDŐPONT: október 4. 14:30–16:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a versenyben való részvétel ingyenes, a szükséges 
felszerelést a múzeum biztosítja.     
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A Magyar Természettudományi Múzeum Napja
Anyaintézményünk „születésnapját” ünnepeljük zirci óvodásokkal egy játékos foglalkozás keretében.

IDŐPONT: október 26. 10:00–11:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Az író találkozása Földünk óriásbogarával – avagy a kapocs szépirodalom és természettu-
dományos múzeumi gyűjtemény között

A 110 éve született Molnár Gáborra, a 20. század egyik legnépszerűbb magyar vadász- és útleírásírójára 
emlékezünk a magunk szokatlan, természettudományos módján. A résztvevők testközelből ismerhetik meg 
az íróhoz és a múzeumunkhoz kötődő Titanus giganteust.

IDŐPONT: október 17. 16:30–17:30       BELÉPÉS: ingyenes     

Családi délelőtt
2018 a családok éve Magyarországon. Az iskolai őszi szünet elején, szombat délelőtt várjuk elsősorban 

a családokat, kicsiket és nagyokat. Programunk témája, feladatai is a család fogalmához kapcsolódnak, az 
állatvilágban létező „családokhoz”.

IDŐPONT: október 27. 9:00–12:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Gyűjtemények rejtett kincsei
Mi rejtőzik a színfalak mögött? A múzeum tudományos munkájával ismerkednek a helyi általános iskola 

hatodikosai. Bemutatkozik a gerinces és gerinctelen zoológiai, a botanikai és a geológiai gyűjtemény.

IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!      REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Rajzolj és mesélj! – fejezetek a Zirci Arborétum lakóinak életéből (kiállításmegnyitó)
A Rajzolj és mesélj! – fejezetek az arborétum lakóinak életéből című képregénykészítő pályázatunkra 

beérkezett alkotásokból készített időszaki kiállítás megnyitója, egyúttal a pályázat eredményhirdetése és 
díjátadó ünnepsége.
IDŐPONT: október 12. 16:30–17:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Természetismereti vetélkedő
Idén 14. alkalommal rendezzük meg hagyományosnak számító, népszerű természetismereti vetélkedőnket 

Zirc és környéke általános iskoláinak felső tagozatos tanulóiból álló, 5 fős csapatok részvételével.

IDŐPONT: október 8. 14:30–16:30     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Győr, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum  ;   T.: +36 20 425 2572

A kettős kupola megtekintése a zsinagóga padlásterében
Kottmayer Tibor egyetemi oktató, műemléki szakmérnök és Hargitainé Bartha Annamária, valamint 

Varga Balázs tárlatvezetők közreműködésével 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 órakor indulnak csoportok maximum 
20 fő részvételével. A kupolába szűk folyosókon és meredek lépcsőkön jutunk fel. Megjelenés laza, sportos 
öltözetben ajánlott.

IDŐPONT: október 14. 14:00–18:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 500 Ft/fő      

A nagy háború (1914–1918) emlékezetei I. – Schima A. Bandi iparművész első világháborús 
fejedelmi ajándékai

II. Vilmos császárnak, V. Mohamed szultánnak és Ferdinánd bolgár cárnak készített iparművészeti alkotások. 
Az első világháború idején – a politikai helyzet alakulásának függvényében – Schima A. Bandi iparművész az 
Osztrák–Magyar Monarchiával szövetséges országok vezetőit, II. Vilmos császárt, V. Mohamed török szultánt 
és I. Ferdinánd bolgár cárt egyedi iparművészeti alkotásaival lepte meg.

IDŐPONT: október 5. 16:30–18:00       BELÉPÉS: ingyenes     

A nagy háború (1914–1918) emlékezete II. – Schima A. Bandi háborús karikatúrái
Schima A. Bandi nemcsak kovácsoltvas alkotásokat hagyott az utókorra, hanem fanyar humorú karikatú-

rákat is. Az első világháború végének centenáriuma alkalmából a művész sajátos interpretálásában tekintünk 
vissza a világégés legfontosabb eseményeire. Előadó: Cserhalmi Zoltán történész

IDŐPONT: október 19. 16:30–18:00       BELÉPÉS: ingyenes     

A nagy háború (1914–1918) emlékezete III. – Schima A. Bandi iparművész kárpáti őrség 
(1914-15) című alkotása

Előadó: Pápai Emese művészettörténész

IDŐPONT: október 26. 16:30–18:00       BELÉPÉS: ingyenes     

A párizsi sikktől a női emancipációig: magyar divatlapok a 19. század végén
A 19. századi divatlapok amellett, hogy nyilvánosságot teremtettek a női olvasók számára, tevékenyen 

közreműködtek a hazai modern kultúra kialakulásában. Munkatársaik neves írók, művészek, tudósok közül 
kerültek ki, változatos közleményeik a kor számos társadalmi és művészeti kérdéséhez szóltak hozzá. 
Hasábjaikon egyaránt helyett kapott a sport, a háztartás, a jótékonyság, a társasági élet, a női munkavállalás, 
az oktatás, vagy éppen a legújabb párizsi öltözék. A divatlapok különböző mozgalmakat indítottak, formálták 
olvasóközönségük ízlését és gondolkodását, fejlesztve a művelődést, valamint az önállósodás és a szolidaritás 
formáit. Előadó: Mészáros Zsolt irodalom- és művészettörténész

IDŐPONT: október 27. 17:00–18:30       BELÉPÉS: ingyenes     
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www.oszifesztival.hu
www.diosgyorivar.hu

kulturális
örökségtúrák  
2018. október 1-és november 11. között

kiváncsi  vagy? kipróbálnád?
Gyere el a bemutatóra október 14-én a Diósgyőri Várba! 
„Sétálj, gyalogolj, bringázz!” egész hónapban 2,5 és 25 km távon, 
muzeális intézmények, levéltárak és könyvtárak 
szervezésében örökségi helyszíneken. 

A kapcsoló pontgyűjtő játékot keresd a Múzeumok Őszi Fesztiválja EVENT@HAND MÖF
ingyenesen letölthető mobilapplikációban, vagy a programfüzet középső oldalán.
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Gyűjtsd a km-eket és a pontokat!
Ünnepeljük együtt az NKA-t!

Pontgyűjtő lap NKA 25 – Kulturális örökségtúrák
„Sétálj, gyalogolj, bringázz!” – Kulturális örökségtúrák  a Nemzeti Kulturális Alap 
megalapításának jubileumi évében című programsorozathoz

A Múzeumok Őszi Fesztiválja ideje alatt pontgyűjtő játékot hirdetünk. A játékban részt lehet venni a 
pontgyűjtő adatlap kitöltésével vagy az EVENT@HAND MÖF ingyenes online applikáció segítségével. 
Gyűjts össze a „Sétálj, gyalogolj, bringázz!” – Kulturális örökségtúrák helyszínein legalább 25 pontot, 
írd be a helyszín kódját a pontgyűjtő lapra, és küldd vissza legkésőbb 2018. 11. 23-ig a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum címére (2000 Szentendre, Sztaravodai út 75.) NKA 25 pontgyűjtő jeligével! 
A helyszínek különböző pontszámokat érnek, minden pontszám az adott helyszínen és a www.
oszifesztival.hu  oldalon is megtalálható. A kódok a helyszíneken kihelyezett plakátokon olvashatók 
le. A túrákról és a játékról bővebb információ a www.oszifesztival.hu oldalon található. Az első 
100 beküldő tornazsákot kap ajándékba, egy szerencsés nyertesnek pedig további ajándékokkal 
töltjük meg. A nyertesek listáját a www.oszifesztival.hu oldalon tesszük közzé.

A játékos neve: ..............................................................................................................................................

A játékos postacíme:......................................................................................................................................

A játékban való részvétel feltételei: A játékban csak 18 éven felüli személyek vehetnek részt. 

A  nyereményeket postán küldjük ki a nyertesek részére. Egy játékos több pontgyűjtő lapot is beküldhet, 
amennyiben különböző túrákat teljesít. A postai kézbesítések során felmerülő problémákért nem 
vállalunk felelősséget. A szervezők a személyes adatokat (név, postacím) bizalmasan kezelik, a 
nyertesek névsora és a postacím településneve a weboldalon jelenik meg értesítés céljából.

Tájékoztatjuk, hogy a programról kép- és videófelvétel készül, melyen Ön is szerepelhet. A felvételek 
a „Múzeumok Őszi Fesztiválja” hivatalos felületein, illetve híranyagaiban nyilvánosságot kaphatnak. 
Regisztrációjával a felvétel készítéséhez és annak publikálásához is hozzájárul. (A fotó-, hang- és 
fi lmfelvételek felhasználhatóságáról a 2013. évi V. törvény [új Ptk.] 2:48. §-a rendelkezik.)

Mint jelentkező elfogadom, hogy az adatgyűjtés, a személyes adataimra is kiterjed. A MOKK az ada-
tok feldolgozása és kezelése során különös hangsúlyt fektet az adatbiztonság követelményének 
megvalósulására. A személyes adatok kezelését és nyilvántartását az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény szabályozza. http://mokk.skanzen.hu/felhasznalasi-feltetelek.html

A játékban való részvétel felételeit elolvastam és elfogadom. Aláírásommal beleegyezem, hogy a 
program során rólam fotó készülhet, amit a szervező a hivatalos felületein közzétehet, valamint a 
nyertesek közzététele során a nevemet és a postacímem településnevét a www.osztifesztival.hu 
oldalon megjelentetheti (az alábbiak szerint: Kiss Rebeka, Szentes).

......................................................................

A játékos aláírása



Kapott 
pontszám Túrapont neve Túrapont kódja

......................................................................

A játékos aláírása
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Bécs kapuja: a győri vár története a 16. században
A tárlatvezetések során a gyűjteményben található metszetek, téglák és kőemlékek segítségével vázla-

tos képet adunk a győri vár építéstörténetéről és a fontosabb török elleni harcokról.

IDŐPONT: szeptember 29. 10:00–18:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Bélát itt ne keressék – Galla Miklós lemezbemutató koncertje
Galla Miklós – többek között Pacsai Márk segítségével – újjávarázsolta az egész repertoárját. Immár 21. 

századi, elektronikus hangszerelésben szólnak az ikonikus és kevésbé ikonikus dalok, mint például: Bélát itt 
ne keressék, Kötöde, Brékó, brékó!

IDŐPONT: október 4. 19:00–20:30       BELÉPÉS: 1200 Ft     

Bújjunk bele a mesekönyvbe! – családi délután a Csikóca Művészeti Műhelyben
A Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér az őszi időszakra szóló kiállításán a zenét helyezi a közép-

pontba. Találkozhatunk a népzene eszközeivel, az operák világával és balettmesével is. Megmutatjuk, hogy 
bármiből lehet hangot kicsiholni!

IDŐPONT: október 13. 14:00–18:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Duna menti örökségünk a folyók városában
Örökségünk, kultúránk, számos élmény egy ismeretterjesztő hajós kirándulás alkalmával Győrben, a 

folyók városa mentén. A Dunán ringatózva tárul elénk és ismerjük meg épített és természeti örökségünket, 
fedezzük fel a part menti városrészek históriáit.

IDŐPONT: szeptember 29. 16:00–19:30   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részvételi díj: 6000 Ft/fő, mely tartalmazza 
a hajós kirándulást és a vacsorát.     

Egy délután a lélek és egészség jegyében
Miért lesz csodálatos egy első pillantásra nem szépnek látott festmény? Mi az üzenet, ami a képben elrejtve van, 

s mi a nyilvánvaló, amit elmesél. A legfontosabb az, ami nekem eszembe jut róla, mert én vagyok az egyik főszereplő.

IDŐPONT: november 8. 17:00–19:30       BELÉPÉS: ingyenes     

Készüljetek guzsalyasba! – társas munkák, szórakozás és ismerkedés egykor
A családi rendezvény célja, hogy a letűnt paraszti társadalomban egykor működő társas munkák és 

párválasztás hagyományos alkalmaival megismertesse a közönséget.

IDŐPONT: október 20. 15:00–18:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Kimeríthetetlen szépség – maratoni tárlatvezetések az Ihlet és ideál – az inspiráló 
szépség című kiállításban

  IDŐPONT: október 6. 16:00–22:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: teljes árú jegy: 1600 Ft, kedvezményes jegy: 800 Ft     

Kis könyves workshop I. – hajtogatva
A kis könyves workshop első foglalkozásán gyermekkorunk egyik meghatározó könyvélménye, a teljes 

hosszában kihajtogatható könyv játssza a főszerepet. Most kialakítjuk saját leporellónkat, amely egy egész 
város megelevenedését teszi lehetővé.

IDŐPONT: október 3. 16:30–18:30     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 1000 Ft/fő     

Kis könyves workshop II. – fűzve-varrva
A kis könyves workshop második foglalkozásán a könyvkötészeti technikák egyik legtöbbet alkalmazott eljá-

rásával ismerkedhetünk meg. Hogyan kapcsolódik össze a cérna a papírral? Foglalkozásvezető: Szabadvári-
Farkas Zsuzsanna grafi kusművész.

IDŐPONT: október 10. 16:30–18:30     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részvételi díj: 1000 Ft/fő     

Kis könyves workshop III. – vigyázz, kiugrik!
A kis könyves workshop harmadik foglalkozásán a könyvkötészeti technikák egyik legérdekesebb műfajával 

ismerkedhetünk meg. Elbújó boszorkány, ugró egérke, kinyíló virágcsokor – mindezek könyvben! A pop-up könyvek 
készítésének mestereivé válhatnak.

IDŐPONT: október 17. 16:30–18:30     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 1000 Ft/fő     

Kulturális kalandozás – utazás a maszájok földjén
Markó Éva úti élménybeszámolója.

IDŐPONT: október 16. 17:00–19:00       BELÉPÉS: 500 Ft     

Művész házaspárok a művészetről a Patkó Imre-gyűjteményben – Szabadvári Attila és 
Szabadvári-Farkas Zsuzska

A Patkó Imre-gyűjteményben győri képzőművész házaspárok beszélgetnek az általuk fontosnak, szépnek és 
szeretettnek tartott alkotásokról vagy művészekről, akik közelebb hozhatják a látogatók számára a 20. századi 
magyar festészet irányzatait, iskoláit.

IDŐPONT: október 2. 17:00–18:30       BELÉPÉS: ingyenes     
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Művész házaspárok a művészetről a Patkó Imre-gyűjteményben – Szarka Fedor Guidó és 
Csermák Zsuzska

A Patkó Imre-gyűjteményben győri képzőművész házaspárok beszélgetnek az általuk fontosnak, szépnek és 
szeretettnek tartott alkotásokról vagy művészekről, akik közelebb hozhatják a látogatók számára a 20. századi 
magyar festészet irányzatait, iskoláit.

IDŐPONT: október 11. 17:00–18:30       BELÉPÉS: ingyenes     

Művész házaspárok a művészetről a Patkó Imre-gyűjteményben – Tolnay Imre és Dobó Eszter
A Patkó Imre-gyűjteményben győri képzőművész házaspárok beszélgetnek az általuk fontosnak, szépnek 

és szeretettnek tartott alkotásokról vagy művészekről, akik közelebb hozhatják a látogatók számára a 20. századi 
magyar festészet irányzatait, iskoláit.

IDŐPONT: október 25. 17:00–18:30       BELÉPÉS: ingyenes     

Óvodapedagógusok Napja – Csak a zene kell – vagy mégsem?
A Csikóca Művészeti Műhely keretében az érdeklődő pedagógusok megismerkedhetnek az aktuális 

kiállítás alkotásaival, valamint a zene és kortárs illusztrációk révén megtudhatják: hogyan kerül a művészet 
az óvodába, mit csinálhat egy óvodás a múzeumban?

IDŐPONT: október 27. 14:00–18:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Párdiadal – Galla Miklós és Radnóti Ákos közös absztrakt kiállításának megnyitója
A két festő első közös kiállítása az absztrakt festészet jegyében fogant.

IDŐPONT: október 4. 17:00–18:00       BELÉPÉS:       a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Pattanj nyeregbe! Ismerd meg velünk Győr épített szakrális örökségeit!
Kerékpáros városnézés, mely során megcsodálhatjuk Győr szakrális épített örökségeit. A Szent Imre- 

templomtól indulva megismerhetjük Győr templomainak múltját és jelenét, építészeti jelentőségét.

IDŐPONT: október 7. 15:00–18:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS:       a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Rómer jazzklub – Bágyi Balázs New Quartet, vendég: Li Xiaochuan
Bágyi Balázs a magyar jazzélet egyik meghatározó, külföldön is rendszeresen koncertező művésze, 

számos formáció tagjaként szinte minden műfajban alkot, különleges, melodikus dobolási stílusa komplex 
zenei élményt nyújt. Több alkalommal turnézott az Amerikai Egyesült Államokban, és ő az egyetlen magyar 
jazz-zenész, aki rendszeresen koncertezik Kínában. Együttesében a magyar jazz fi atalabb korosztályának 
jeles képviselői a partnerei, a Hollandiában végzett szaxofonostitán, Soso Lakatos Sándor, a klasszikus zenén 
nevelkedett, Junior Prima díjas zongorista, Oláh Dezső és Közép-Európa egyik legnagyszerűbb bőgőse, Oláh 
Péter. Az est vendége: Li Xiaochuan.

IDŐPONT: november 7. 19:00–21:00       BELÉPÉS: 1200 Ft     

Rómer jazzklub – a Dániel Balázs Boogie Woogie Trió koncertje
A Dániel Balázs Boogie Woogie Trió az egyetlen olyan zenekar jelenleg Magyarországon, amely tradi-

cionális felállásban játszik boogie-woogie-t egész estés produkció keretében. A technikai tudáshoz remek 
hangulat, ütős poénok egyaránt társulnak.

IDŐPONT: október 10. 19:00–20:30       BELÉPÉS: 1200 Ft     

Rómer jazzklub – az Estelle & Kónyai Tibor Duó koncertje, vendég: Juhász Gábor
A duó 2013-ban alakult, azóta rendszeresen koncerteznek országszerte a legjelentősebb jazzklubokban, 

illetve egyre több külföldi meghívásnak tesznek eleget. A duó fellépéséhez ezúttal Juhász Gábor gitárművész 
csatlakozik.

IDŐPONT: október 24. 19:00–20:30       BELÉPÉS: 1200 Ft/fő     

Színpompás őszi tűzzománcworkshop
A program során megismerkedhetsz a különféle tűzzománc technikákkal, ékszereket tervezhetsz, és 

kedvedre alkothatsz! Az itt készült míves ékszerek biztosan nem kerülnek az ékszerdoboz aljára! Szakmai 
vezető: Mészáros Eszter tűzzománcoktató.

IDŐPONT: október 6. 14:00–18:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS:       a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Tanárok Éjszakája – Megihlet a múzeum
2018. október 5-én a pedagógusok világnapján rendezzük meg ezt a programot. Az Esterházy-palotában 

18.00 órától a Rómer Múzeum szakemberei és múzeumpedagógusai várják a közoktatásban dolgozó kollégákat 
szakmai párbeszédre és érdekes előadásokra.

IDŐPONT: október 5. 16:00–20:30     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Versek & dallamok női szerepkörökben – az Ihlet és ideál kiállításhoz kapcsolódó 
tárlatvezetés és irodalmi est

Az inspiráló női erő és változásai a magyar irodalomban is megjelennek. Erőt, hitet adnak ezek a versek, miután 
a képzeletbeli tükörben szembenéztünk önmagunkkal. Előadó: Dudás Dorottya Radnóti- és Latinovits-díjas 
előadóművész (www.dudasdorottya.hu)

IDŐPONT: október 13. 17:00–19:00       BELÉPÉS: 800 Ft      
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Mosonmagyaróvár, Hansági Múzeum; 9200, Fő út 19. T.: +36 96 212 094

Az építészet világnapján Jánossomorján
Az építészet világnapján pattanjunk nyeregbe, és látogassunk el Jánossomorjára. A kisváros nagy gondot 

fordít az épített örökség megőrzésére. Megtekintjük a Ki- és Betelepített Emlékpontot, a helytörténeti kiállí-
tást, valamint a Szórády-malmot. Részesei leszünk a város tökfesztiváljának. 
IDŐPONT: október 6. 9:40–18:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Halál és halottak jelenléte a családban
Vajon milyen helye volt egy halottnak egy közösségben, egy családban? És milyen helye van most? E 

kérdésekre keressük a választ. Facilitátor közreműködésével játékos beszélgetéssel tárjuk föl a halálhoz való 
viszonyunk változásait a 20. században.

IDŐPONT: október 25. 16:00–18:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Mátyás király a valóság és legendák határán
Az igazság bajnoka, a szegények barátja? Vagy keménykezű zsarnok és hódító hadvezér? Középkori 

fegyverek és páncélok segítségével visszaröpülhetünk az időben, és tagjai lehetünk Mátyás legendás Fekete 
seregének. Az oklevéltan, a numizmatika és a hadtörténet segítségével egy komplex képet kaphatunk a legendás 
uralkodóról.

IDŐPONT: október 18. 16:00–18:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Meseképek – képmesék
A magyar festészet napjához kapcsolódóan közös alkotásra invitáljuk az iskolás gyerekeket, fi atalokat, 

akik a program keretében megismerkedhetnek a Hansági Múzeum festménygyűjteményében látható ismert 
művészek irodalmi művek ihlette képeivel. Majd különböző festészeti technikákkal maguk is meseillusztrációt 
készítenek.

IDŐPONT: október 17. 14:30–15:00, október 18., 19. 14:30–16:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Mit rejt a padlás?
A látogatók olyan tárgyakkal ismerkedhetnek meg szakmai vezetés mellett, amelyekkel a hétköznapok-

ban és a múzeum kiállításaiban nem találkozhatnak.

IDŐPONT: október 19. 10:00–13:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Nemzetek és hagyományaik
Ismerkedjünk meg különböző európai nemzetek hírességeivel, zenéjével, irodalmával, táncával, zászlajával, 

szokásaival és hagyományaival, épített környezetével! A látogatók bepillantást nyerhetnek hét véletlenszerűen 
kiválasztott nemzet féltve őrzött örökségébe.

IDŐPONT: október 8., 9., 10., 11. 10:00–12:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Nemzetek és hagyományaik – családi nap
Ismerkedjünk meg különböző európai nemzetek hírességeivel, zenéjével, irodalmával, táncával, zászlajával, 

szokásaival és hagyományaival, épített környezetével! A látogatók bepillantást nyerhetnek hét véletlenszerűen 
kiválasztott nemzet örökségébe.

IDŐPONT: október 13. 10:00–12:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Ősz húrja zsong…
Az ősz különleges hangulattal bír. A színek, a rövidebb nyirkos, ködös napok, a lehullott falevelek játékos 

zenéje a talpak alatt, a hűs hajnalok és a narancsos naplementék, az esők, az elő-előbukkanó fények mind 
megannyi jelei az ősznek. Búcsúzóul melenget minket, vidámít bennünket a zamatos szőlő ízével, a szüreti 
hangulattal. A Cselley-házban működő Csütörtöki Szalon versmondó kör tagjai ezt a csodát idézik meg verses 
összeállításukkal. Hazánk költőinek gondolatai az őszről, a természetről, az életről, a családról, az elmúlás-
ról, valamint más népek irodalmi kincseiből válogatott a szerkesztő. Az estet a Jánossomorjai RizikóFaktor 
együttes megzenésített versei teszik hangulatosabbá. Ezzel a programunkkal köszönünk el az őszi fesztivál-
tól, köszöntve Mártont, aki új bort hoz.

IDŐPONT: november 9. 19:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Szabad hazában
A város 20. századi történetének egyik legsötétebb pillanatáról, az '56-os mosonmagyaróvári sortűz 

történetéről, gyászról és megtorlásról beszélgetünk.

IDŐPONT: október 15., 16., 17., 19. 9:00–14:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Szex, drog, rock and roll
A zene és a nemiség, a tánc és a szexualitás ősidők óta egymás társai és kiegészítői. Az ókori keleti papkirályok 

istennőkkel való kapcsolata elképzelhetetlen a zene és a spirituális szexualitás jelenléte nélkül. Az előadásban szó 
lesz a rettegett viking berserker harcosok drogfogyasztásáról és Asterixék csodaturmixáról csakúgy, mint Mata Hari 
rajongásáról a zene és férfi ak iránt.

IDŐPONT: október 16. 16:00–18:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     
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Pannonhalma, Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság; 9090, Vár 1. T.: +36 96 570 191

Szent Márton alakja
A főapátság látogatható tereiben felfedezzük a szentről készült ábrázolásokat. Scriptorrá változunk: 

lúdtollal Márton-napi himnuszt, népi köszöntőt másolunk. Társasjátékot játszunk: végigjárjuk Szent Márton 
életútját a libajáték mezőin.

IDŐPONT: október 27., november 3., 10. 11:00–13:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: családi: 4800 Ft. Iskolai csoportok 
esetén 1200 Ft/diák; a csoporthoz 2 pedagógusnak ingyenes belépést biztosítunk.    

Sopron, Soproni Evangélikus Múzeum; 9400, Színház utca 27. T.: +36 99 324 651

Elemlámpával a reformáció nyomában
Az Elemlámpával a reformáció nyomában című tárlatvezetés során a Soproni Evangélikus Múzeum kiál-

lítását a sötétben, az elemlámpa fényénél tekintjük meg. 
IDŐPONT: október 29. 18:30–19:30   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: felnőtt 600 Ft, kedvezményes 300 Ft     

Ezek vagytok Ti? Szerzetesi kalandozások a protestantizmus világában
Barna Ferenc Máté OP soproni domonkos szerzetes tárlatvezetése a Soproni Evangélikus Múzeumban. 

IDŐPONT: október 6. 18:00–19:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: felnőtt 600 Ft, kedvezményes 300 Ft     

Gyere, és légy kreatív!
Gyere, és légy kreatív! Foglalkozás keretében, kapcsolódva a Márton-naphoz, óvodásokkal, kisiskolásokkal 

krepp-papírból libát és más őszi motívumokat készítünk, barkácsolunk. A gyerekeket megismertetjük a 
Márton-nap szokásaival és hagyományaival.

IDŐPONT: október 30. 9:30–10:30   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Séta az evangélikus temetőben
A Balfi  úti evangélikus temető 1886-ben nyílt meg, miután az Erzsébet utcai betelt, illetve benőtte a 

város. A séta során az evangélikus temető nevezetesebb sírjait keressük fel.

IDŐPONT: október 4. 17:00–18:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Sopron, Soproni Múzeum; 9400, Fő tér 8. T.: +36 99 311 327/108

A helytörténet szórakoztató!
Ha Bolodár Zoltán képmutogatásával se tudjuk becsalni hozzánk a pedagógusokat, akkor sehogy! 

A Soproni Múzeum népszerű helytörténeti sorozatának őszi kiadását célzottan pedagógusoknak állítja össze a 
múzeum fotóadattárosa.

IDŐPONT: október 26. 18:00–19:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Családi legendárium
A Macskakő Gyermekmúzeum irodalmi pályázatán igaz családi történeteket várunk a szülők, nagyszülők, 

dédszülők idejéből. Formai és terjedelmi megkötés nincs, általános és középiskolás pályázók alkotásait két 
kategóriában (7–12 és 13–18 éves) díjazzuk.

IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!         BELÉPÉS: ingyenes     

Kalandozás a kelták nyomában
A kelták nyomába eredünk játékos régészeti túránkon. A Soproni Parkerdőben fekvő Várhelyen a Mrenka 

Attila múzeumi régész vezette túrán megismerhetik a környék vaskori régészeti tájait, a temetkezési szokásokat, 
viseleteket és a jellegzetes tárgyakat.
IDŐPONT: október 6. 9:30–12:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Legyél te is városszépítő
Városszépítő játékos foglalkozásunkra az iskolák előre egyeztetett időpontban kihelyezett múzeumi 

óraként jelentkezhetnek. Emellett október 13-án délután városszépítő családi programként is jöhetnek a 
gyerekes családok a Macskakő Gyermekmúzeumba.
IDŐPONT: október 13. 15:00–17:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Celldömölk, Kemenes Vulkánpark; 9500, Sághegyalja körút 1. T.: +36 95 777 400

BányaPaint
A túra során a Ság hegyen 1907–1957-ig működő bánya napjainkban is meglévő épületeit fedezzük fel újra. 

Megtudhatjuk, hogy fénykorában miként működött a bánya, a megmaradt épületek milyen funkciót töltöttek be. 
A túra végén sok festék, óriási felületek és hangos zene vár. Festő- és rajztudás nem szükséges, csak alkotási kedv.

IDŐPONT: október 20. 10:15–12:30       BELÉPÉS:       a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Szenzációs természeti örökségünk
A foglalkozás során a Ság hegy élővilágát mutatjuk be. A hegy növényzete jelentősen eltér a környezettől, 

önálló fl óraszigetet alkot, sok ritka és értékes fajjal.

IDŐPONT: október 19.       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!      

Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum; 8900, Batthyány út 2. T.: +36 92 314 537

A vándor fazekas
A vándorfazekast előzetes egyeztetés után fogadhatják oktatási intézmények 2018. október 1-től november 9-ig.

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS: ingyenes     
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Göcsej beszélő tárgyai
Göcsej beszélő tárgyai – előadássorozat. Marx Mária néprajzos a göcseji falvakban beszél az ott gyűjtött 

tárgyakról, illetve épített örökségükről.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS: ingyenes    

Zalaegerszeg, Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum; 8900, Falumúzeum utca T.: +36 92 313 632

Őslények a múzeumban
A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum az idei évben szeretné bemutatni a múzeumba kerülő ősmaradványok 

felkutatásának menetét. A múzeum gyűjteményébe került ősmaradványok összetett munkafolyamat során 
kerülnek a kiállítási vitrinekbe. A látogatók betekintést kaphatnak a geológusok és a paleontológusok munkájába, 
nagyobb rálátással a múzeumok háttérmunkálataira.
IDŐPONT: október 1. 10:00–17:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS:       a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein!

Keszthely, Balatoni Múzeum; 8360, Múzeum utca 2. T.: +36 83 312 351

Keszthely rejtett értékei
A sokarcú, számos rejtett értékkel bíró Keszthelyt ezen alkalommal játékosan ismerik meg a program 

résztvevői. A múzeum a korábbi években is szervezett hasonló eseményt. Ezúttal azonban kifejezetten diáko-
kat vonunk be a programba.
IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Költészet Keszthelyen
A keszthelyi Helikon fogalommá vált az irodalmat, művészeteket kedvelők körében. Nem is olyan irodal-

mi találkozót szervez a Balatoni Múzeum, mint amilyen Festetics György gróf szervezésében megvalósult, de 
a hagyományainkat felelevenítjük.
IDŐPONT: november 8. 17:00–18:30       BELÉPÉS: ingyenes     

Mesterségek napja a Balatoni Múzeumban
Egy nap, amikor nemcsak egy alkotással, hanem az alkotóval, az alkotás folyamatával, a szakma rejtel-

meivel ismerkedik meg az érdeklődő.
IDŐPONT: október 20. 14:00–17:00       BELÉPÉS:       a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Óvodapedagógusok napja
2018-ban olyan programot kívánunk megszervezni, amelyen a múzeumi keretek között szakmai tudásu-

kat bővíthetik. Idén olyan előadót hívunk meg a programra, aki a gyermekpszichológia aktuális kérdéseit, a 
legújabb kutatási eredményeit osztja meg a kisgyermeknevelőkkel és az óvodapedagógusokkal.

IDŐPONT: október 13. – október 14.       BELÉPÉS: ingyenes     

Őszi kikapcsolódás a Balatoni Múzeummal
Az oktatási szünetek, a hétvégék adnak lehetőséget a családok számára a közös programok megvaló-

sítására, arra, hogy a meglazult családi kötelékeket újra erősítsük. Ebben segít a Balatoni Múzeum, amely 
kiemelten kezeli – nem csak a családok évében – a családoknak szóló programok szervezését.

IDŐPONT: október 20., november 2. 14:00–17:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Keszthely, Helikon Kastély; 8360, Kastély utca 1. T.: +36 83 311 591

A vasút rejtelmei
A Helikon Kastély történelmi modellvasút-kiállítása ad otthont az őszi szünet idején ennek a kétnapos 

programnak, ahol szakemberek vezetik be a résztvevőket a vonatok világába és a vasútmodellezés rejtelmeibe.

IDŐPONT: október 30., 31. 10:00–12:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Amit még nem láttunk – a kastély rejtett zugai
Az épületbejáró séta során megnyílnak a kastély rejtett terei, megelevenedik a főúri otthon építéstörténete, 

megtudjuk azt is, hogy mi történt az épülettel a 20. században.

IDŐPONT: október 27. 16:00–18:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Autók a múlt századból
A 20. század első felének motorizált világát idézi az Amazon Ház Látogatóközpont autótörténeti programja, 

ahol olyan autócsodák is felbukkannak, amelyeket még nem láthattak Keszthelyen.

IDŐPONT: október 20., 21. 10:00–16:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Békeidőből a háború poklába – Keszthely az 1910-es évek híreinek tükrében
A kultúrtörténeti séta a Helikon Kastély parkjából indulva, Keszthely belvárosát érintve mutatja be a 

19-20. századi békeidő és a nagy háború apró betűs történeteit a korabeli sajtó hírei alapján.

IDŐPONT: október 7., 14. 14:00–16:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Kincsvadászat az éj leple alatt
Egy jó zseblámpa és egy detektívfüzet segítségével a bátor résztvevők megtalálhatják az elrejtett kincsesládikát 

a Helikon Kastély sötétbe borult enteriőrkiállításában.

IDŐPONT: október 26. 19:00–20:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

47

N
yugat-D

unántúl

47



N OV E M B E R  2 3 .  É S  2 4 .  -  1 9 : 3 0
M Ü PA

D Í J N Y E R T E S  F I L M Z E N É K
JA M E S  H O R N E R  -  T I TA N I C    S T E P H E N  WA R B E C K  -  S Z E R E L M E S  S H A K E S P E A R E

H OWA R D  S H O R E  -  G Y Ű R Ű K  U R A    N I CO L A  P I OVA N I  –  A Z  É L E T  S Z É P
A L E X A N D R E  D E S P L AT –  A  V Í Z  É R I N T É S E

BUDAFOKI
DOHNÁNYI ZENEKAR

HOLLERUNG
GÁBOR

W W W. K L A S S Z I K R A D I O . H U

CINE
MUSIC
F I L M Z E N E I  K O N C E R T  2 0 1 8

12

A

B E M U TAT J A



Nyitott kortárs műhely
A Helikon Kastély Kortárs Művészeti Műhelye programján az érdeklődők egy kiállításmegnyitón vehetnek részt, 

valamint beleláthatnak a festészeti és grafi kai technikák rejtelmeibe, kipróbálhatják magukat az alkotás folyamatában.

IDŐPONT: október 6. 10:00–12:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Őszi madárlesen
Október első hétvégéjén, a madármegfi gyelési világnap alkalmából a Helikon Kastély madárparkja szárnyas 

lakóinak életébe pillanthatnak be szakember vezetésével az érdeklődők.

IDŐPONT: október 6. 10:00–11:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Tompa Mihály-emléknap
Tompa Mihály halálának 150. évfordulója alkalmából a Helikon Kastély könyvtára egy emléknappal eleveníti 

meg a 19. századi magyar irodalom jeles képviselőjét. Az emléknapon előadás és kiállítás idézi fel Tompa 
Mihály életét és munkásságát.

IDŐPONT: október 19. 18:00–20:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Pécs, Janus Pannonius Múzeum; 7621, Káptalan utca 5. T.: +36 72 514 040

Aktuális? Tanulságos?
Klebelsberg Kuno oktatás- és művelődéspolitikája. Dr. Huszár Zoltán történész előadása Klebersberg 

Kuno halálának évfordulója alkalmából kerül megrendezésre.

IDŐPONT: október 12. 14:00–16:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Bájitalkeverés a Patikamúzeumban
A pedagógusok világnapja alkalmából vendégeink a pedagógusok: a foglalkozás során régészeti források 

alapján rekonstruált gyógynövényes csodákat készíthetnek. A program során nemcsak a készítmények előállítását 
tanulhatják meg, hanem a régmúlt idők szépségápolási és egészségmegőrzési hiedelmeit és trükkjeit is 
megismerhetik. A program középiskolásoknak szóló foglalkozás bemutatója is egyben.

IDŐPONT: október 5. 15:00–17:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Csontváry-találkozások
Festészet és költészet találkozik a rendhagyó tárlatvezetésen. Az est alkalmával magyar költők versein 

keresztül nyerhetünk bepillantást Csontváry művészetébe.

IDŐPONT: október 13. 11:00–12:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 1500 Ft, 750 Ft     

Látogatás a fegyverkovács műhelyében
Fegyverszakértő mesél a Történeti Múzeum fegyvertárának jeles darabjairól, valamint a fegyverkészítés 

fortélyaiba is beavatja a látogatókat. 
IDŐPONT: október 6. 11:00–13:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: felnőtt: 500 Ft, kedvezményes: 250 Ft     

Mindszenty-emléktúra
Püspökszentlászlóra teszünk kirándulást, ahol célunk az egykori püspöki nyaraló falán elhelyezett Mind-

szenty-emléktábla megkoszorúzása. A program célja, hogy kilépve a múzeum falai közül megismertessük a 
vendégekkel a nemzet történelmének nagyságát, és méltóan megemlékezzünk róla.

IDŐPONT: október 13. 9:00–16:30     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Mohácsi barangolások a Tájak, korok, múzeumok klubbal
Helytörténeti séta Mohácson Tillai Gábor helytörténész vezetésével. A program a Kanizsai Dorottya 

Múzeummal partnerségben valósul meg. Tárlatvezetés és vendéglátás a múzeumban. 

IDŐPONT: október 4. 9:00–18:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Múzeumi túrák a Mecsekben
Az 1959-es kiadású Mecseki túrakalauz szerinti 16-os út 3. szakaszát járjuk be, melynek színjelzése P+.

IDŐPONT: október 20. 8:30–17:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Októberi délutánok a múzeumban
Tillai Gábor történész tárlatot vezet és úti beszámolót tart a múzeumbarátok és érdeklődők számára.

IDŐPONT: október 11. 15:00–16:00, október 18. 15:00–17:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Óvodapedagógiai fórum
Bányamanó apó kalandjai – bábos múzeumpedagógiai foglalkozás bemutatása. A felújított Bányászati 

Múzeumban rendhagyó tárlatvezetésnek lehetnek tanúi az óvodapedagógusok, hiszen a gyerekeket egy 
bányamanó kézi báb vezeti körbe.

IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!  BELÉPÉS:       a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Önarcképek és véletlenek
A képtári tárlatok pécsi műbarátoknak sorozat keretében egy pécsi magángyűjtemény kiállításának 

megnyitója. A kiállítást megnyitja: Nagy András esztéta.

IDŐPONT: október 2. 17:00–18:00       BELÉPÉS: ingyenes     
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Szabadulószobák éjszakája
Kijutsz-e a sírkamrából? – Rejtélyekkel és félelmekkel teli, történelmi interaktív játék. Csak csoportoknak 

(3–6 fő), előzetes regisztrációval! Regisztráció: kommunikacio@jpm.hu

IDŐPONT: október 26. 14:00–18:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 10 000 Ft/csoport      

Szent Márton-emléktúra
A Via Sancti Martini zarándokút egy részének bejárása Márton napja alkalmából. A gyalogtúra során 

bejárjuk a Via Divide Caritatemen a Via Sancti Martini baranyai szakaszának egy részét. 
IDŐPONT: október 10. 9:00–17:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Tízórai a Képtárban
Családi nap az Arczok és láthatárok című 19. századi festménykiállításban. Nagy András kurátor tárlatvezetése 

felnőtteknek. Gyerekek számára múzeumpedagógiai foglalkozás, szitázás hozott pólóra és vászontáskára.

IDŐPONT: október 27. 10:00–13:00       BELÉPÉS: 700 Ft, 350 Ft     

Zene Világnapja a Múzeumban
A zene világnapjának alkalmából ismét megnyitjuk a Janus Pannonius Múzeum Igazgatóságának varázslatos 

udvarát, és zenés-táncos programot szervezünk. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt élő népzenével 
és tánctanítással.

IDŐPONT: október 1. 16:00–18:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Balatonszárszó, József Attila Emlékház; 8624, József Attila utca 7. T.: +36 30 864 9134

Arany-háromszög Irodalmi Hétvége
Irodalmi-kulturális rendezvény, mely összeköti Arany János, József Attila és Ady Endre költészetét 

Balatonszárszó, Nagyszalonta és Nagyvárad összekapcsolásával. Zenés-irodalmi előadások, rendhagyó 
tárlatvezetések, Arany200Busz, rövidfi lmvetítések, kiállítás, játszóház, városnéző séta várja vendégeinket.
IDŐPONT: október 20. 10:00–17:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein vagy a 
www.oszifesztival.hu weboldalon.

Marcali, Marcali Múzeum; 8700, Múzeum köz 2. T.: +36 85 510 520

A Forgách grófok örökségének nyomában
Az egykori földbirtokos Marcali családhoz kötődő épített örökségeket fűzzük fel egy sétára. A barangolás 

végén a Forgách-pincénél interaktív műveltségi vetélkedő és terített asztal várja a résztvevőket.
IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Legendák a bőröndből
Utazó múzeumunk a Márton-nap hetében felkeresi a város és a járás több óvodáját, hogy dramatikus 

foglalkozások keretében felidézzük Szent Márton püspök legendáját. A tematikához illeszkedő játékokat is 
készíthetnek a gyerekek.

IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!  BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein!      

Szenna, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szennai Skanzen; 
7477, Rákóczi utca 2. T.: +36 30 894 7269; +36 82 584 013

Faluséta és Tájséta a Szennai Skanzennel
Hely- és tájtörteneti séták Szennában és Szenna határában.

IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS:       a jegyárakról kérjük, 
érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Márton-napi vigasságok
Márton-napi falusi hagyományok megelevenedése az év utolsó szabadtéri rendezvényén.

IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!  BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Mesterségek nyomában
A nagyközönség számára is nyitott kétnapos szakmai faműves-találkozó ismeretterjesztő előadásokkal, 

kézművesbemutatókkal és közös alkotással.
IDŐPONT: október 20, 21. 9:00–17:00       BELÉPÉS:       a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Óvodapedagógusok napja
A Szennai Skanzen Teréz-napi szakmai műhelye óvodapedagógusok részére, ahol a helyi óvodákkal közö-

sen megvalósított projektek eredményeit és tapasztalatait mutatjuk be. Regisztráció szükséges!
IDŐPONT: október 15. 14:00–16:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Tanárok napja
Délutáni szakmai műhely pedagógusok és múzeumpedagógusok részére, fókuszban a szakoktatási 

intézmények számára kínált múzeumi programokkal. Regisztráció szükséges!
IDŐPONT: november 8. 15:00–18:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     
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Paks, Paksi Képtár; 7030, Tolnai út 2. T.: +36 75 830 284

Élménypedagógia – kalandok, játékok, múzeum
A tanárok napján egy sajátos szemléletű pedagógiai irányzatot, az élménypedagógia módszertárát 

mutatjuk be. Neves szakemberek vezetésével olyan didaktikai ismereteket, ötleteket szerezhetnek, melyek 
könnyen adaptálhatók a tanítási gyakorlatba.
IDŐPONT: október 16.    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Épített környezetünk – a város, ahol Te hozod a döntéseket!
Hogyan befolyásolják a döntéseink a város alakítását? Hogyan tehetjük jobbá, élhetőbbé és érdekesebbé 

a saját lakókörnyezetünket? A program párbeszédet kezdeményez, aktivizálja és ösztönzi a játékosokat, hogy 
ők is részt vegyenek életterük alakításában!
IDŐPONT: október 2.       BELÉPÉS: ingyenes     

Mesebeli utazások – a mese gyógyító ereje
Az idei szakmai találkozó célja, hogy a meseterápia módszereivel és lehetőségeivel ismerkedjenek meg 

az érdeklődők a meghívott szakemberek segítségével.
IDŐPONT: november 5.    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Őszi alkotónapok
Az őszi szünet idejére is kínálunk programot az iskolás korosztálynak! A napközis táborban a gyerekek 

játékos formában különféle képzőművészeti technikákat ismerhetnek meg. Számos drámajáték és alkotó-
tevékenység során szerezhetnek élményeket.
IDŐPONT: október 29.     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részvételi díj: 3500 Ft/fő/nap, mely tartalmazza a napi 
háromszori étkezést (tízórai, ebéd és uzsonna) és a művészeti anyagok költségeit    

Paks, Paksi Városi Múzeum; 7030, Deák Ferenc utca 4. T.: +36 75 830 373

Barokktól barokkig, kúriától kápolnáig!
A résztvevők a muzeológus vezetésével bepillantást nyernek Paks épített örökségeinek rejtelmeibe, az 

építtetők mindennapjaiba és a város történelmi múltjába.

IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!  REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS:       a jegyárakról kérjük, 
érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Családi nap
Családi napunkon a Márton-napi népszokásokat, hiedelmeket elevenítjük fel.

IDŐPONT: november 10. 10:00–14:00       BELÉPÉS:       a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Foglalkozások a bőröndből
A paksi kistérségi iskolák, óvodák számára kínálunk múzeumpedagógiai foglalkozásokat három témakörben: 

régészet, néprajz, újkortörténet. Regisztráció szükséges!

IDŐPONT: október 8., 13.   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Legyen egy délutánra a Szeniczey család vendége!
A tanárokat egy gasztronómiai és történelmi időutazásra invitáljuk, melyen megismerkednek a múzeum 

kiállítási egységeivel és programkínálatával.

IDŐPONT: november 6., 7. 16:30–19:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Kecskemét, Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Múzeuma, Kecskemét; 
6000, Kálvin tér 1. T.: +36 76 486 226

A kulcsra zárt szoba – nyomozós játék
A játék során a hozzánk érkező 5-6 fős csapatok 19. századi rendőrök szerepébe bújva deríthetik fel 

Muraközy János festőművész szobájának és családjának titkait. Levelezések, naplórészletek és sok egyéb 
rejtély várja a nyomozókat.

IDŐPONT: október 5., 12., 26. 18:00–19:30     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 2000 Ft/csoport + a belépőjegy ára 
felnőtteknek 400 Ft/fő, diákoknak és nyugdíjasoknak 200 Ft/fő     

A kulcsra zárt szoba titkai
Rendhagyó tárlatvezetés a Muraközy János élete és festészete című kiállításhoz.

IDŐPONT: október 2. – november 11.    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 2000 Ft/csoport + a belépőjegy ára felnőtteknek 
400 Ft/fő, diákoknak és nyugdíjasoknak 200 Ft/fő     

Egy kecskeméti művész az önkényuralom korában
Általános iskola felső tagozatosai, különösen 7. osztályosok számára ajánljuk múzeumpedagógiai foglal-

kozásunkat, mely bemutatja Muraközy János kecskeméti festőművész alkotásait az önkényuralom időszakának 
eseményeihez kapcsolódóan.

IDŐPONT: október 24–27.   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 300 Ft/fő     

Ládafi a – Utazó múzeum
Utazó múzeumunk foglalkozásaival felkeressük azokat az iskolai csoportokat, amelyek a távolság vagy 

időhiány miatt nem tudják felkeresni a múzeumot, de szeretnének bepillantást nyerni a múzeumban őrzött 
értékekbe. Több választható foglalkozás.

IDŐPONT: október 2. – november 11.     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 300 Ft/fő + a kézműves foglalkozások 
anyagköltsége, 100–500 Ft.     51
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London nagy múzeumainak kincsei egy magyar kémiatanár szemével
Sándor Zoltán előadása a négy legnagyobb londoni múzeum kiállításaiban látottakról, tapasztaltakról – 

megfűszerezve a kémiai megközelítés különlegességeivel.

IDŐPONT: november 10. 10:30–12:30     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: diákjegy: 200 Ft/fő     

Népmese napja
A programokhoz ez évben is csatlakozik a Ráday Múzeum, emlékezve a református Benedek Elekre.

IDŐPONT: október 1. 10:00–16:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Kecskemét, Kecskeméti Katona József Múzeum; 6000, Bethlen körút 1. T.: +36 76 481 122

Őszi hagyományápolás múzeumi receptre
Őszi hagyományápolás múzeumi receptre. Utazó múzeumi programunkon belül az iskolákat, óvodákat láto-

gatjuk meg múzeumpedagógiai foglalkozásainkkal. A programhoz kapcsolódás célja a Cifrapalota múzeumpe-
dagógiai programjainak, lehetőségeinek népszerűsítése az oktatási intézmények körében. A programon belül 
esélyt kívánunk teremteni a hátrányos helyzetű tanulók múzeumpedagógiai foglalkozásokon való részvételére, 
a múzeum megismerésére. Olyan települések iskoláinak jelentkezését várjuk, amelyek a nagy távolság, a 
nehéz közlekedés miatt nehezen jutnak el múzeumokba.

IDŐPONT: október 8. 10:00–november 9. 17:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: foglalkozás díja: 350 Ft/fő     

Szenzációs kecskeméti örökségünk
A Pincétől a padlásig tematikával a Szenzációs kecskeméti örökségünk, vagyis a múzeum gyűjteményi 

tárgyainak különleges bemutatásával kívánjuk a múzeumba csalogatni a látogatókat, vagyis nemcsak az 
épület rejtett zugaiba, hanem a város eldugott, sokak számára kevésbé ismert épületeibe, az épületek alag-
sorába, a külvilág elől rejtett szegleteibe nyújtunk bepillantást. Kecskemét városa idén ünnepeli 650 éves 
fennállását. Ez alkalomból szeretnénk meghirdetni a Múzeumok Őszi Fesztiválján egy interaktív, a gyűjteményi 
darabok kézzelfoghatóságát is magában foglaló előadás-sorozatot, amely különböző megvilágításból, más-más 
helyszínen mutatja be a felnőtt lakosságnak a város helyi „Szenzációs örökségét”.

IDŐPONT: október 3., 10., 17., 24., 31. november 7. 15:00–16:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Kecskemét, Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Kiállítóhelye; 
6000, Rákóczi út 1. T.: +36 76 481 122

A Cifrapalota fantomja
A Cifrapalota fantomja. A korábbi évek sikerén felbuzdulva idén ismét egy szabadulószobához hasonló, 

kalandos játékra invitáljuk az érdeklődőket. A témát a Kecskemét 650 kiállításra, illetve a Cifrapalota sajá-
tosságaira építjük, helyszíne az elvarázsolt palota, amelyet hatalma alatt tart a múzeum fantomja. A játékra 
jelentkező 4–6 fős csapatok különböző rejtélyek, feladatok megoldása során kiűzhetik a Cifrapalota dolgozóit 
rettegésben tartó rémet. A programra 4-5 fős csapatok jelentkezését várjuk.
IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!      REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 10000 Ft/csoport      

Múzeummal a szakképzésért
Tanárok napján – Múzeummal a szakképzésért címmel a pedagógusok körében kívánjuk népszerűsíteni 

a Cifrapalota és a Kecskeméti Katona József Múzeum kiállításait és múzeumpedagógiai programjait. Az idei 
évben szeretnénk nyitni a szakképzés felé, ezért elsősorban a szakiskolák pedagógusait várjuk a rendezvényre. 
A nap első részében a Kecskemét 650 interaktív kiállítást mutatják be a kurátorok, a másik felében pedig 
átvonulunk a volt Szigma épületébe, ahol a város ipartörténeti kiállítását és a szakképzés támogatásához 
felépített múzeumi órákat és foglalkozásokat mutatjuk be.
IDŐPONT: október 5. 15:00–17:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Békéscsaba, Munkácsy Emlékház; 5600, Gyulai út 5. T.: +36 66 442 080

Munkácsy Emlékház pincétől a padlásig
A program során a látogatók a Munkácsy Emlékház hétköznap rejtett zugait is felfedezhetik. A rendhagyó 

épületséta során nemcsak a Munkácsy-képek, hanem az egykori angolpark, a pince és a padlás is kinyitja 
kapuit. A program belépővel látogatható.
IDŐPONT: október 19. 17:00–18:00       BELÉPÉS: teljes árú jegy: 600 Ft, kedvezményes jegy (diák, nyugdíjas): 300 Ft    

Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum; 5600, Széchenyi utca 9. T.: +36 66 328 040

A mi kiállításunk – Békéscsaba újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából
Békéscsaba újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából nagyszabású fotókiállítással kedveskedünk a 

város lakói, illetve az idelátogatók számára.
IDŐPONT: október 5. 14:00–október 12. 15:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Múzeum mindenkinek!
A Munkácsy Mihály Múzeum ezúttal olyan célcsoportokat kíván megszólítani, amelyek nehezebben 

tudnak élni a múzeum által kínált lehetőségekkel (kiállításlátogatás, múzeumpedagógiai program, szakmai 
tárlatvezetések stb.).
IDŐPONT: október 19. 10:00–13:00       BELÉPÉS: ingyenes     

2. Múzeum mindenkinek!
A Munkácsy Mihály Múzeum ezúttal olyan célcsoportokat kíván megszólítani, amelyek nehezebben 

tudnak élni a múzeum által kínált lehetőségekkel (kiállításlátogatás, múzeumpedagógiai program, szakmai 
tárlatvezetések stb.).
IDŐPONT: szeptember 24. 12:00–14:00       BELÉPÉS: ingyenes     
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Gyula, Erkel Ferenc Emlékház; 5700, Apor Vilmos tér 7. T.: +36 70 703 1553

A dohány kultúrája
A dohányzás kultúrája. Miért ilyen a pipa felépítése? Hogyan terjedt el a pipázás Magyarországon? Mi a 

különbség a főúri és a paraszti pipák között? Mindezen kérdésekre választ kaphat az érdeklődő október 13-n, 
17 órakor az Erkel Emlékházban.
IDŐPONT: október 13. 17:00–18:30       BELÉPÉS: rendkívüli kedvezménnyel minden látogató számára 100 Ft     

Családi nap a zene házában
Családoknak – külön fi gyelmet fordítva a fogyatékkal élő családokra – tartott játékos nap, mely mozgal-

mas kikapcsolódást nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
IDŐPONT: október 20. 13:00–18:00       BELÉPÉS: rendkívüli kedvezménnyel minden látogató számára 100 Ft     

Mesterek és Tanítványok
A gyulai Erkel Ferenc Zeneiskola oktatói és növendékei adnak színvonalas műsort az érdeklődőknek.

IDŐPONT: október 4. 17:00–19:00       BELÉPÉS: rendkívüli kedvezménnyel minden látogató számára 100 Ft     

Mesterek és tanítványok – Új merítés
Ismét oktatók és növendékek veszik birtokba a korszerűen kialakított előadótermet az Erkel Emlékházban. 

A főszerepben a zene.
IDŐPONT: október 8. 17:00–18:30       BELÉPÉS: rendkívüli kedvezménnyel minden látogató számára 100 Ft     

Utazó Múzeum – A lobogók összehíva
Biharugra diákjaival ismertetjük meg a gyulai kiállítóhelyek sokszínű és gazdag gyűjteményét.

IDŐPONT: november 6.       BELÉPÉS: ingyenes     

Utazó Múzeum – A lobogók összehíva
Az Erkel Ferenc Emlékházból egy-egy jellemző kiállítási darabot viszünk el ezen a napon Vésztőre, hogy 

az ott lévő általános iskolások is megcsodálhassák Gyula gazdag kiállítóhelyeinek sokszínűségét.
IDŐPONT: október 19.       BELÉPÉS: Ingyenes     

Ünnepi est a zene házában
2018. október 2. a Múzeumok Őszi Fesztiváljának gyulai megnyitása. Fellép az Erkel Ferenc Vegyeskar 

kamarakórusa és a gyulai vonósnégyes. Különleges üdítők és hagyományos sütemények kerülnek felszolgá-
lásra, az érdeklődők tárlatvezetésen vehetnek részt.
IDŐPONT: október 2. 17:00–20:00       BELÉPÉS: rendkívüli kedvezménnyel minden látogató számára 100 Ft    

Gyula, Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont; 5700, Kossuth Lajos utca 15. T.:   +36 66 463 544

Barokk zenei nap
Barokk zene, tematikus tárlatvezetések, a korszak sajátos hangulata… Kell ennél több egy felejthetetlen 

naphoz? Nem! De kevesebb sem! Sok szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket a korszak utánozhatatlan stílusával 
átitatott barokk zenei napra, ahol érdekes és értékes előadásokat hallgathat meg ruházattal, gasztronómiával és 
udvarlással kapcsolatban is.
IDŐPONT: november 3.       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!       

Tisza-gyilkosság… Hogy is volt?
A Tisza-gyilkosság 100. évfordulója… Hogy is történt? Milyen titkok bukkannak felszínre? Az érdeklődők 

tematikus előadáson vehetnek részt… ahol mindenre fény derül.
IDŐPONT: október 31.       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!       

Utazó Múzeum – A lobogók összehíva
Ezen a napon Vésztőre visszük a gyulai kiállítóhelyekre jellemző tárgyakat, relikviákat, köztük az Almás-

kastélyból is. A cél az, hogy a Vésztőn élők, tanulók is megismerhessék a gyulai kiállítóhelyek sokszínűségét, 
értékes gyűjteményét.
IDŐPONT: október 19.       BELÉPÉS: ingyenes     

Utazó Múzeum – A lobogók összehíva
Ezen a napon Biharugrára utazunk a gyulai kiállítóhelyeket legjobban bemutató eszközökkel. A célunk 

az, hogy az ott élők, ott tanulók is megismerhessék a gyulai kiállítóhelyek páratlan gazdagságú gyűjteményét.
IDŐPONT: november 6.       BELÉPÉS: ingyenes    

Gyula, Gyulai vár; 5700, Várkert utca 1. T.: +36 66 463 544

A lámpás én vagyok
Izgalmas játékok várják az érdeklődőket. Lehetőség nyílik a vár bizonyos részeit sötétben, zseblámpával 

felfedezni, szabadulószobákat kipróbálni, melyek zárai csak feladványok helyes megoldásával nyílnak. 
A középkori atmoszféra magával ragadja a látogatót, gondjait elfelejti, és elmerül egy pillanatra a történelem 
sodrában. 14:00-tól várjuk az érdeklődőket.
IDŐPONT: október 5. 14:00–18:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!       

A lobogók összehíva – Utazó Múzeum
A gyulai kiállítóhelyekre jellemző tárgyakat, kiállítási tárgyakat viszünk ezen a napon Vésztőre, hogy az 

ott élők és tanulók is megismerhessék a gyulai kiállítóhelyek sokszínűségét és értékes gyűjteményét.

IDŐPONT: október 19.       BELÉPÉS: ingyenes     
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Mátyás király apródja vagyok…
Az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum meseíró pályázatot hirdet diákok számára! A fődíj: a 

korosztályonkénti első díjazottak egynapos visegrádi utazáson vehetnek részt!

IDŐPONT: szeptember 1. – október 27. 15:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Utazó Múzeum – A lobogók összehíva
A gyulai kiállítóhelyekre jellemző tárgyakat, kiállítási tárgyakat viszünk ezen a napon Biharugrára, hogy 

az ott élők és tanulók is megismerhessék a gyulai kiállítóhelyek sokszínűségét és értékes gyűjteményét.

IDŐPONT: november 6.       BELÉPÉS: ingyenes    

Gyula, Kohán Képtár; 5700, Béke sugárút 35. T.: +36 70 310 6722

Kiállítás megnyitása
Eddig be nem mutatott, új kiállítás megnyitása Kohán György képeiből.

IDŐPONT: október 25. 17:00–19:00       BELÉPÉS: rendkívüli kedvezménnyel minden látogató számára 100 Ft     

Utazó Múzeum – A lobogók összehíva
A gyulai kiállítóhelyekre jellemző tárgyakat, kiállítási darabokat viszünk ezen a napon Biharugrára, és 

természetesen a Kohán Képtár sem maradhat ki a sorból, ez a kiállítóhely is bemutatásra kerül. A cél, hogy az 
ott tanulók, ott élők is megismerhessék a gyulai kiállítóhelyek színes és gazdag gyűjteményét.

IDŐPONT: november 6.       BELÉPÉS: ingyenes     

Utazó múzeum – A lobogók összehíva
A gyulai kiállítóhelyekre jellemző tárgyakat, kiállítási darabokat viszünk ezen a napon Vésztőre, és 

természetesen a Kohán Képtár sem maradhat ki a sorból, ez a kiállítóhely is bemutatásra kerül. A cél, hogy az 
ott tanulók, ott élők is megismerhessék a gyulai kiállítóhelyek színes és gazdag gyűjteményét.

IDŐPONT: október 19.       BELÉPÉS: ingyenes    

Gyula, Ladics-ház; 5700, Jókai Mór u. 4. T.: +36 70 310 6722

A Ladics-rejtély nyomában
A Ladics család rejtélyének felgöngyölítése a cél ebben az interaktív játékban. Több napon keresztül 

várjuk a csoportokat, akik vállalkoznak, hogy egy izgalmas, nyomozós játék keretein belül feltárják a Ladics 
család messzire visszanyúló rejtélyét.

IDŐPONT: október 16. 10:30–13:00, október 17. 14:00–18:00, október 18. 10:30–13:00       BELÉPÉS: rendkívüli kedvez-
ménnyel minden látogató számára 100 Ft     

Utazó Múzeum – A lobogók összehíva
A Ladics-ház bizonyos kiállítási tárgyait és rá jellemző eszközöket viszünk el ezen a napon Vésztőre, ahol 

általános iskolások ismerhetik meg a gyulai kiállítóhelyek sokszínűségét.

IDŐPONT: október 19.       BELÉPÉS: ingyenes     

Utazó Múzeum – A lobogók összehíva
A Ladics-házra jellemző tárgyakat juttatunk el ezen a napon Biharugrára, hogy az ott élő diákok is meg-

ismerhessék a gyulai kiállítóhelyek – köztük a Ladics-ház – gazdag gyűjteményét.

IDŐPONT: november 6.       BELÉPÉS: ingyenes    

Szeged, Napsugaras Tájház; 6725, Nyíl utca 43. T.: +36 30 501 2822

Utazó Múzeum – A lobogók összehíva
Gyakran mondogatjuk, hogy a szegedi papucsnak nincsen párja. De miért mondjuk? Honnan ered ez a 

mondás? Milyen hagyományai vannak a papucskészítésnek? Ezekre a kérdésekre keressük a választ egy 21. 
századi papucskészítő mester segítségével.

IDŐPONT: október 13. 16:00–18:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Cserzy Mihály és a szegedi paraszti élet – irodalmi felolvasóest
Cserzy Mihály a szegedi népéletet bemutató három nagymester (Móra, Tömörkény, Cserzy) közül nap-

jainkban talán a legkevésbé ismert népi író. A felolvasóest az író munkásságába és a műveiben megjelenő 
szegedi paraszti életbe kíván bepillantást nyújtani.

IDŐPONT: október 20. 16:00–18:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Népi bútorművesség
A program a népi bútorasztalosok mindennapi munkájába enged bepillantást nyerni.

IDŐPONT: október 30. 8:00–17:00       BELÉPÉS: 1500 Ft/fő     

Őszi Mulatság
Egy kötetlen őszi családi programra várjuk a szegedi és a Szeged környéki családokat.

IDŐPONT: október 6. 15:00–21:00       BELÉPÉS: 500 Ft/fő     

Supperok
Az idei évben a szegedi hajókészítő mesterséggel ismerkedhetnek meg a nevelési és oktatási intézmé-

nyek diákjai.

IDŐPONT: október 8. 8:00–16:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     55
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Algyő, Algyői Tájház; 6750, Kastélykert utca 42. T.: +36 30 415 0435

Libázzunk együtt, gyerekek!
2018. november 11-én egy olyan programot szervezünk, ahol a gyermekek hasznos tevékenységekkel 

tölthetik el a napot. Bemutatjuk a Márton-napi libázás szokásait, hagyományait, kézműves foglalkozásokkal 
töltjük hasznosan a tanítás nélküli munkanapot. Lesz kosárfonás, nemezelés, süthető gyurmázás, kalácssütés.

IDŐPONT: november 10. 8:00–14:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részvételi díj: 3200 Ft/ fő, testvérkedvezmény: 
2800 Ft/fő.     

Mesterségek kavalkádja
A programunk családok számára nyújt kellemes kikapcsolódást. Az Algyői Tájházban több mesterséget, 

kézműves tevékenységet próbálhatnak ki a látogatók. Vendégeink pedig nádból kosarat fonhatnak, gyapjúból 
nemeztárgyat készíthetnek, süthető gyurmából ajándéktárgyat formázhatnak. Közben a kalácskészítés, -sütés 
rejtelmeibe is betekinthetnek, kipróbálhatják, hogyan kell dagasztani, fonni, kemencében megsütni a kalácsot.

IDŐPONT: október 27. 10:00–14:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részvételi díj: 2400 Ft/fő, páros belépő 2200 Ft/fő     

Ökovetélkedő
Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola diákjai számára immáron 3. éve szervezzük meg az öko- és hon-

ismereti hét programját az Algyői Tájházban. Idén az ökohét keretein belül egy ökovetélkedő-napot tartunk a 
diákok számára. A vetélkedő témája a tartósítás. A mai modern, rohanó világunkban legtöbbször elmarad a 
hagyományos tartósítóeljárások használata a háztartásokban. A gyermekek fi gyelmét szeretnénk felhívni az 
egészséges táplálkozás ezen részének fontosságára.

IDŐPONT: október 19. 8:00–14:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Makó, József Attila Városi Könyvtár és Múzeum; 6900, Megyeház utca 4. T.: +36 62 213 540

Dr. Halmágyi Pál nyugalmazott múzeumigazgató születésnapi köszöntése
A nyugalmazott múzeumigazgatót, történészt 70. születésnapján egy születésnapi meglepetéskötettel 

köszöntik egykori kollégái, barátai, ismerősei.

IDŐPONT: október 5. 17:00–20:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Magyar festészet napja
A magyar festészet napján a múzeum időszaki kiállításához kapcsolódó tematikájú közös festéssel várjuk 

az érdeklődő diákcsoportokat.

IDŐPONT: október 18. 10:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Népi textíliák polgári környezetben (matyó népművészet)
A József Attila Múzeum állandó gyűjteményében található tárgyakat, bemutatóanyagokat viszünk a hely-

színre, melyeket az érdeklődők tanulmányozhatnak, így lehetőségük nyílik a foglalkozás témájához kapcsoló-
dó műalkotások közvetlen megfi gyelésére, felfedezésére és a közös gondolkodásra.

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS: ingyenes     

Őszi szüneti családi nap
Az őszi szünetben a korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezésre kerülnek a családi napok a múzeumban, 

ill. a könyvtárban, melyeken kézműves foglalkozásokkal, jó hangulattal várjuk a kikapcsolódni vágyó gyermekeket 
és családjaikat a múzeumba.

IDŐPONT: október 29. 10:00–november 2. 13:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Mindszent, Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény; 
6630, Szabadság tér 37. / Köztársaság tér 25. T.: +36 62 526 080; +36 30 670 7580

Két keréken – Vida Mihály-emléktúra
Emléktúrára várunk minden érdeklődőt. A kerékpártúra során felkeressük a mindszenti tanyai iskolák 

helyeit őrző kopjafákat, s közben megismerkedünk az iskolák történetével a könyvtár dokumentumtárában 
őrzött dolgozatok segítségével.

IDŐPONT: október 6. 13:00–17:00       BELÉPÉS: ingyenes     

A vadászat: vadűzés és erdőzúgás. De több erdőzúgás! – Szent Hubertus-nap Mindszenten
A Mindszenti Vadásztársaság októberben egy vadászkiállítással készül, melynek zárónapja Mindszenten 

először Szent Hubertus napja lesz.

IDŐPONT: november 4. 14:00–17:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Márton napján libát eszünk…
Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozatunkat ez évben Márton-napi vigalommal zárjuk. A rendez-

vényen minden korosztály számára igyekszünk tartalmas, hagyományőrző elemekkel színesített élménydús 
programot kínálni, meghívott előadók közreműködésével.

IDŐPONT: november 11. 14:00–17:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Minden művészet egyazon forrásból ered…
Látogatás B. Kovács Emőke műhelyébe.

IDŐPONT: október 13. 13:00–17:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     
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Szállásunk volt az ég alja, takarónk az ég csillaga…
Szállásunk volt az ég alja, takarónk az ég csillaga… – Mindszent és Mártély kubikosöröksége.

IDŐPONT: október 5. 10:00–18:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Sző, fon, nem takács…
A játékos feladatokon keresztül alaposan megismerhetjük a takácsmesterséget, kipróbálhatjuk eszközeiket.

IDŐPONT: október 29. 14:00–17:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Szentes, Koszta József Múzeum; 6600, Kossuth tér 1. T.: +36 63 313 352

Polgári konyha
A program keretén belül egy szentesi, gasztronómiával foglalkozó családi vállalkozás vezetőjét/tagját 

kérjük fel egy előadás megtartására.

IDŐPONT: október 16. 17:00–18:30       BELÉPÉS: ingyenes     

Szent Mihály-nap
Az októberi matinén a Szent Mihály napjához kapcsolódó népszokásokkal, szőlőműveléssel, szürettel 

ismerkedhetnek meg a látogatók egy zenével, tánccal kísért néprajzi előadás keretén belül a Legelők, szántók, 
vadvizek című állandó kiállításban.

IDŐPONT: október 6. 10:00–12:00       BELÉPÉS: 250 Ft/fő     

Szobaszínház
Polgári környezetben, a Péter–Pál Polgárházban megrendezésre kerülő program keretén belül irodalmi 

előadás/szobaszínház-jellegű fellépésre számíthat a látogató irodalom/drámatanár(ok)/színésznövendékek 
közreműködésével.

IDŐPONT: november 6. 17:00–19:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Debrecen, Debreceni Irodalom Háza; 4026, Péterfi a utca 28. T.: +36 20 259 5390

Mesés irodalom
Boldizsár Ildikó író, mesemondó, meseterapeuta a művei bemutatásán keresztül a mesélés fortélyaiba 

avatja be a szülőket.

IDŐPONT: november 10. 15:00–17:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!       

Mozgásfejlesztés múzeumi környezetben
A múzeumok igyekeznek módszertani eszközeiket folyamatosan bővíteni, hogy a látogatói csoportok 

lehető legszélesebb rétege számára kínálhassanak tartalmas, fejlesztő kikapcsolódási lehetőséget.

IDŐPONT: október 20. 10:00–13:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS:       a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Rejtő Jenő Szolnokon
„Van egy igazi nevem, és van egy álnevem. Egyiket sem tudom pontosan.”

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS:      a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

Debrecen, Déri Múzeum; 4026, Déri tér 1. T.: +36 52 417 560

„Találkoztam Soó Rezsővel és a sivatag növényeivel is.”
Papp László biológus, a DE Botanikus Kertjének igazgatója „Találkoztam Soó Rezsővel és a sivatag nö-

vényeivel is” címmel tematikus tárlatvezetést tart  A piramisok országában időszaki kiállításban. Soó Rezső 
a Debreceni Egyetem tanszékvezetőjeként fő feladatának a hazai növénytársulások kutatását, elemzését és 
megismertetését tekintette, de utazásai során Egyiptomban is járt.

IDŐPONT: október 25. 16:30–18:00       BELÉPÉS: diák: 300 Ft/fő, felnőtt: 600 Ft/fő     

Csodakamra a pincében
A wunderkammer (csodakamra) a reneszánsz idején alakult ki a korábbi, ritkaságokból és egzotikus tár-

gyakból álló gyűjteményekből. A Déri Múzeumban berendezett csodakamrában különleges üveg- és ásvány-
gyűjteményünkből válogattunk. A nagyközönség csak ritkán láthatja a kiállítást, mely az épület pinceszintjén 
található. A programban Fürtös György ásványvadász segítségével ismerkednek a látogatók az ásványok 
különleges világával, és múzeumpedagógiai foglalkozáson is részt vehetnek.

IDŐPONT: október 10. 16:30–18:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: diák: 300 Ft/fő, felnőtt: 600 Ft/fő     

Múzeumpedagógiai évnyitó
A meghívott pedagógusok megismerkedhetnek a Déri Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásaival a 

2018/2019-es tanévre szólóan. Bemutatjuk, hogyan lehet hatékonyan segíteni az iskolai ismeretanyag átadását a 
múzeumi órákkal. Szeretnénk, ha az iskolai csoportok nem csak szezonálisan vennék igénybe a foglalkozásokat.

IDŐPONT: október 20. 10:00–16:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Múzeumpedagógiai évnyitó
A meghívott óvodapedagógusok megismerkedhetnek a Déri Múzeum őszi programjaival, múzeumpe-

dagógiai foglalkozásaival. Minden félében különböző múzeumpedagógiai foglalkozásokból választhatnak az 
óvodapedagógusok, így már év elején informálódhatnak a múzeum következő ajánlatairól.

IDŐPONT: október 15. 10:00–12:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     
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Régi fazekasok nyomában
Párhuzamosok találkozása – a magyar népi kerámia emlékei két magángyűjteményben címmel nyílt 

augusztus 17-én új időszaki kiállítás a Déri Múzeumban. Az összesen több mint 4000 darab műtárgy legnagyobb 
hányada a magyar népi kerámiaművesség körébe tartozik. A két gyűjtemény válogatott darabjainak együttes-
párhuzamos bemutatásakor több száz olyan népi fazekasmunkával találkozhatnak a látogatók, amelyek eddig 
kiállításokon még soha nem szerepeltek. Ezen a napon a résztvevők Magyar Zita fazekas népi iparművész 
együttműködésével megismerkedhetnek a fazekasmesterséggel, és kipróbálhatják a fazekaskorongok műkö-
dését. Barangolhatnak a kerámiák motívumvilágában különböző kézműves feladatokon keresztül. Elsősorban 
iskolai csoportok jelentkezésére számítunk.

IDŐPONT: november 10. 10:00–14:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: iskolai diákcsoportoknak 200 Ft/fő     

Szarmata és germán rituálék nyomában
Szarmata és germán rituálék nyomában. Tematikus nap A Vikingek előtt… Harci áldozat a mocsárból 

(Illerup Ådal) című időszaki kiállításhoz kapcsolódóan. A korszak fegyvereinek és leleteinek bemutatása, 
előadások, tárlatvezetések és múzeumpedagógiai foglalkozások.

IDŐPONT: október 6. 10:00–14:00       BELÉPÉS: diákjegy: 300 Ft/fő, felnőttjegy: 600 Ft/fő    

Debrecen, Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum; 4026, Péterfi a utca 28. T.:   +36 52 322 207 

A nonformális oktatási terek szerepe a formális nevelésben
A múzeumok szerepe a formális nevelésben egyre hangsúlyosabb. A program során a pedagógusok 

számára bemutatjuk a legújabb módszertani innovációkat, melyeket a múzeumban az elmúlt időszakban 
meghonosítottunk.
IDŐPONT: október 20. 13:00–14:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Belvárosi emlékséta
A családok évének keretén belül a debreceni születésű és ezer szállal Debrecenhez kötődő művész, 

Medgyessy Ferenc és családja emlékét elevenítjük fel.
IDŐPONT: október 5. 14:30–16:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Maszatolj, színezz, rajzolj!
A kis Medgyessy Ferenc már alig várta, hogy megérkezzen a cirkusz Debrecenbe. De az előadás előtti 

napon az állatok valahogy kiszabadultak, és most éhesen és félve bolyonganak az utcákon. Találjuk meg 
együtt őket a kiállítás segítségével!
IDŐPONT: október 16. 10:00–október 19. 15:00       BELÉPÉS: 200 Ft/fő    

Debrecen, Szabó Magda Emlékház; 4024, Kossuth utca 35. T.: +36 52 614 333

Akit titokban neveltem… – Szabó Magda, a pedagógus
Szabó Magda születésének évfordulóján előadásokat és ötletbörzét tartunk pedagógusok és diákok szá-

mára: Egy pohár víz az Ókútból – az Ady Endre Gimnázium drámatagozatos diákjainak zenés tárlatvezetése; 
Beszélgetés Szabó Magda különös optikájáról.
IDŐPONT: október 5. 10:00–14:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Pelikánóvoda – Jablonczay Piroska, az óvónő nagynéni
Szabó Magda anyai nagynénje, Jablonczay Piroska óvodapedagógus szellemi öröksége ad keretet a 

rendezvénynek. Tapasztalatcserére hívjuk össze a város óvodapedagógusait, miközben megismerkedhetnek 
az emlékházzal. Regisztráció szükséges!
IDŐPONT: október 15. 10:00–14:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Berettyóújfalu, Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum; 4100, Kálvin tér 1. T.: +36 54 402 390

A világ diákszemmel
Idén is megrendezésre kerül a Bihari Múzeum és a berettyóújfalui Arany János Gimnázium diákjainak 

együttműködésében a diákkiállítás. A kiállítás tematikája: Berettyóújfalu egykor és ma.
IDŐPONT: november 10.       BELÉPÉS: ingyenes     

Kerékpárral a Bocskaiak nyomában
A program keretében egy 60 km-es kerékpártúrára invitáljuk az embereket, amelynek célja a kismarjai 

Bocskai családi kripta felkeresése.
IDŐPONT: október 13. 10:00–16:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Őszelő
Vendégségben Nyúl Péternél című 3 napos programunkra várjuk a családokat. Megelevenednek a 

szereplők, lesz pontszerző kincsvadászat, elemlámpás feladat, mese-akadályverseny, kukoricafosztás a 
gyerekeknek. A felnőtteket termelői piaccal és előadásokkal várjuk.
IDŐPONT: október 26–28.       BELÉPÉS: ingyenes    

Ebes, Széchényi Ferenc Tájmúzeum; 4211, Ady Endre utca 6–8. T.: +36 52 366 136

Családok munkatáborokban: ami egy bőröndbe belefér
A Rákosi-kor egyik legsötétebb időszakát mutatja be a hortobágyi kitelepítések áldozataira emlékező 

programunk. Kihelyezett múzeumpedagógiai foglakozásainkon eredeti fotók és dokumentumok segítségével, 
egy szerepjáték által idézzük fel a történteket.
IDŐPONT: október 1. – november 9.   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: díjszabás megbeszélés alapján     

5959

Észak-A
lföld



Könyvbemutató
A rendhagyó rendezvényen az országos hírű színész, az ebesi származású Szarvas József mutatja be a 

Könnyű neked, Szarvas Józsi… c. könyvet.

IDŐPONT: november 9. 17:00–18:30       BELÉPÉS: ingyenes     

Tök jó napok
Idén nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a Tök jó napok nevű rendezvényünk, amely a népi 

hagyományokra és az egyik fontos kultúrnövényre, a tökre épül.

IDŐPONT: október 25. 17:00–19:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Hajdúnánás, Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény; 
4080, Bocskai utca 12–14. T.: +36 52 381 941

Hajdú szomszéd
A barangolás célja a szomszédos Hajdúdorogi Istenszülő bevezetése a templomba főszékesegyház 

megtekintése, valamint a 2016-ban a szellemi kulturális örökség részévé vált hajdúdorogi Krisztus-katonaság 
hagyományának megismerése.

IDŐPONT: október 19., 20. 14:00–17:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Majd a Nagyi…
A szünidei foglalkozásokon olyan tevékenységeket próbálhatnak ki a gyerekek, melyeket a nagymamakorú 

segítők mutatnak be nekik. Lehetőség lesz grillázsnyalóka készítésére, csutkababa gyártásra, csigatészta-
csinálásra, megismerkedhetnek a hímzés, kötés alapjaival.
IDŐPONT: október 29., 30., 31. 14:00–17:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Múzeumi múltidéző
Új időszaki kiállításunkkal az intézmény megalakulásától kezdődő útját kívánjuk bemutatni a látoga-

tóknak. Az elmúlt 12 évben folyamatosan gyarapodva, alakulva, épülve, szépülve teremtettük meg a helyi 
muzeális intézmény alapjait. Ezt a fejlődést kívánjuk bemutatni.
IDŐPONT: november 10. 16:00–17:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Múzeumi piacozás
A múzeum egy napra kiköltözik a piacra. Lesz ott minden látnivaló, mi szem-szájnak elragadó. Így ismer-

heti meg a nagyérdemű, míg portékát vásárol, hogy a múzeum a falak közt mit tárol. – A település legforgal-
masabb piaci napján kínáljuk intézményünk ajánlatát a lakosságnak. Bemutatjuk tevékenységünket, kiállítása-
inkat, szolgáltatásainkat. Többek között könyvvásár, játékos feladatok, kitűzőkészítés várja az érdeklődőket.
IDŐPONT: október 6. 8:00–12:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Tarkedliízlelő
Zománcozott edények – időszaki kiállításunkban megtalálhatók a tarkedlisütők. A kiállítás nyitvatartásának 

utolsó hetében megismerhetik az érdeklődők hogyan készül, és milyen a tarkedli íze. A kóstoló mellett szakszerű 
tárlatvezetés is segíti a nosztalgikus, zománcozott világ jobb megismerését.
IDŐPONT: október 27. 16:00–18:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Szolnok, Damjanich János Múzeum; 5000, Kossuth tér 4. T.: +36 56 421 602

Csipkék csacsogása – textilek találkozása
Szép menyecskék varrták, fejér patyolatból – a magyarországi fehérhímzések típusai című időszaki 

kiállításhoz kapcsolódóan divatbemutatót szervezünk.
IDŐPONT: október 25. 16:30–18:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Keszkenőkódex vagy emotikonnyelv?
Programunk, mely a Keszkenőkódex vagy emotikonnyelv? címet kapta, egy generációk közötti vetélkedő. 

Az idősebb és fi atalabb korosztály képviselői játékos feladatokon keresztül mérhetik össze tudásukat.

IDŐPONT: október 18. 14:00–16:00    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Szolnok, Szolnoki Galéria; 5000, Templom utca 2. T.: +36 56 513 640

Ezt látnod kell!
A Szolnoki Galéria a város egyik legszebb épülete, a benne működő galéria az ország egyik legnagyobb 

vidéki kiállítótere. Az épület története, eredeti funkciója százhúsz évre repít bennünket vissza az időben. Amikor 
pedig visszatérünk a jelenbe, a magyar kortárs képzőművészet színe-javát látjuk magunk körül.

IDŐPONT: október 12., 25. 14:00–15:30    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Szolnok, Tabáni Tájház; 5000, Tabán 24. T.: +36 70 943 5960

Hagyományaink kincsesládája
Ünnepváró kézműves vásár. Háziasszonyok ékességei, süteménykavalkád, lekvárok, dzsemek bemutatása, 

pogácsa, fánk, kukoricás étkek, tökös sütik, csemegék készítése, receptcsere. Őszi befőzés.

IDŐPONT: október 19. 14:00–15:00       BELÉPÉS: ingyenes     
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Őszi montázs: Csutka Rozi bábszínháza
Őszi terményekből tárgyak, játékok, bábok (csutkabábok) készítése (kukorica, alma, tök felhasználásával). 

Az elkészült tárgyakat játékba viszik a gyerekek, meseszövés, ritmushangszerek, népdalok, népi játékok 
kipróbálása, tanulása.

IDŐPONT: október 25. 14:00–16:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Őszi Montázs: Gyökereink nyomában
Családfakutatás, családi képekhez képkeretkészítés, családrajzok. Régészeti ásatások a szolnoki vár 

területén (dr. Kertész Róbert). Lengyel barátaink vendégségben. Fókuszban a hagyományos népi játékok.

IDŐPONT: október 18. 14:00–16:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Jászberény, Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria; 5100, Gyöngyösi út 7. T.: +36 30 213 6911

Múzeumok Őszi Éjszakája
Október 27-én, a Múzeumok Őszi Éjszakája programunk során Ecsedi Péter énekművész és vendégei 

dalestjére várjuk a könnyed kikapcsolódásra vágyókat, hogy ne csak a képző-, de a társművészetek segítségével 
is behívjuk az embereket múzeumunkba.

IDŐPONT: október 27. 18:00–21:00       BELÉPÉS: felnőtt: 400 Ft, diák, nyugdíjas: 200 Ft

Martfű, Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény, Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár; 
5435, Mártírok út 1. T.: +36 56 450 146

A lóvontatású kisvasút nyomában
A Martfű történetében fontos szerepet játszó Kövér család történetét vizsgáljuk a család múltját kutató 

Kiszelyné Tóth Anett történésszel. Biciklitúránk célállomása a mezőhéki családi kápolna.

IDŐPONT: október 2. 16:30–18:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Házi áldás – avagy Derűs mese Miki bácsi gyűjtéséből
A Művelődési Központban látogatható kerámiagyűjtemény tárgyairól mese készült, hozzá papírszínházas 

előadás és foglalkozás, mely segít feldolgozni a kiállítás anyagát. Ezt és a gyűjtemény múzeumpedagógiai 
kínálatát ismerhetik meg a résztvevők.

IDŐPONT: október 18. 17:00–18:30       BELÉPÉS: ingyenes     

Házi áldás – avagy Derűs mese Miki bácsi gyűjtéséből
A Művelődési Központban látogatható kerámiagyűjtemény tárgyairól mese készült, hozzá papírszínházas 

előadás és foglalkozás, mely segít feldolgozni a kiállítás anyagát. Ezt és a gyűjtemény óvodásoknak-iskolásoknak 
szóló múzeumpedagógiai kínálatát ismerhetik meg a résztvevők.

IDŐPONT: október 18. 17:00–18:30       BELÉPÉS: ingyenes     

Nagy tervek apró méretben
Martfű építése cseh építészek tervei alapján kezdődött, de a világháború miatt a terveknek csak negyede 

valósult meg. Az eredeti tervdokumentáció alapján egy makettet építünk, hogy láthassuk, milyen lett volna 
városunk, ha a cseh Bata család álma megvalósul.

IDŐPONT: október 17. 14:00–17:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Világíts rá a múltad egy darabjára! – zseblámpával a Tisza Cipőgyárban
A Tisza Cipőgyár irodaháza 1958-ra épült fel. Itt működtek a gazdasági, bérelszámolási osztályok, valamint 

itt üzemelt a gyári ebédlő. Az épület ma a Pilkó Bt. tulajdona, amely a bejárást biztosítja a hidegháborús han-
gulatot megidéző pincehelyiségekbe.

IDŐPONT: október 25. 17:30–18:30       BELÉPÉS: ingyenes    

Túrkeve, Finta Múzeum; 5420, Attila utca 1. T.: +36 56 361 183

Finta Sándor Brazíliában
Október 12-én ismeretterjesztő előadásra kerül sor a Finta Sándor Brazíliában című kiállításról.

IDŐPONT: október 12. 14:00–16:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Kalocsai népművészet
Múzeumi őszbúcsúztatónk alkalmából október 26-án kerül sor a Kalocsai Népművészek Egyesületének 

kiállításmegnyitójára.

IDŐPONT: október 26. 16:00–19:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Nyitott ajtó
Október 3-án speciális foglalkozásra kerül sor általános iskolások számára a Finta Múzeum állandó 

kiállításaiban. A tárlatvezetés kitér a műtárgyakkal kapcsolatos különleges történetekre, valamint a restaurálás 
és a kiállításrendezés titkaira is.

IDŐPONT: október 3. 14:00–17:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Szomszédolás
Október 17-én a Finta Múzeum múzeumpedagógiai programsorozatán belül a kézműves foglalkozás 

külső helyszínen kerül megrendezésre. Rövid történelmi bevezetőt követően nemezelést és szövést próbálhatnak 
ki a résztvevők.

IDŐPONT: október 17. 14:00–16:00       BELÉPÉS: ingyenes      
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Nyíregyháza, Jósa András Múzeum; 4400, Benczúr tér 21. T.: +36 42 315 722

„Porból a csillagokig” – összművészeti est, Éjszakai Bekukkantó 2.
Az érzelmekben gazdag és sokszínű összművészeti est felöleli a kortárs irodalom, képzőművészet és 

zene világát, fűszerezve levéltári mustrával és gasztronómiai csemegékkel. Az est szereplőinek közös üzenete: 
„Lélek van teveled, nem maradsz egyedül.” 
IDŐPONT: október 25. 18:00–22:00       BELÉPÉS: felnőtt: 1000 Ft/fő, 16 éves korig: 600 Ft/fő     

Búcsú a „mázoló legénytől”
A Búcsú a „mázoló legénytől” programmal zárjuk a Munkácsy 50 című időszaki kiállítás rendezvénysorozatát. 

Az összművészeti esemény alkalmával találkozhatunk a Hadron Művészeti Egyesület tagjaival, akik rendhagyó 
módon kalauzolnak bennünket a tárlatban. 
IDŐPONT: október 12. 14:00–18:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: felnőtt: 1000 Ft/fő, 16 éves korig: 500 Ft/fő     

Formabontó
Szobrok mutatják meg magukat a kiállítások termeiben, alkotókkal találkozhatunk különböző programokon, 

de vajon bepillanthatunk-e a szobrászművész műhelyébe? Ha beléphetnénk a műhely ajtaján, milyen világ 
várna minket? 
IDŐPONT: október 10. 14:00–16:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Magyar Népmese Napja
Folytatva a hagyományt, az év élőlényeit hívjuk segítségül kalandtúránkhoz. A mesebeli utazás során 

szükség lesz érzékszerveinkre, képzelőerőnkre. Bejárva a múzeumot megkeressük a varázskulcsot, mellyel 
kinyithatjuk a „tudomány fellegvárának” ajtaját.
IDŐPONT: szeptember 28. 9:00–16:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: regisztrációs díj: 500 Ft/fő    

Kállósemjén, Kállósemjéni Kállay-kúria Nonprofi t Kft.; 4324, Kölcsey u. 4. T.: +36 20 382 4373

A kúria gyűrűje
Várjuk a kicsiket és nagyokat a múzeum kincskereső játékára, ahol Kállay Ubulné jegygyűrűjét kell meg-

keresnie a csapatoknak. A nyomok egy irányba vezetnek, azonban sietni kell, mert ha az idő lejár, a szellemek 
megszállják a kastélyt.
IDŐPONT: október 28. 10:00–18:00       BELÉPÉS: 3000 Ft/csapat     

Aludj, ha mersz
Várjuk az iskolás gyerekeket pizsamapartira a Kállay-kúriába.

IDŐPONT: október 31. 18:00–november 1. 8:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Sóstófürdő, Sóstói Múzeumfalu; 4431, Tölgyes út 1. T.: +36 42 479 704

„A csősz felállott egy vigyázó-fára”
A Sóstói Múzeumfalu tanulmányi kiállítás elkészítésével tiszteleg a 200 éve született Arany János előtt. 

A tárlat fényképek, modellek és a paraszti kultúra tárgyai segítségével mutatja be a költőt életének 
első 16 esztendeje alatt körbevevő világot.

IDŐPONT: november 5–9.       BELÉPÉS: 350 Ft/fő     

16+ a Múzeumfaluban
Milyen szerepet töltött be a tükör a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei néphagyományban? Hogyan udvaroltak 

egykor, s hogy készültek az első randira a lányok? Milyen volt a női és férfi ideál a 20. század elején? Közösen 
keressük a válaszokat a középiskolásokkal.
IDŐPONT: október 18.       BELÉPÉS: ingyenes     

A lámpás én vagyok!
A kívül-belül megújuló Sóstói Múzeumfalu bár a látogatók előtt zárva tart, a múzeumpedagógiai munkát 

folyamatosan végzi. Új foglalkozások, új témák kerültek terítékre, melyek bemutatása ezen az alkalmon történik. 

IDŐPONT: október 3.   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Teréz-napi találkozó
A Sóstói Múzeumfalu minden évben Teréz napja körül tartja meg éves óvodapedagógus-találkozóját. 

Ezúttal a pályázati forrásból készült 5 vadonatúj interaktív mese kerül terítékre. A rendezvény célja a mesék 
bemutatása, kipróbálása és népszerűsítése.

IDŐPONT: október 15.    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Vásárosnamény, Beregi Múzeum; 4800, Szabadság tér 26. T.: +36 45 470 638; +36 45 570 146

A derekas fazekas
A Beregi Múzeumba látogató osztályok a Tomcsányi-kastély pincéjének falai között ismerhetik meg a 

múzeum kerámiagyűjteményét. A program során játékos feladatokkal, kézműves foglalkozással mutatjuk be 
a fazekasság eszközeit, munkafolyamatait, termékeit.

IDŐPONT: október 9., 16. 8:00–16:00       BELÉPÉS: ingyenes     
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FESZTIVÁLNYITÓ GÁLAEST
Szeptember 23. 19:30
Budapest, MÜPA, Bartók Béla 
Nemzeti Hangversenyterem

NKA FESZTIVÁLHAJÓ – 
Képzőművészeti kiállításmeg-
nyitó a Dunán
Szeptember 24. 17:00–18:30
Budapest, Jászai Mari tér, 7-es 
kikötő

A LISZT FERENC KAMARA-
ZENEKAR ÜNNEPI 
HANGVERSENYE
Szeptember 25. 19:30
Budapest, Pesti Vigadó Díszterme

NKA25 5X5 FILMFESZTIVÁL
Szeptember 26. 10:00 órától 
egész nap
Budapest, Puskin mozi
 
#NAGYKONCERTARÉNA
Szeptember 27. 19:00
Budapest, Papp László 
Sportaréna
 
25 ÉV – TÁMOGATOTT 
IPARMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK
Szeptember 28. 14:00–20:00
Pécs, Zsolnay Kulturális 
Negyed, M21 Galéria

SZENT MIHÁLY-NAPI 
NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL 
A SKANZENBEN
Szeptember 29. 09:00–22:00
Szentendre, Skanzen

TÁNCPARK A MILLENÁRISON
Szeptember 30. 14:00–21:00
Budapest, Millenáris

NKA SZAKMAI KONFERENCIA
Október 1. 10:00–16:00
Budapest, Akvárium Klub

”AZ ÉPÍTÉS MINT TEREMTÉS, 
ÉPÍTÉSZET MA, ÉPÍTÉSZET 
NEM VIRTUÁLIS TÉRBEN” – 
WORKSHOP
Október 2. 10:00
Budapest, Magyar 
Építőművészek Székháza

MAGYARORSZÁGI 
BÁBSZÍNHÁZAK KECSKEMÉTI 
TALÁLKOZÓJA – 
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
Október 3. 10:00
Kecskemét, Ciróka Bábszínház

”25 A NÉGYZETEN” – Könyv-
bemutató és zenés irodalmi est
Október 4. 18:00
Budapest, Petőfi Irodalmi 
Múzeum 

HANGFOGLALÓ MINIFESZTIVÁL
Október 5. 15:30–02:00
Debrecen, Víztorony

”A KÖLTŐ ÖLTÖNYBEN NEM 
KÖLTŐ” prózai és verses 
pódium műsor
Október 6. 14:00 órától
Kaposvár, Együd Árpád 
Kulturális Központ

FESZTIVÁLOK FESZTIVÁLJA
Családi minifesztivál a 
Zsolnay-negyed területén
Fesztimázs – kiállítás a hazai 
és határon túli fesztiválok által 
küldött anyagokból
Október 7. 10:00–18:00
Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed

NKA-FESZTIVÁL-GÁLA
Október 7. 18:00–19:30, Pécs, 
Zsolnay Kulturális Negyed, E78
 
HATÁRTALAN KULTÚRA – 
MEGTARTÓ KÖZÖSSÉGEK
Október 8. 19:00–20:00
Művelődési ház, Nagyszelmenc 
(Szlovákia)

VÁLOGATÁS 25 ÉV 
FOTÓMŰVÉSZETI ÉRTÉKEIBŐL 
– Kiállításmegnyitó
Október 9. 18:00
Kaposvár, Együd Árpád 
Kulturális Központ

BEMUTATKOZNAK AZ IMRE 
ZOLTÁN PROGRAM NYERTESEI
Október 10. 19:00
Nagyvárad, Szigligeti Színház 
(Románia)

25 ÉV, 25 KÉPZŐMŰVÉSZETI 
ALKOTÁS – Kiállításmegnyitó
Október 11. 17:00
Balmazújváros, Semsey-kastély

MÚLTUNK JÖVŐJE JELEN 
IDŐBEN – EREDMÉNYEK 
ÉS LEHETŐSÉGEK − 
KONFERENCIA
Október 12. 10:00
Budapest, Aquincumi Múzeum 
és Régészeti Park

FÖLD MÉLYÉTŐL A CSILLA-
GOKIG – BARLANGTÚRA
Október 13. 13:00, 18:00
Aggtelek, Baradla-barlang

SÉTÁLJ, GYALOGOLJ, 
BRINGÁZZ – KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉG TÚRA ’25
Október 14. 9:00–17:00
Országszerte több helyszínen 
Nyitóesemény: 11 órakor a 
diósgyőri várban

HUNGARICANA – Az NKA 
közgyűjteményi projektjeinek 
bemutatása, konferencia és 
kiállítás  
Október 15. 10:00–16:00
Miskolc, Városháza és Herman 
Ottó Múzeum

NKA25-KÖNYVBEMUTATÓ
Október 16. 18:00–21:00
Budapest, Trip hajó, Szilágyi 
Dezső tér, 2-es móló

MI IS 25! – Közös születésnap
Október 17. 19:00
Budapest, Várkert Bazár

A programváltozás
jogát fenntartjuk.

A részletes programok 
az nka.hu oldalon elérhetőek.



Miskolc, Herman Ottó Múzeum; 3529, Görgey utca 28. T.: +36 46 560 170

Krimikörút a múzeumban
Mi történik zárás után a múzeumban? A látogatók kiállítóhelyeken átívelő nyomozás részesei lehetnek. 

Az egyes tárlatok újabb rejtélyeket tárnak fel, vagy épp elbizonytalanítják a játékosokat. Még az is előfordulhat, 
hogy a tettes köztük van!

IDŐPONT: október 4. 15:00–17:00       BELÉPÉS: 300 Ft/fő     

Tárlattúra
A fesztiválprogram egyik legkedveltebb eleme a kiállítóhelyek aktuális tárlatait bemutató túra, melyen a 

résztvevők túravezetővel sétálnak az épületek között, így nemcsak a kiállításokat, de az azoknak otthont adó 
házak történetét is felfedezik.

IDŐPONT: október 14. 10:00–13:00       BELÉPÉS: 300 Ft/fő    

Miskolc, Miskolci Galéria; 3530, Rákóczi utca 2. T.: +36 46 500 680

„Nyitott ajtó” – pincétől a padlásig
„Teremőr a pácban, avagy drágán add a műtárgyad!” – múzeumi szabadulószoba.

IDŐPONT: október 10. 15:00–16:00       BELÉPÉS: 300 Ft/fő     

„Nyitott ajtó” – pincétől a padlásig
Dániel színháza – mesekalandtúra.

IDŐPONT: október 17. 15:00–16:00       BELÉPÉS: 300 Ft/fő     

Irodalmi találkozások a múzeumban: In memoriam Kaffka Margit – múzeumi olvasószoba
A Spanyolnátha művészeti folyóirattal közös programban a száz éve született írónő művei adják a beszél-

getések alapját.

IDŐPONT: október 25. 15:00–16:00       BELÉPÉS: 300 Ft/fő     

Múzeumi szünetelő
Jutalom-Játék – vidám interaktív gyermekprogram

IDŐPONT: október 30. 10:00–12:00       BELÉPÉS: 300 Ft/fő     

Sétálj velünk Miskolc különleges kultúrtörténeti helyszínein, az Alkotóházban és a 
Művésztelepen!

A Galéria Alkotóháza kevésbé ismert a nagyközönség számára. A legjelentősebb magyar képzőművészek 
dolgoztak benne, időszakonként az ország vezető művészeti műhelye volt. Ennek a történetnek a részleteivel 
ismertetjük meg a látogatókat. 

IDŐPONT: október 13. 18:00–20:00       BELÉPÉS: 300 Ft/fő    

Ózd, Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti Emlékpark; 3600, Gyár út 10. T.: +36 48 470 115

Szenzációs régészeti örökségünk
Szenzációs régészeti örökségünk Ózdon és környékén 2018. október 12-én. Délutántól estig tartandó 

programsorozattal várjuk az érdeklődő családokat az Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti Emlékparkban, 
ahol mindenki talál kedvére való programot!

IDŐPONT: október 12. 9:00–20:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Putnok, Gömöri Múzeum és Holló László Galéria; 3630, Serényi László tér 10. T.: +36 48 430 292

Mátraházi Tibor Gyönyörű természet című fotókiállítása
Mátraházi Tibor mesteri természetfotóin keresztül a kiállítás látogatói is rácsodálkozhatnak a körülöttünk 

élő madarakra.

IDŐPONT: október 25. 11:00–13:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Neszádeliné Kállai Mária A gömöri csipke című könyvének bemutatója
Neszádeliné Kállai Mária, a népművészet mestere diavetítéses előadással egybekötve mutatja be a 

csipkeverés élő művészetét. A gömöri csipke hazánk gazdag és sokszínű kulturális öröksége, kiemelt helyi 
értékünk.

IDŐPONT: október 16. 11:00–13:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Sátoraljaújhely–Széphalom, Petőfi  Irodalmi Múzeum – A Magyar Nyelv Múzeuma; 
3988, Kazinczy utca 275. T.: +36 47 521 236

A lámpás én vagyok
Egy kalandjáték során tesztelhetik tudásukat a pedagógusokból álló csapatok a Kazinczy Emlékkertben. 

A csoportok játékosan tudnak megismerkedni nyelvújítónk, Kazinczy Ferenc életével és az emlékkerttel.

IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!  BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 
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Aranykapu
Múzeumpedagógiai bemutatóval várjuk az óvodapedagógusokat, melynek keretében megismerkedhetnek 

a kiállításokkal, valamint azokkal a múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, melyeket a legkisebb korosztálynak 
ajánlunk.

IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Kazinczy lábnyomán
A Kazinczy Ferenc életével összekötött vetélkedő alkalmával a diákok megismerhetik az író életének 

fontosabb állomásait, miközben gyalogosan vagy biciklivel teszik meg az utat Széphalom és Sátoraljaújhely 
között.

IDŐPONT:  kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!  BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein!

Eger, Dobó István Vármúzeum; 3300, Vár 1. T.: +36 36 312 744/114

Alkotói szabadság
Mindennap más témában és más technikával teheti próbára mindenki az alkotói kreativitását a Vármúzeum 

Várműhelyében.

IDŐPONT: október 29. 10:00–október 31. 16:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részvételi díj egy napra: 1000 Ft/fő. 

Az egri vár hadi útjain
Aki kíváncsi arra, hogy milyen eseményekről, az épületekben élő emberekről mesél az egykoron a várba 

vezető hadiút, sétáljon velünk a Kossuth Lajos utcán, és hallgassa a történeteket!

IDŐPONT: október 3. 15:00–16:30       BELÉPÉS: ingyenes     

Az Egri Vár Napja
Az 1552-es győztes várvédelmet ünnepeljük szakmai és családi programokkal.

IDŐPONT: október 17. 9:00–17:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Egri csillagtúra
A séta során Eger városa és az egri vár egyes helyszíneit járjuk be, miközben felfedezzük azokat a hely-

színeket, ahol a regény és a fi lm legfontosabb eseményei történtek.

IDŐPONT: október 4. 15:00–16:30       BELÉPÉS: ingyenes     

Gárdonyi-emléknap
Gárdonyi-emlékkonferencia, koszorúzás és irodalmi teadélután.

IDŐPONT: október 8. 14:00–18:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Gárdonyi-napok – múzeumpedagógiai tematikus hetek
Múzeumpedagógiai foglalkozások és élő irodalom a Gárdonyi-életműhöz és a Gárdonyi Géza Emlékház 

állandó kiállításához kapcsolódóan.

IDŐPONT: október 18. – november 9. 8:00 –16:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: foglalkozások díja: 400 Ft/fő. 
Az élő történelem díja: 500 Ft/fő     

Gárdonyi-kuckó. Családi nap az egri várban
Gárdonyi emlékére egy őszi szombat délelőttjén irodalmi játszóházat szervezünk, ahol a Gárdonyi-

életműhöz kapcsolódó játékokat lehet kipróbálni.

IDŐPONT: október 20. 10:00–15:00       BELÉPÉS: múzeumi belépővel látogatható     

Jumurdzsák vs. Bornemissza
Csapatépítő, szabadidős történelmi játékok középiskolásoknak.

IDŐPONT: október 1. – november 15.    REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: 300 Ft/fő     

Mustra
A tanárok napján igazi múzeumi mustrát rendezünk a pedagógusoknak a Fegyvermustra és a DIV60 című 

új kiállításainkban.

IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Múzeumi Márton-napok
A múzeumpedagógiai tematikus héten a Márton-napi szokásokat elevenítjük fel.

IDŐPONT: november 5. – november 9. 8:00 –16:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részvételi díj: 600 Ft/fő     

Négypróbás ovimúzeum
Az óvodapedagógusok napján igazi múzeumi csemegéket kínálunk a legkisebbekkel foglalkozó nevelőknek.

IDŐPONT: október 2. 16:00–19:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Tarisznyavári mulatságok
A tarisznyavári mulatságok egy színes családi program az őszi napsütésben. Maguk a résztvevők is kipróbál-

hatják a régi mesterségek titkait, a végvári vitézi életet és az egyes tárgyalkotó mesterségek különleges fogásait.
IDŐPONT: szeptember 29. 10:00–16:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 
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Gyöngyös, Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma; 
3200, Kossuth Lajos utca 40. T.: +36 37 505 530

Állatok világnapja
Az érdeklődők előtt kitárjuk Magyarország második legnagyobb természettudományi gyűjteményének 

ajtajait, így betekintés nyerhető muzeológusok vezetésével az őslénytani, gerinces zoológiai és a rovargyűjteménybe.

IDŐPONT: október 7. 10:00–16:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein 

Éjszakázz a múzeumban!
Az őszi szünetben két alkalommal is lehetősége nyílik a gyerekeknek, hogy hálózsákkal és zseblámpával 

felszerelkezve a Természettudományi Pavilonban töltsék az éjszakát. Ez alkalommal a rovarok csodálatos 
világába kalauzoljuk el a kicsiket.

IDŐPONT: október 27. 18:00–október 28. 9:00, október 30. 18:00–október 31. 9:00       BELÉPÉS:       a jegyárakról kérjük, 
érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Kalandozások a Mátrában
A Mátra Múzeum három alkalommal hirdet gyalogtúrát a Mátrában az érdeklődők számára. A túrák 

geológus szakvezetéssel valósulnak meg, három különböző útvonalon. A túrák indulási pontjára menetrend 
szerinti busszal jutunk el. Ajánlott korosztály: 7–77 év.

IDŐPONT: október 6., 20., 27. 9:00–16:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Kufl ik a Mátra Múzeumban
Dániel András író-illusztrátor elfogadva meghívásunkat a Mátra Múzeum vendége lesz. 2012-ben jelent 

meg első gyerekkönyve, amit számos másik követett. Az általa kitalált és megrajzolt Kufl ik történeteit tavaly 
óta megfi lmesítve is láthatjuk.

IDŐPONT: november 6. 14:00–16:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!       

Magyar versek énekszóval
Zenés irodalmi délutánunkon magyar költők megzenésített verseit adják elő a gyöngyösi Berze Nagy 

János Gimnázium tanárai és diákjai. A múzeum aulájában csendülnek fel a népszerű dallamok, reményeink 
szerint idősebb és fi atalabb látogatóink tetszésére.

IDŐPONT: október 18. 16:00–17:00       BELÉPÉS:      a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Márton-napi libaságok
Szent Márton legendáját meséljük el a múzeumpedagógiai foglalkozáson, illetve felelevenítjük a Márton-

naphoz köthető népszokásokat, néphagyományokat. A kisiskolásokkal lámpást készítünk, az óvodásokkal 
pedig libát.

IDŐPONT: október 11. 10:00–13:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!       

Múzeumpedagógiai évnyitó
Az új múzeumpedagógiai foglalkozásaink mellett bemutatásra kerül az MTM Mátra Múzeumának két 

nyertes EFOP-os pályázata és az új múzeumpedagógus kollégák.

IDŐPONT: október 8. 14:00–16:00       BELÉPÉS:       a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Óvodapedagógusok napja
Hagyományos tanévnyitónk óvodapedagógusok részére, melyen az óvodás korosztálynak kialakított, 

játékos foglalkozásainkat mutatjuk be. Az óvónők ízelítőt kaphatnak az új foglalkozásokból, kipróbálhatják az 
egyes órák helyszíneit, eszközeit.

IDŐPONT: október 15. 14:00–16:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Sírkerti séta
A program a Mátra Múzeum Mesélő kövek, mesélő házak… című sorozatának részeként kerül meghirdetésre. 

A múzeum elől induló, muzeológusok által vezetett esemény a gyöngyösi Felsővárosi temetőbe hívja az 
érdeklődőket.

IDŐPONT: október 19. 14:00–16:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!      

Hatvan, Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum; 
3000, Kossuth tér 24. T.: +36 37 541 900

Állati móka
Az állatok világnapjához kapcsolódva tematikus, interaktív múzeumpedagógiai foglalkozásokat hirde-

tünk óvodásoknak és kisiskolásoknak. Választható állatok: medve, vadmacska, zerge.

IDŐPONT: október 2–13.     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: óvodásoknak: 300 Ft/fő, iskolásoknak: 500 Ft/fő, 
pedagógusoknak: ingyenes     

COOL-Túra
Rendhagyó tárlatvezetés során a látogatóink betekintést nyerhetnek a kastély kulisszatitkaiba.

IDŐPONT: október 22., 23. 10:00–11:00, 15:00–16:00       BELÉPÉS: részvételi díj: 500 Ft/fő     

Hubertus-nap Vad-Ász
Tematikus múzeumpedagógiai foglalkozásokon a kisebbek megismerkedhetnek az erdő vadjaival, míg a 

nagyoknál a vadászati módok, a szarvasbőgés kerül terítékre.
IDŐPONT: november 6. 9:00–november 9. 17:00      REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részvételi díj: 500 Ft/fő     67
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Mese-erdő
Várjuk az ősz terméseiből készült alkotásokat (pl. termésből készült erdőrészlet, állatokkal, fákkal, 

bokrokkal), melyeket a Vadászati Múzeumban minikiállítás formájában bemutatunk a nagyközönségnek.
IDŐPONT: október 2–5.       BELÉPÉS: ingyenes     

Szabadulj kastélyból!
45 perc áll a rendelkezésére a csapatoknak arra, hogy a múzeum terein keresztül kijussanak a kastélyból.

IDŐPONT: október 20., 21. 17:00–21:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részvételi díj: 2500 Ft/csapat     

A természet emberei
Meghívott szakemberek mutatják be munkájukat, annak nehézségeit és szépségeit. Bemutatkozó szakmák: 

növénytermesztő – levendulafarm, kecskesajtkészítő – sajtmanufaktúra, méhész, lovász
IDŐPONT: október 13. 10:00–12:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részvételi díj: 500 Ft/fő       

Vad-Pizsi-Party
Kapd fel a hálózsákod, keresd meg a zseblámpádat, és gyere velünk egy fergeteges VAD éjszakai buliba.

IDŐPONT: október 29. 18:00–október 30. 9:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részvételi díj: 2500 Ft/fő     

Vad-tanóra
Bemutatóóra keretében közös játékra invitáljuk a pedagógusokat, miközben megismertetjük velük a 

Vadászati Múzeum kiállításait és múzeumpedagógiai foglalkozásainkat és programjainkat.

IDŐPONT: október 5. 14:00–17:00     REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Salgótarján, Bányászati Kiállítóhely; 3100, Zemlinszky út 1. T.: +36 32 420 258

Bányászok öröksége
Szaktárlatvezetés a Bányászati Kiállítóhely József-lejtősaknájában.

IDŐPONT: október 16. 9:00–14:00       BELÉPÉS:       A jegyárakról kérjük érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Légy te is szenzációs bányamanó!
Múzeumpedagógiai foglalkozás a Bányászati Kiállítóhelyen.

IDŐPONT: október 30. 9:00–15:00       BELÉPÉS: A jegyárakról kérjük érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!      

Salgótarján, Dornyay Béla Múzeum; 3100, Múzeum tér 2. T.: +36 32 520 700

A szenzációs Móra Ferenc
A Móra mesebirodalma című kiállításra épülő múzeumpedagógiai foglalkozások.

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS:       a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

A szenzációs Móra-birodalom
A Móra mesebirodalma című kiállításra épülő drámapedagógiai foglalkozás.

IDŐPONT: október 10. 14:00–16:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!       

Acélgyári örökségünk
Helytörténeti séta a 150 éves salgótarjáni acélgyárra emlékezve.

IDŐPONT: október 18. 14:00–16:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!       

Elődeink öröksége
Helyismereti és helytörténeti vetélkedő Salgótarjánról diákoknak alcímmel.

IDŐPONT: november 5., 6. 14:00–16:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!       

Geológiai örökségünk
Előadás Szilváskői kutatás címmel.

IDŐPONT: október 17. 16:00–17:00       BELÉPÉS:       a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Néprajz a képzőművészetben
A Néprajz a képzőművészetben munkacímű kiállítás megnyitója.

IDŐPONT: november 5. 11:00–12:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!       

Nógrádiak öröksége
Múzeumunk épületének teljes bejárása.

IDŐPONT: október 15. 9:00–15:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Szenzációs mesebirodalom
Családi nap a Móra mesebirodalma című kiállításban.

IDŐPONT: október 27. 11:00–14:00       BELÉPÉS:       a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Utazó örökségünk
Múzeumpedagógiai foglalkozások Nógrád megye oktatási intézményeiben.

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!  
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Balassagyarmat, MNM Palóc Múzeuma; 2660, Palóc liget 1. T.: +36 35 300 168

A köddé vált leány – kalandjáték a múzeumban
Beatrix királyné kedvenc palotahölgye rejtélyes módon eltűnt! Nyomozz te is a múzeumban, és segíts 

rájönni, hogy mi történhetett az éjszakán, amikor a leány köddé vált!

IDŐPONT: október 3. 10:00–12:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Az Ipoly menti legenda – tárlatvezetés és kalandjáték a Volt egyszer egy határőrség… a 
Balassagyarmati Határőr-igazgatóság története 1945–2007 c. kiállításban

Látogatóink archív fotókon keresztül megismerhetik a balassagyarmati határőrök mindennapjait szolgálati időben 
és azon kívül, bekukkanthatnak a határőrök hálószobájába, és az is kiderül, vajon hogy nézett ki egy NATO-szoba.

IDŐPONT: október 18. 10:00–12:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Balassagyarmat elfeledett múltja – anekdoták, régi históriák településünk történetéből 
– várostörténeti séta

A sétán részt vevők egy országhatár menti kisváros egykori életével, annak fokozatos átalakulásával, a 
történelmi Magyarországon betöltött szerepével, majd a XX. századi, a várost érintő rendkívüli események 
hátterével ismerkedhetnek meg.

IDŐPONT: október 6. 15:00–17:00       BELÉPÉS: ingyenes     
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Botrányok, titkok, szerelmek – a balassagyarmati kötődésű művészek életéről…
Irodalmi jellegű sétánk során megismerkedhetünk a balassagyarmati kötődésű művészek magánéletével, 

a túra végén pedig egy izgalmas fejtörő is vár ránk.

IDŐPONT: október 13. 15:00–17:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Márton-napi rendhagyó est a Palóc Múzeumban
Márton-nap szokásaival és történetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A kicsik és nagyok kézmű-

ves foglalkozásokon és egy izgalmas kalandjátékban vehetnek részt, továbbá alkalom nyílik a palóc ételek és 
a környékbeli borok kóstolására is.

IDŐPONT: november 10. 17:00–22:00       BELÉPÉS: felnőtt belépőjegy: 400 Ft; diák, nyugdíjas: 250 Ft; 6 év alatt, 70 év 
felett, pedagógus: ingyenes     
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Gyűjteménymenedzsment 
a közösségi múzeumban

Időpont: 2018. október 19. péntek, 10:00 –15:50
Helyszín: Petőfi  Irodalmi Múzeum, 1053 Budapest, Károlyi utca 16.

A Pulszky Társaság által szervezett szakmai konferencia célja, hogy 
áttekintse a stratégiai alapú gyűjteménymenedzsmentben rejlő 
lehetőségeket, továbbá megvizsgálja, hogy egy ilyen stratégiába 
hogyan integrálható a közösségi részvétel, a közösségek bevonására 
(is) építő múzeumi működés.

A  konferencia két panelből épül fel. Egyrészt a gyűjteménymenedzsment 
kérdéseit stratégiai nézőpontból járjuk körbe, és országos múzeumok 
példáin vizsgáljuk meg, milyen területekre érdemes/kell kiterjednie 
a gyűjteményi stratégiának. Választ keresünk arra a kérdésre is, 
hogy mik a feltételei annak, hogy a gyűjtemény fejlesztése valóban 
az intézményi célokat szolgálja. A konferencia második részében 
pedig bemutatjuk a közösségi részvételre építő gyűjteményfejlesztés 
elméleti alapjait illetve a különböző típusú múzeumok jó gyakorlatai 
által a megvalósítás lehetőségeit is. A program két műhelymunkával 
egészül ki, melyek során gyakorlatokkal segítjük a közösségekkel való 
együttműködés módszertanának elsajátítását.

Regisztrálni elektronikus jelentkezési lap kitöltésével lehet 
2018. szeptember 30-ig.

További információ: Mészáros Balázs irodavezető, +36 30 251 7710, 
info@pulszky.hu.

Részletes program, regisztráció: 
http://pulszky.hu/news/gyujtemenymenedzsment-a-kozossegi-
muzeumban/



Budapest, Aquincumi Múzeum; 1031, Szentendrei út 135. T.: +36 1 250 1650

Hagyományőrző workshop
Az Aquincumi Múzeum idén első alkalommal hagyományőrző workshopot szervez azzal a céllal, hogy a 

múzeum és a hagyományőrző csapatok közötti kapcsolat szorosabbá váljon, és a jövőben még hatékonyabban 
tudjanak együtt dolgozni.

IDŐPONT: október 6. 10:00–október 7. 17:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!       

Múltunk jövője jelen időben – Eredmények és lehetőségek
Az NKA Örökségvédelem Kollégiuma konferenciája az NKA 25. évfordulója alkalmából az Aquincumi 

Múzeumban.

IDŐPONT: október 12. 10:00–16:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!!

Budapest, Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria; 1052, Deák Ferenc utca 17. T.: +36 1 266 0482

Budapest pop-up képeslapkészítés
Sajátítsd el a pop-up technikáját! Állítsd össze és színezd ki saját Budapest-képeslapodat!

IDŐPONT: október 2–9.       BELÉPÉS: ingyenes    

Budapest, Gaál Imre Galéria; 1203, Kossuth Lajos utca 39. T.: +36 1 283 1779

Benkő Imre Prima Primissima díjas fotóművész kiállítása; Utak: Kína 1984–2018
Benkő Imre 1963 óta készít fényképeket. Mostani kiállítása az 1984 és 2018 közötti kínai útjain készült 

alkotásokból ad válogatást.

IDŐPONT: a fesztivál ideje alatt folyamatosan       BELÉPÉS: ingyenes     

Minya Mária Munkácsy Mihály-díjas keramikusművész kiállítása
Minya Mária a Magyar Iparművészeti Főiskola (ma MOME) szilikát tanszékén diplomázott 1970-ben. 

Munkásságát a kerámiaipari kis- és nagyszériás tárgytervezés, építészethez kapcsolódó burkolati plasztikák 
és az autonóm művek egyaránt jellemzik.

IDŐPONT: szeptember 5. 10:00–október 7. 18:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum; 1014, Kapisztrán tér 2–4. T.: +36 1 325 1600

Konferencia a nagy háborúról
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum a nagy háború utolsó évének centenáriuma kapcsán konferenciát szervez 

„Az Osztrák–Magyar Monarchia katonai összeomlása és annak következményei” címmel.

IDŐPONT: október 16. 9:00–14:30       BELÉPÉS: ingyenes    

Budapest, Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár; 1037, Kiscelli utca 108. T.: +36 1 368 7917

1971 – párhuzamos különidők
Kurátori tárlatvezetés Róka Enikővel a Fővárosi Képtár időszaki kiállításán

IDŐPONT: október 14. 15:00–16:00, november 11. 15:00–16:00       BELÉPÉS: részvételi díj: 1600/800 Ft 

A nyomor felfedezése Bécsben és Budapesten – szociális riportok a 19–20. század 
fordulóján

Perényi Roland történész legújabb könyvének bemutatója.

IDŐPONT: október 26. 17:00–19:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Budapest, Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum; 1118, Ménesi út 65. T.: +36 30 201 1073

Róma, Róma, Róma…
A 90 évvel ezelőtt alapított Római Magyar Akadémia szerepe a XX. századi magyar műveltségben és 

művészetben. Sárközy Péter, a római La Sapienza Egyetem magyar tanszékének nyugdíjas egyetemi tanára 
tart előadást Molnár-C. Pál itáliai ihletésű alkotásai között.

IDŐPONT: november 10. 18:00–19:30       BELÉPÉS: 1000 Ft, nyugdíjasoknak és diákoknak: 500 Ft.     

Budapest, Petőfi  Irodalmi Múzeum; 1053, Károlyi utca 16. T.: +36 1 317 3611

A bábtervezésről – bábművészeti konferencia
Az OSZMI 2019. évi bábtörténeti, bábelméleti konferenciájának témája a bábtervezés és a bábtechnika. 

A hallgatók a bábkészítésről hallhatnak előadásokat a tervezéstől a báb szerkezeti megoldásán át a nézőben 
kifejtett érzésekig.
IDŐPONT: november 9. 10:00–18:00       BELÉPÉS: ingyenes     
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Rév-kötet-bemutató – Bábosok könyve
Rév István Árpád bábtechnikai, bábtörténeti képeskönyvének bemutatója. A kötet a PIM-OSZMI Bábtár 

sorozatának negyedik példánya.

IDŐPONT: november 9. 15:00–16:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Budapest, Ráth György-villa; 1068, Városligeti fasor 12. T.: +36 1 342 3916

Szecessziós Akadémia – hogyan rendezzünk kiállítást?
Az Iparművészeti Múzeum fi liáléjában, a városligeti Ráth György-villában a szecessziót mutatjuk be vi-

lághírű műtárgyakkal. A kiállítás kurátorai a kiállítás előkészületeibe, a kiállítás tervezésébe, kivitelezésébe 
nyújtanak betekintést.

IDŐPONT: szeptember 26. 17:00–18:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a kiállítás belépőjegyével látogatható.     

Szecessziós Akadémia – Loïe Fuller – 90 éve halott az egyik első nemzetközi sztár
Pandur Ildikónak, az Ötvös Osztály főmuzeológusának gondolatébresztő előadása a híres párizsi táncos-

nőről, Loïe Fullerről.

IDŐPONT: november 7. 17:00–18:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a kiállítás belépőjegyével látogatható.     

Szecessziós Akadémia – Mit ér a bútor, ha régi? – bútorbecsüsóra Pauló Tamással, a BÁV 
Akadémia tanárával

Amikor valaki örököl egy régi ülőgarnitúrát, vagy egy régiségboltban vásárol egy szép íróasztalt, általában 
szeretne róla többet megtudni. Mikor készült, miből van, és nem utolsósorban mennyit ér?

IDŐPONT: október 14. 15:00–17:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: a kiállítás belépőjegyével látogatható.    

Balassagyarmat, MNM Palóc Múzeuma; 2660, Palóc liget 1. T.: +36 35 300 168

Kirándulás Körmöcbányára a Palóc Múzeumbarátok Egyesületével
A Palóc Múzeumbarátok Egyesületének kirándulása a Felvidékre a határon túli civil szervezetekkel és 

baráti körökkel való együttműködés jelentőségének jegyében. Célunk Körmöcbánya múzeumainak megtekintése.

IDŐPONT: november 3. 7:00–20:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: részletek az oszifesztival.hu oldalon    

Debrecen, MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ; 4026, Baltazár tér 1. T.: +36 52 525 010

Dizájn kontra művészet
Vajon mindent meghatároz-e napjainkban a dizájn, a viselkedéstől a tudományokon és gazdaságon át 

a kortárs művészetig? Erre a kérdésre keresünk választ a művészet és számos peremterület vagy más ide 
köthető diszciplina képviselőjének bevonásával.

IDŐPONT: október 6. 17:00–október 28. 17:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

Ebes, Széchényi Ferenc Tájmúzeum; 4211, Ady Endre utca 6–8. T.: +36 52 366 136

A Magyar Vöröskereszt és a Mentőszolgálat tevékenysége, helytállása a forradalom és 
szabadságharc időszakában

2018. október 18-án nyílik időszaki kiállításunk A Magyar Vöröskereszt és a Mentőszolgálat tevékenysége, 
helytállása a forradalom és szabadságharc időszakában címmel.

IDŐPONT: október 18. 16:00–16:30       BELÉPÉS: ingyenes     

Az 1956-os forradalom és szabadságharc a nemzetközi színtéren
Az 1956-os forradalom és szabadságharc a nemzetközi színtéren című előadás a szabadságharc kevéssé 

ismert viszonyai közül a nemzetközi helyzetet mutatja be.

IDŐPONT: október 18. 16:30–17:30       BELÉPÉS: ingyenes    

Eger, Dobó István Vármúzeum; 3300, Vár 1. T.: +36 36 312 744 114

6van hatás
A Dobó István Vármúzeum 60 éves fennállását ünnepli 2018-ban, ez alkalomból október 5-én nyílik 6van 

hatás – a Dobó István Vármúzeum 60 éve című időszaki kiállításunk.

IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum 
elérhetőségein! 

Egy magyar festész
Emléknap Kovács Mihály születésének 200. évfordulóján.

IDŐPONT: november 6. 14:00–17:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Népmese-rajzpályázat
A Dobó István Vármúzeum ebben az évben is meghirdeti rajzpályázatát a népmese napja alkalmából.

IDŐPONT: szeptember 10. 8:00–október 17. 16:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     

Végvári Konferencia
Az egri Dobó István Vármúzeum és a Vártörténeti Műhely kétévente rendezi meg az immáron több mint 

három évtizedes múltra visszatekintő végvári konferenciáját.

IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!  REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     
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Győr, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum; 9021, Király ut. 17.    T.: +36 20 425 2572

A középkor üvegfestészete – ismeretterjesztő üveges foglalkozás
20 perces ismeretterjesztő előadás az ólmozottüveg-festészet kezdeteiről. Az előadás után lehetőség 

van az üvegfestés kipróbálására hagyományos üvegfestékkel, előre elkészített középkori sablonok felhasználásával.

IDŐPONT: október 18. 17:00–18:00       BELÉPÉS: 500 Ft/fő     

Az üveggyártás története egy történész életművében – üvegrogyasztás-workshop
A Váczy Péter Gyűjtemény változatos tematikájába és a gyűjtés folyamatába nyerhetnek betekintést az 

érdeklődők egy tárlatvezetéssel egybekötött előadás és workshop által. Megismerkedhetnek az életmű egy 
részével és az üvegrogyasztásos technikával.

IDŐPONT: november 9. 17:00–19:00       BELÉPÉS: 500 Ft/fő     

Régészeti szumma: „Ki érdemel örök béklyót?”
Az előadás keretein belül az érdeklődők számára bemutatásra kerül egyrészről a régészeti analógiákat, 

történeti és helytörténeti adatokat felhasználva az az időszak és történelmi környezet, melyben az egykori 
rabok élhettek.

IDŐPONT: október 24. 17:00–18:30       BELÉPÉS: ingyenes     

Régészeti szumma: avar sírok a döri homokbányában
A régészeink a döri homokbányában a csornai elkerülő út töltéséhez szükséges homok kitermelésének 

megkezdése előtt végeztek feltárást. A kutatás során bronzkori és római kori telep maradványaira találtak rá, 
valamint avar kori temetkezéseket tártak fel.

IDŐPONT: október 31. 17:00–18:30       BELÉPÉS: ingyenes     

Régészeti szumma: trójai temetés az Újlak utcában
Az előadás az Újlak utcai római kori (Kr. u. I–IV. század) temető feltárásáról szól. Megismerhetjük az 

akkori temetkezési szokásokat, bemutatásra kerülnek a feltárás során talált tárgyak.

IDŐPONT: október 17. 17:00–18:30       BELÉPÉS: ingyenes     

Régészeti szumma: van-e titkos alagút a Duna alatt, vezet-e folyosó Pannonhalmára?
Régészeti nyomozás Győr föld alatti folyosói, alagútjai után. Előadó: Deák Andrea régész-történész

IDŐPONT: október 3. 17:00–18:30       BELÉPÉS: ingyenes    

Gyula, Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont; 5700, Kossuth Lajos utca 15. T.:   

Fegyver- és viseletbemutató a 1848/49-es szabadságharc idejéből
A Békés Megyei Károlyi-huszár és Honvéd Hagyományőrző és Kulturális Egyesület ismét bemutatkozik a 

gyulai kastélyban. Hiteles viseletüket, fegyverzetüket csodálhatják meg az érdeklődők, valamint bepillantást 
nyerhetnek a huszárok harcmodorába.

IDŐPONT: október 6. 15:00–18:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

Gyula, Gyulai vár; 5700, Várkert utca 1. T.: +36 66 463 544

Reneszánsz napok Gyula várában
Izgalmas feladatok, íjászkodás, solymászat, korabeli zene, középkori tánctanítás várja az ide érkező 

látogatókat. A reneszánsz hangulat magával ragad és a történelem sodrában, a Vár egyedi atmoszférájának 
kisugárzásában a látogató egy pillanatra elfelejtheti a hétköznapokat és belebújhat egy középkori, mulatozó 
főúr bőrébe.

IDŐPONT: október 27.       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

Jászberény, Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria; 5100, Gyöngyösi út 7. T.: +36 30 213 6911

Múzeumpedagógiai Fórum
Első alkalommal kerül megrendezésre múzeumunkban – főként pedagógusok részére – a múzeumpeda-

gógiai foglalkozásokat reprezentáló program, amely során a szolnoki Damjanich János Múzeum is bemutat-
kozik intézményünkben.

IDŐPONT: október 15. 14:00–17:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Makó, József Attila Városi Könyvtár és Múzeum; 6900, Megyeház utca 4. T.: +36 62 213 540

’56-os történeti vetélkedő
Az interaktív ’56-os történeti vetélkedő célja minden évben, hogy az 1956-os forradalom makói ese-

ményeit, a helyi megmozdulások történéseit, az itteni szerepvállalókat megismertessük az általános és 
középiskolás diákokkal.

IDŐPONT: október 19. 10:00–12:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Hátrahagyottak emlékezete c. kiállítás
A tárlat újszerű témát dolgoz fel: az 1849-es aradi vértanúk szeretteinek állít emléket. Nőknek és gyer-

mekeknek, akik egy életen át hordozták férjük, vőlegényük, édesapjuk tragédiájának lelki és fi zikai terheit, 
sokszor a legnehezebb körülmények között.

IDŐPONT: október 5. 10:00–12:00       BELÉPÉS: ingyenes     
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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

Épített maradványok bemutatása
Kávéházi beszélgetés keretében kerül sor az Épített örökségi maradványok bemutatása elnevezésű 

programra.
IDŐPONT: november 8.       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

Putnok, Gömöri Múzeum és Holló László Galéria; 3630, Serényi László tér 10. T.: +36 48 430 292

A Gömöri Múzeum és a Forum Hungaricum együttműködése: a múzeum digitális feldolgozásában 
című előadás

A Gömöri Múzeum gyűjteményének digitális feldolgozásáról és hozzáférhetővé tételéről szeretnénk beszámolni, 
valamint hírt adni az érdeklődőknek a világhálón is fellelhető múzeumi gyűjteményről.
IDŐPONT: november 7. 15:30–17:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Salgótarján, Dornyay Béla Múzeum; 3100, Múzeum tér 2. T.: +36 32 520 700

Építészeti örökségeink I.
Előadás az építészet hónapja alkalmából.

IDŐPONT: október 4. 16:00–17:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Építészeti örökségeink II.
  Előadás az építészet hónapja alkalmából.

IDŐPONT: október 11. 16:00–17:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Múzeumpedagógiai tanévnyitó
A 2018/2019-es múzeumpedagógiai tanévet megnyitó rendezvény.

IDŐPONT: október 2. 14:00–16:00       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein! 

Százhalombatta, „Matrica” Múzeum és Régészeti Park; 2440, Gesztenyés út 1–3. T.: +36 23 354 591#14

Szabadulj okosan! – digitálistechnológia-alapú játékok örökségi környezetben
Szakemberek nemzetközi csapata Duna menti régészeti bemutatóközpontokban hoz létre 

helyszínspecifi kus, digitálistechnológia-alapú kalandjátékokat. Ezeket mutatják be a szakmai napon, és ki 
lehet próbálni a Régészeti Park őskori kalandjátékát is.
IDŐPONT: október 26. 10:00–16:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes    

Szentendre, Ferenczy Múzeumi Centrum; 2000, Kossuth Lajos utca 5. T.: +36 26 310 244

Érem- és kincsleletek 1526-ból
Nagy Balázs régész előadása a Mohácson és Kölesden előkerült érem- és kincsleletekről – avagy a 

mohácsi vésztől a törökök kivonulásáig tartó időszak a tárgyi leletanyag szemszögéből.
IDŐPONT: október 27. 16:00–18:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Volt egyszer egy tábor – Ulcisia Castra
A Szentendrén, Pannonia provincia határán a Kr. u. 2. században épült Ulcisia Castra katonai tábor 1930-as 

években kezdődött kutatásáról, 2004–2006 közötti feltárásáról, megőrzött és megmentendő leleteiről, érté-
keiről beszél Dr. Ottományi Katalin.

IDŐPONT: október 7. 16:00–18:00       BELÉPÉS: Kiállítási belépővel látogatható. Jegyárak:  teljes árú: 1200 Ft, 
kedvezményes: 600 Ft.         

Előremutató hagyományok – innováció. A népi építészet és népi műemlékvédelem 
lehetőségei. Szakmai konferencia és kiállítás

A SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar jogelődjén működő Népi Építészeti Tudományos Diákkör (NTDK) 25 éves 
(1975–2001-ig végzett) munkásságának teljes anyaga 2008-ban a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Népi Építészeti Archívumába került. Közös együttműködés eredménye ez a kiállítás, konferencia.

IDŐPONT: október 5.       BELÉPÉS: a jegyárakról kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein!

Tapolca–Diszel, Első Magyar Látványtár Alapítvány Kiállítóháza; 
8297, Derkovits Gyula utca 7–8. T.: +36 87 414 124, +36 30 536 5456, +36 30 244 6985

Kapcsolat – múzeum és iskolák
A Látványtár Kiállítóházának többnyire tematikus kiállításai gyakran szinte „kiáltanak” egy-egy iskolai 

tanóráért. Az ebben rejlő lehetőségeket szeretnénk megismertetni az oktatási intézmények vezetőivel, peda-
gógusaival.

IDŐPONT: október 9. 15:00–17:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Túrkeve, Finta Múzeum; 5420, Attila utca 1. T.: +36 56 361 183

Győző győzött
Október 19-én a Győző győzött című kiállításon szakmai tárlatvezetésre kerül sor, mely az első magyar 

számítógép egyik megalkotója, Kovács Győző életútját mutatja be.

IDŐPONT: október 19. 16:00–19:00       BELÉPÉS: ingyenes     
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Veszprém, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény; 8200, Vár utca 35. T.: +36 88 426 095

Biblia Sacra − 17. századi bibliák restaurálása
Nemes Ágnes főrestaurátor (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára), papír- és könyvrestaurátor 

előadása két 17. századi biblia restaurálásáról.

IDŐPONT: október 16. 17:00–18:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Oborni Teréz: Az ördöngős Barát. Fráter György (1482−1551) című kötetének bemutatója
Fráter György kora és személyes története évszázadok óta foglalkoztatja a történészeket és a szépírókat 

egyaránt.

IDŐPONT: kérjük, érdeklődjön a múzeum elérhetőségein.      BELÉPÉS: ingyenes    

Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum; 8200, Erzsébet sétány 1. T.: +36 88 789 791

A sziklától a kőbaltáig – az erdőtől a sivatagig interaktív tárlatvezetés
A nagy sikerű vándorkiállítás az ősz folyamán Veszprém megyébe is ellátogat. Ehhez kapcsolódóan 

szervez Regenye Judit régész (LDM) és Antoni Judit régész, néprajzkutató a kiállítás projektvezetőjével közös 
előadást, tárlatvezetést.

IDŐPONT: november 6. 16:30–18:00       BELÉPÉS: ingyenes     

Kisfaludi Stróbl Zsigmond szobrászművész kiállítása
2018 októberében Kisfaludi Stróbl Zsigmond szobrászművész alkotásaiból nyílik majd időszaki tárlat a 

veszprémi múzeumban. A kiállítás anyagát a felújítás miatt jelenleg zárva tartó Göcseji Múzeum kölcsönzi.

IDŐPONT: október 18. 16:30–18:00       BELÉPÉS: ingyenes    

Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum; 8900, Batthyány út 2. T.: +36 92 314 537

„Játszani is engedd…”
„Játszani is engedd…”, Múzeumpedagógiai évnyitó a Göcseji Múzeumban és a Magyar Olaj- és Gázipari 

Múzeumban (MOGIM)

IDŐPONT: október 8. 14:00–16:00   REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.  BELÉPÉS: ingyenes     
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Immár tizedik alkalommal rendezzük meg az Országos Múzeumpedagógiai 
Konferenciát, melyre ezúttal a Múzeumok Őszi Fesztiválja ez évi mottójához 
hangolódva „Szenzációs örökség” alcímmel kerül sor 2018. november 5-6-án 
Budapesten, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárban. 

Az országos szakmai rendezvényen A kulturális örökség európai évéhez kap-
csolódva azt járjuk körül előadások és jó gyakorlatok bemutatásával, valamint 
kerekasztal-beszélgetésekkel, hogy a hazai muzeális intézmények milyen inno-
vatív ismeretátadási és módszertani megoldások alkalmazásával tudnak haté-
konyan hozzájárulni a kulturális örökség interpretálásához. Megvitatjuk, hogy 
a kulturális örökség átörökítését és megóvását, egyszersmind folyamatos és 
szerves átalakulását hogyan tudják segíteni a muzeális intézmények.

A Múzeumok Őszi Fesztiválját lezáró konferenciával arra szeretnénk ösztönözni 
a hazai múzeumi szakmát, hogy fedezzük fel (újra) saját értékeinket, és értel-
mezzük újra úgy, hogy az a széles közönség, köztük a kamaszok számára is vonzó, 
szenzáció legyen.

További információ a konferenciáról: www.oszifesztival.hu

Szervező: Szabadtéri Néprajzi Múzeum  Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ,  
                 Szentendre

Társszervező: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, Budapest

X. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia 
„Szenzációs örökség”



ISKOLÁNK SZENZÁCIÓS ÖRÖKSÉGE  
MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA 

2018 ALKOTÓPÁLYÁZAT

Nyerjétek meg jövő tavaszi osztálykirándulásotok 
különleges programhelyszínét még idén ősszel!

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) ISKOLÁNK 
SZENZÁCIÓS ÖRÖKSÉGE címmel alkotópályázatot ír ki két korcsoportban általános iskolai 
osztályok számára a 2018. október 1. és november 11. között megvalósuló Múzeumok Őszi 
Fesztiváljához kapcsolódóan. 

Ha az általános iskola alsó tagozatába jártok, készítsetek rajzolt illusztrációt, amennyiben 
az általános iskola felső tagozatába jártok, készítsetek rövid (maximum 2 perces) videót 
iskolátok kulturális örökségéről, arról, hogy milyen szokások, tradíciók, ünnepek vannak jelen 
az intézményben. Mutassátok be az iskolátok épületét, vagy az iskola névadóját, vagy egy híres 
embert, aki az iskolába járt, vagy az iskolátok gyűjteményét.

Korcsoportonként a 3 legtöbb lájkot elérő alkotást beküldő osztály a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum által felajánlott nyereményekben részesül.  A 2 fődíj: a két nyertes osztály számára 
múzeumpedagógiai foglalkozás a szentendrei Skanzenben és további meglepetések.

A pályamunkákat a MOKK Budapesten, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárban 2018. 
november 5-6-án megrendezésre kerülő X. Országos Múzeumpedagógiai Konferencián is bemutatja, 
és a konferenciaközönség szavazatai alapján a konferencia különdíjában részesül két osztály.

Az elkészült pályamunkák beküldési határideje: 2018. október 20.

Részletes pályázati felhívás és további információ: http://oszifesztival.hu/alkotopalyazat2018.html

múzeumpedagógiai foglalkozás a szentendrei Skanzenben és további meglepetések.
Múzeum által felajánlott nyereményekben részesül.  A 2 fődíj: a két nyertes osztály számára 

iskolátok kulturális örökségéről, arról, hogy milyen szokások, tradíciók, ünnepek vannak jelen 
az intézményben. Mutassátok be az iskolátok épületét, vagy az iskola névadóját, vagy egy híres 
embert, aki az iskolába járt, vagy az iskolátok gyűjteményét.

Múzeum által felajánlott nyereményekben részesül.  A 2 fődíj: a két nyertes osztály számára 
múzeumpedagógiai foglalkozás a szentendrei Skanzenben és további meglepetések.
Múzeum által felajánlott nyereményekben részesül.  A 2 fődíj: a két nyertes osztály számára 
múzeumpedagógiai foglalkozás a szentendrei Skanzenben és további meglepetések.

Nyerjétek meg jövő tavaszi osztálykirándulásotok 
különleges programhelyszínét még idén ősszel!

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) 
SZENZÁCIÓS ÖRÖKSÉGE címmel alkotópályázatot ír ki két korcsoportban általános iskolai 
osztályok számára a 2018. október 1. és november 11. között megvalósuló Múzeumok Őszi 
Fesztiváljához kapcsolódóan. 

Ha az általános iskola alsó tagozatába jártok, készítsetek rajzolt illusztrációt, amennyiben 
az általános iskola felső tagozatába jártok, készítsetek rövid (maximum 2 perces) videót 
iskolátok kulturális örökségéről, arról, hogy milyen szokások, tradíciók, ünnepek vannak jelen 
az intézményben. Mutassátok be az iskolátok épületét, vagy az iskola névadóját, vagy egy híres 
embert, aki az iskolába járt, vagy az iskolátok gyűjteményét.

Korcsoportonként a 3 legtöbb lájkot elérő alkotást beküldő osztály a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum által felajánlott nyereményekben részesül.  A 2 fődíj: a két nyertes osztály számára 
múzeumpedagógiai foglalkozás a szentendrei Skanzenben és további meglepetések.

A pályamunkákat a MOKK Budapesten, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárban 2018. 
november 5-6-án megrendezésre kerülő X. Országos Múzeumpedagógiai Konferencián is bemutatja, 
és a konferenciaközönség szavazatai alapján a konferencia különdíjában részesül két osztály.

Az elkészült pályamunkák beküldési határideje: 2018. október 20.

Részletes pályázati felhívás és további információ: 



MÚZEUMI À LA CARTE
– TANANYAGHOZ KAPCSOLHATÓ 

MÚZEUMI PROGRAMOK EGÉSZ ÉVBEN

www.muzeumiprogram.hu

A fesztivál idején több olyan programot is kínálnak a múzeumok, amelyek az iskolai oktatást 
kiegészíthetik. Az Utazó múzeum tematika például a múzeumok iskolákba kihelyezett 
programjait is tartalmazza, de más tematikák keretében is várják az osztályokat. Ezek közül 
ízelítőnek ajánlunk néhány programot: 

VENDÉGLÁTÓ ÉS KERESKEDŐ ÓBUDA
Okostelefonos felfedező séta kreatív feladatokkal  Hogyan éltek Krúdyék Óbudán? Hol 
vásároltak be? Hol mulattak? Hová járt az író sörözni? Kikkel barátkoztak? Milyen volt a 
korabeli óbudai hangulat?
HELYSZÍN: Budapest, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum; 1036, Korona tér 1.

MOSZKVA EXPRESSZ
Tárlatvezetéssel egybekötött múzeumpedagógiai foglalkozás a Kortársunk Csehov című 
időszaki kiállításunkban.
HELYSZÍN: Budapest, Bajor Gizi Színészmúzeum; 1124, Stromfeld Aurél út 16.

JUMURDZSÁK VS. BORNEMISSZA
Csapatépítő, szabadidős történelmi játékok középiskolásoknak.
HELYSZÍN: Eger, Dobó István Vármúzeum; 3300, Vár 1.

MÁTYÁS KIRÁLY A VALÓSÁG ÉS LEGENDÁK HATÁRÁN
Az igazság bajnoka, a szegények barátja? Vagy keménykezű zsarnok és hódító hadvezér? 
Középkori fegyverek és páncélok segítségével visszaröpülhetünk az időben és tagjai 
lehetünk Mátyás legendás Fekete seregének. Az oklevéltan, a numizmatika és a hadtörténet 
segítségével egy komplex képet kaphatunk a legendás uralkodóról.
HELYSZÍN: Mosonmagyaróvár, Hansági Múzeum; 9200, Fő út 19.

FALUSI ISKOLA 
Milyen volt egy iskola száz évvel ezelőtt? Hogy fért el egy iskola egyetlen szobában? Hogyan 
tanított a tanító, miket tanultak a gyerekek?
HELYSZÍN: Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum; 2000, Sztaravodai út 75.

Bár a Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvény idén november 11-én véget ér, de a 2018/2019-es 
tanév június közepéig még tart. Kiállítást vagy foglalkozást keres? Egész évben várja a Múzeumi 
à la carte, amely összesíti a hazai muzeális intézmények múzeumpedagógiai kínálatát, hogy 
a pedagógusok és a szülők segítséget kapjanak múzeumlátogatások szervezéséhez, valamint 
könnyedén informálódhassanak a múzeumi környezetben zajló nyári táborokról és iskolai 
közösségi szolgálati lehetőségekről.



Szabadtéri Néprajzi Múzeum • 2000 Szentendre, Sztaravodai út 75. • Telefon: +36 26 502 537 • www.skanzen.hu
Kövess bennünket                            -on,                            -on vagy a                  csatornánkon!y a                                                                                                                                  

Ősszel is várjuk 
a Skanzenben!
• Élő történelem hétvégente október 28-ig.
• Szent Mihály-napi népművészeti fesztivál – NKA 25. program részeként
• ’56 falun: október 20-23.
• Szent Márton-napi Újborfesztivál és Libator: november 10-11.
• Őszi szünet idején, október 30. és november 4. között:
               - Tekerjük körbe a Skanzent: tematikus kerékpáros felfedezőtúrák minden korosztálynak  
               - Kukoricázz velünk! - fosztás, morzsolás, kukoricás ételek kóstoló és csuhébaba készítés


